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SOBRE L’ENDERROCAMENT DEL CLUB MEDITERRANÉE

Al llarg de l’any
passat (2003)
van anar aparei-
xent a la premsa

notícies referents a l’im-
minent enderrocament del
vilatge de vacances que el
Club Mediterranée té al
cap de Creus, enmig del
Parc Natural (vegeu
l’Annex 1), la qual cosa em
va portar a un seguit de
consideracions.

Resulta paradoxal que
havent-hi com hi ha, al
llarg de la nostra costa,
tants edificis i tantes cons-
truccions que vulneren la
Llei de costes i que, en
conseqüència, s’han d’en-
derrocar, sigui precisament aquest centre de vacances el que sembla que
es tingui més pressa de tirar a terra. I dic que aquesta situació és
paradoxal perquè justament és una de les que va ser més estudiada en tots
sentits abans de ser portada a terme. I més tenint en compte que va ser
feta per un dels arquitectes més prestigiosos de les nostres contrades,
Pelayo Martínez(1), amb la col·laboració de Jean Weiler, arquitecte del
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1. Pelayo Martínez, descrit per Josep Pla com: “El meu vell amic l’arquitecte Pelai Martínez,
professor de l’escola de Barcelona, professor correcte, rígid i contrari al desori de les escoles actuals, el
saludo amb la més gran cordialitat en aquest escrit, com saludo al qui fou el seu company de treball, el
senyor Duran Reynals. El senyor Pelai Martínez, la totalitat de l’obra del qual és admirable, ha construït
algunes cases a Canyelles absolutament respectables. Gairebé tota la resta… val més deixar-ho córrer.



Club Mediterranée i amb l’assessorament, o si més no amb el
coneixement i la complicitat, de personalitats indiscutides en el món de
la cultura com són Josep Pla i Salvador Dalí. I encara resulta més
sorprenent que això es produeixi a les portes o en el decurs de l’Any Dalí,
quan han sortit a la llum iniciatives de tot tipus relacionades amb el geni
de la pintura...

He arribat a la conclusió que la situació era motivada pel
desconeixement que es tenia, en general, de com s’havia projectat i
construït el vilatge del cap de Creus i, naturalment, de la influència que
exerciren en la seva redacció les personalitats esmentades. És per això
que, com que jo disposava d’aquesta informació pel fet d’estar estudiant
l’obra de l’arquitecte figuerenc, m’he decidit a escriure aquest article,
amb el qual vull fer evident que, en uns anys de febre constructiva sense
cap mirament a la zona litoral, aquest centre n’és justament l’excepció. En
efecte, com es pot veure a continuació, es van tenir molt en compte les
característiques especials de l’indret tant en l’aspecte topogràfic com
constructiu, d’impacte ambiental i de cura en la tria de materials. A més,
ara que estem en l’era dels parcs temàtics, convé de destacar que es va
intentar que tingués l’aspecte de les construccions locals, de les cases de
pescadors que podem trobar a Portlligat o a qualsevol altra cala... No és,
per tant, gens despersonalitzat, ans al contrari: encaixa perfectament en
l’entorn.

També hi podreu veure que l’encàrrec fet a Pelayo Martínez li provocà
un problema de consciència: havia de contribuir a la destrucció d’un paratge
que estimava tal com era? Finalment s’hi decidí perquè pensà que cap altre
arquitecte tindria tanta cura com ell a fer el projecte de la manera més
respectuosa possible (vegeu la carta a J. Pla(2)).

No vull acabar aquesta introducció sense fer referència a l’emoció
que em produí trobar, entre els papers i plànols d’aquest projecte, un
dibuix inèdit de Salvador Dalí que vaig posar en coneixement de
l’arxivera del Col·legi d’Arquitectes, on es guarda aquesta documentació.
Es tracta del dibuix del pla de Tudela, nom de l’indret on es va construir
el vilatge, amb les roques característiques del Camell i de l’Àguila vistes
des de la terrassa d’una de les edificacions del complex. Analitzar aquesta
obra seria objecte d’un altre article de la mà d’una persona amb una
formació diferent de la meva, perquè el que llegireu a continuació és un
treball d’arquitectura que defensa la “sostenibilitat” del Club Med del cap
de Creus.

No entraré en cap moment en la legitimitat que pugui tenir o no un club
privat d’aquestes característiques a la nostra costa, ni tampoc en les
característiques que haurien de tenir les construccions en un parc natural, ja
que aquests temes depassen l’objectiu del present treball.

314 Club Mediterranée. Intervenció en el paisatge del cap de Creus als anys 60

2. Carta certificada n. 1535 a Josep Pla de 29 d’octubre de 1976.



VISITA AL CLUB MED

“Les vam agrupar en petites unitats preocupant-nos que, vistes des
del mar, donessin impressió d’una volada de gavians…”(3)

Així és com jo recordava un conjunt de petites edificacions blanques que
es veien des del mar en els passejos que fèiem als estius amb la barca anant
cap a Cadaqués.

L’anomenat Club Mediterranée sempre ha estat un lloc d’accés exclusiu
per als turistes francesos que tenien reservat un dels paisatges més
sorprenents de la Costa Brava per al seu ús privat.

Aquest treball d’investigació té el punt de partida en l’obra de Pelayo
Martínez, arquitecte figuerenc. En el catàleg que es va publicar amb motiu de
l’exposició “Pelayo Martínez, arquitecte”, organitzada per l’Ajuntament de
Figueres, vaig descobrir que el Club Med, aquell lloc insòlit que sempre
m’havia atret, era obra de l’esmentat arquitecte.

La recerca comença un dia plujós del mes de febrer de 2003. Amb la
càmera ens disposem a arribar-nos al Club Mediterranée, un cop demanat el
permís a l’Ajuntament de Cadaqués.

Vam deixar el cotxe en una esplanada situada a la part alta de la
muntanya i vam començar a baixar cap al mar per una carretera pavimentada
de pissarra.
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3. Fragment extret del text escrit per P. Martínez on parla de la seva actuació professional des de
1920 fins a 1940, c.v. de les obres per dates, març de 1940.

Ajuntament de Girona. CRDI. Centre de Recerca de Difusió de la Imatge. (Narcís Sans).



L’aigua de pluja, canalitzada per les voreres, ens acompanyava en el
nostre recorregut.

El primer edifici que vam trobar estava enclavat sobre un penya-
segat, format per un conjunt de volums blancs. Semblava surar enmig de
les roques.

Del Club, només en coneixia les fotos de l’esmentat catàleg que ja
indicaven un tipus d’arquitectura que podia ser interessant estudiar. Vaig voler
conèixer quina relació s’establia entre les edificacions i l’entorn. En el
paisatge feréstec del cap de Creus sobta trobar-hi edificacions fora dels dos
nuclis urbans del Port de la Selva i Cadaqués.

Tot un poblat apareixia a mesura que anàvem caminant. Un conjunt de
casetes a l’esquerra, el mar al davant...

Vam arribar al final del recorregut principal on hi havia una edificació de
murs de pedra de Cadaqués i coberta plana.

La proximitat del mar i el vent de la tramuntana havien deixat la seva petja
en l’emblanquinat de les construccions que encara conservaven l’aspecte de
l’època.

En una zona de cota més baixa, unes edificacions de grans dimensions
s’entreveien. De sobte, vam trobar una graderia excavada a la roca: era la
zona del bar-restaurant.

Més enllà una altra agrupació de casetes es veia llunyana; la seva
disposició i la seva mida s’adaptava a la topografia de l’indret.

Vàrem deixar enrere els camins pavimentats. Els que ara trepitjàvem eren
de sorra i portaven a l’antic moll, actualment enderrocat.

De  mica en mica ens vam apropar a les casetes per veure’n la dimensió
i l’agrupació. De lluny, el conjunt té un aspecte d’aleatorietat que a mesura
que t’hi apropes es va transformant en ordre, adaptat, però, al pendent del
terreny.

Els habitacles són molt petits, amb només dues obertures, una finestra
quadrada i una porta per accedir-hi. S’agrupen formant petits patis a recés del
vent, cosa que permet que hi creixin també els arbres.

Des d’aquest lloc edificat el paisatge esdevé molt més rotund i immens.
Les roques, el mar, el soroll de les onades, el vent…

El blanc dels murs contrasta amb la foscor de la roca mullada, adornada
pels colors de la vegetació.

En el trajecte de tornada m’adono que creix el meu interès a conèixer la
història d’un vilatge que possiblement d’aquí a poc temps desapareixerà del
cap de Creus.

EL TURISME

Context històric de la construcció del Club Mediterranée

“Quan es projectà sobre el país el turisme estranger, fou fàcil
d’observar que després de tantes invasions i del pas de tants anants i
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venints apareixia finalment una massa humana que arribava en so de pau,
disposada a prendre el sol, a banyar-se en el mar i a menjar i beure.
Aquesta arribada fou el principi d’un fenomen econòmic d’un volum
considerable –probablement el més gran de tots els que s’han produït en el
procés històric del país.

Fou en el decurs de la segona postguerra i en virtut d’una situació
europea molt pròspera, que coincidí amb el desastre de l’economia espanyola
dirigida, que es pogueren produir les condicions objectives de l’obertura
turística.

Però fou a partir del 58 que s’inicià la projecció turística
europea.

Foren particulars i els organismes locals (enmig d’un desori
considerable) que emprengueren sense ordre ni concert l’acolliment de la
invasió humana creixent que es produí. I, naturalment, ocorregueren les
coses de sempre: l’especulació sobre terrenys, el boom de la construcció,
la transformació –almenys superficial– de la mentalitat de la gent.
S’hauria pogut esperar que una geografia que produeix tantes divises
suscités per part dels organismes superiors un interès projectat sobre tot
allò que se sol anomenar la infraestructura turística. Però el cert és que
quedà establerta oficialment una cosa anomenada “la Costa Brava” que
semblà susceptible d’una gran concentració propagandística i els
estrangers continuaven venint a pesar de les carreteres, de les
incomoditats, del desordre i de l’arcaisme. Tot això fou compensat per les
qualitats intrínseques de la naturalesa, per la plausibilitat del país i per
l’hospitalitat de la gent.

Abans en aquest país es comptava per vessanes. Ara la mesura de la
terra al litoral és el pam quadrat. L’entaforament turístic en llocs
determinats, avui pleníssims, ha fet que el pam quadrat es pagui a preus
considerables”. “(...)Això ha produït la seva inevitable conseqüència:
edificis alts i apartaments. Avui el litoral s’ha convertit en espai de
càmpings.”(4)

“És molt probable que la primera població d’aquest litoral a tenir un
incentiu turístic fos Cadaqués.

Ara tota aquesta publicitat que s’ha fet de Cadaqués i de Portlligat es
deu a la presència del pintor Salvador Dalí –vull dir en tant que fabulosa
presència internacional. Salvador Dalí és un gran artista, sense cap dubte, el
millor pintor francogermànic del surrealisme, que produí tants de suïcidis,
menys el d’ell, perquè fou el més humorístic, el més hàbil i el més divertit. La
bellesa és un engany, una trampa, com digueren tants escriptors antics,
Teofrast, etc.”(5).
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4. PLA, Josep, El meu país. Reflexions sobre l’Empordà, Barcelona, Ed. Destino, 1974.
5. Vegeu nota 4.



POBLAT DE VACANCES AL PLA DE TUDELA

El Club Med com a intervenció en el paisatge del cap de Creus
als anys 60

En aquests anys el
creixement de la cons-
trucció a la Costa Brava va
ser desmesurat a causa de
la forta demanda dels
turistes que arribaven de tot
arreu. L’arquitectura des-
trossava el paisatge dels
petits poblets de la costa.

Van aparèixer els
gratacels arran de mar, la
massificació de la
contrucció…

En aquest context es
construeix el Club Med,

al cap de Creus, zona actualment protegida en tant que parc natural.
Pelayo Martínez, l’arquitecte, juntament amb Jean Weyler (arquitecte del

Club Med), van projectar un poblat de vacances tenint molt en compte i respectant
al màxim l’emplaçament, a la plana de Tudela, situada entre el cap de Creus i
Cadaqués. En la relació entre els dos arquitectes es van sumar els coneixements i
la sensibilitat de dos bons professionals que van saber entendre un lloc, que encara
avui, tot i estar quasi abandonat, conserva la màgia del seu paisatge.

Pelayo Martínez buscarà suport entre els intel·lectuals i alhora amics,
com Salvador Dalí i Josep Pla, mentre durarà el procés del projecte i de la
construcció.

Costa Brava

Recull de textos de Josep Pla (La Costa Brava) on descriu el vilatge de
vacances i hi explica l’emplaçament on es troba el Club Med.

“La mar d’avall: de Portlligat a Cabo de Creus

La importancia del Cabo de Creus y el dramatismo de su nombre no
dependen de la espectacularidad de su acantilado… Su importancia radica
en ser un vértice de orientación de una impresionante brusquedad. En el
cabo, la costa gira en seco, se acara a norte y a mistral y uno tiene, frente a
la immensidad del golfo de León y un litoral totalmente abierto, una extraña
situación de desamparo. Es como entrar en la intemperie, una sensación
donde se mezclan la angustia y la inseguridad. Esta sensación responde a
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una realidad porque, a partir del cabo, la costa obliga, en todo tiempo, a una
vigilancia constante y exige –incluso para huir de ella– una prudencia y una
pericia reales. Los vientos del primer cuadrante adquieren aquí una
dramática seriedad y los refugios son muy escasos, por no decir nulos.

Cabo de Creus representa, en realidad, dos cosas: es, en primer lugar, la
extremidad a poniente del cuerno del inmenso golfo de León, estando
formado su cuerno a levante por las islas Hyères; es, además, la punta
extrema al este del golfo de La Selva, cuyo otro extremo es el cabo de Biar,
en Francia. Tiene, pues, no sólo una importancia local, sino una importancia
en una dilatada extensión del Mediterráneo y en una de sus partes
consideradas, por la navegación, como más duras y desapacibles.”(6)

“La mar d’amunt: de Cabo de Creus a “Els Tres Frares”

Navegando en toda su extensión por el freo de la Claveguera se llega a
Es Camallerís –que es cala menor–, y por el Racó de Bombarda, los
Forallons de Sa Serp y el Clot del mismo nombre se llega a los farallones de
Culip, que señalan la entrada a levante de esta grandiosa cala.,…

Culip es una inmensa catedral geológica, con el cielo por techo y altas
paredes rocosas. Sus aguas son profundas. Del largo, su presencia es caso
indiscernible. En los buenos días de verano constituye un refugio ideal.

Culip puede, como el Jonquet, como cala Jugadora, proporcionar las
bases –muy primarias desde luego, casi salvajes– de unas excelentes,
inolvidables vacaciones, a condición, naturalmente, de no tener prisa, de
saber apreciar el gusto que tiene el silencio y el aburrimiento, el encanto de
una naturaleza desgarrada y fascinadoramente inhospitalaria y la vida
primitiva y directa, de poca molicie y amenidad.

La costa es áspera, convulsionada, de una magnificencia cósmica
obsesionante. Lo que en tantos otros lugares de la Costa Brava constituye su
nota más saliente –una invitación constante al placer, al hedonismo, a la
facilidad y gracia– aquí se trueca en un dramatismo hosco e inmediato, en
una indiferencia que se siente como una orgullosa reserva. Es un paraje que
se entrega poco y desde luego sólo a seres que posean la estupenda rudeza
del hombre libre del mar….”(7)

Pelayo Martínez rep l’encàrrec del Club Med

Aquest encàrrec és explicat en una carta enviada a J. Pla:
“... Quan varen venir a encarregar-me aquest treball, m’hi vaig pensar

molt abans d’acceptar-lo, perquè em dolia que aquell pla de Tudela, tan
extraordinàriament privilegiat i tan estimat per mi, fos profanat per males
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6. PLA, Josep, Costa Brava, Barcelona, Destino, 1973.
7. Ibidem.
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Croquis per al Club Mediterranée C 1961.
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, 2004.



mans; jo hauria volgut que quedés per sempre tal com jo l’havia conegut, en
estat primitiu i salvatge.

Quan érem cadells, en temps de vacances, havíem anat a acampar-hi en
diferents ocasions; sortíem de Cadaqués, on estiuejàvem, els germans Xirau, en
Dalí, i recollíem en Sutrà a Figueres: hi anàvem per mar i ens hi passàvem
alguns dies…”. “En més d’una ocasió ens hi havia atrapat una tempesta que ens
obligava a refugiar-nos en una cova que hi ha sota l’Àguila, cova que vàrem
batejar amb el nom de Calipso i que avui encara els del Club conserven.

M’agradaria tenir la vostra ploma (a J. Pla) per a poder descriure
l’espectacle ofert pel paisatge en una negra nit de llamps i tronada d’estiu,
amb un bé de Déu de llamps que, il·luminant les roques el Camell i l’Àguila,
donaven al paisatge un efecte dantesc i això anava acompanyat dels
corresponents trons que dins de la cova retrunyien de tal manera que feia la
impressió que les entranyes de la terra s’obrien sota els nostres peus; creieu-
me, records que no es poden pas oblidar.

Després d’haver-ho pensat, vaig acceptar l’encàrrec pensant que si no
ho feia jo, no es deixaria pas de fer i el que hi intervingués és ben segur que
no ho hauria pres amb tant respecte i carinyo.

El vilatge es compon d’uns elements, aquests en nombre important, ja
que s’hi allotja una gran quantitat de persones, com són les cel·les, totes
bipersonals i per tant elements de poc volum que no va ser gaire difícil
camuflar; les vam agrupar en petites unitats, tot preocupant-nos que, vistes
des del mar donessin la impressió d’una volada de gavians, mes la dificultat
ens la presentaven els edificis de gran massa com són els edificis col·lectius
–menjador-cuina-bar– que calia disposar de la manera menys ostensible
possible; per aconseguir-ho es va fer necessari moure una quantitat imponent
de metres cúbics de llicorella; de terra, n’hi ha poca i en el desfondat de
l’excavació, s’hi va disposar el teatre a l’aire lliure, la graonada tallada a la
roca i amb un sublim teló de fons com és la roca anomenda l’Àguila, per la
seva part oposada al mar, d’un efecte fantàstic...”(8).

Conversa entre Pelayo Martínez i Salvador Dalí

El 26 novembre de 1961, a l’estudi de Pelayo Martínez a Figueres.
Carta dirigida al Sr. Van de Walle, enginyer.
“Parlem de la reunió del Patronat de Portlligat... i es plany que jo no hi

hagués estat present... Em fa saber que en aquesta reunió es va acordar
demanar, prèvies les converses tingudes amb el ministre d’Informació i
Turisme, així com també amb el director de Belles Arts, la declaració per part
dels dos departaments corresponents de PAISATGE D’EXCEPCIONAL
INTERÈS NACIONAL per a la zona compresa entre cap Norfeu i la frontera
amb França; li pregunto (a Dalí) quin abast pot tenir aquesta resolució i em
diu que és per tal de controlar-la i que no es faci malbé.
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Em diu que això no vol pas dir que –com es fa a Portlligat– no s’hi pugui
construir, ja que està convençut que amb l’assenyada construcció i ordenació
es pot crear una font importantíssima de riquesa.

Aquesta manifestació em va animar a ensenyar-li el plànol del “vilatge
de vacances”. Li sembla molt bé l’agrupació de les cèl·lules, però referent a
l’emplaçament del restaurant i annexos, que cal que busquem un altre
emplaçament. Em diu textualment: AQUESTA PART COMPRESA ENTRE EL
CAMELL I L’ÀGUILA QUE TU CONEIXES I ESTIMES TANT COM JO
MATEIX ÉS I HA DE CONTINUAR PER SEMPRE ESSENT GEOLOGIA
PURA, SENSE RES QUE PUGUI MIXTIFICAR-HO; EN FAIG QÜESTIÓ
DE PRINCIPI. ÉS UN PARATGE MITOLÒGIC QUE ÉS FET PER A DÉUS
MÉS QUE PER A HOMES I CAL QUE CONTINUÏ TAL COM ESTÀ.

Parlàvem de la conveniència de prodigar la paret seca tant com sigui
possible. Diu que creu essencial que d’aquest vilatge mirat des del mar no es
vegi gens de paret emblanquinada. En canvi, des de terra, no hi troba
inconvenient que quedin les parets revocades i emblanquinades; respecte a les
teules, està absolutament d’acord amb mi que una teula vermellosa en aquell
lloc seria un renec que mai no ens perdonaríem. Han de ser de color torrat i
de to de pissarra (com els nostres càntirs de terra cuita fumada).

Els cotxes, que no passin de la zona destinada a aparcament.
Recomana que el restaurant es faci darrere el Camell i que no es vegi des

del mar.”(9)

Inici del projecte

Memòria del Pla general de les Rabasses

El projecte del Vilatge de Vacances del Club Mediterranée comença amb la
redacció del Pla general d’ordenació de la finca Les Rabasses redactat per l’ar-
quitecte Pelayo Martínez.

La finca consta dels terrenys compresos entre Culip i Galladera. Culip és
la cala on s’edificarà el vilatge.

En una carta escrita a César Morell, secretari del Port de la Selva, el
Nadal de 1961, Pelayo Martínez reclama els límits que defineixen els termes
municipals del Port de la Selva i Cadaqués, resposta clau per a veure
clarament les característiques de l’emplaçament. 

“Los terrenos que abarca el presente plan han sido considerados por su
excepcional interés turístico, por su estratégica situación como altamente
adecuados para la creación de un núcleo residencial…”(10)

Pel que fa a les característiques geològiques diu: “predominio de
esquistos pizarrosos y granitos a distintos niveles y profusamente penetrados
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9. Carta a Felip Masó Ferragut, constructor de s’Agaró, 23 de desembre de 1961 (confirmació de
l’inici de les obres el 2 de gener de 1962).

10. Carta a Cèsar Morell, secretari del Port de la Selva, sol·licitud de delimitació de la finca, 25 de
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por pegatitas y pórfidos alternando con lavas convulsionadas y gneis que
por razón a su desigual resistencia a la erosión han dado lugar a las más
extraordinarias formas que presenta el país.”(11)

Quant als vents: “La tramontana, (viento del norte) sopla con fuerza alrededor
de 60 días al año, actuando mecánicament sobre las plantas. Se hace preciso actuar
con gran cautela en la selección del arbolado que debe poblar el sector.”(12)

Respecte al paisatge afirma: “…el paraje elegido, caracterizado por
una naturaleza salvaje, definida por un mar bravío que obliga a las
embarcaciones de respetable calado a refugiarse en los puertos
inmediatos, durante los temporales de tramontana y levante.

Es preciso haber tenido la oportunidad de vivir una noche de
temporal refugiado en el Pla de Tudela sintiendo abrirse las entrañas de
la tierra por efecto de la tormenta, sin par espectáculo que se produce al
incidir la luz del rayo sobre las obsesionantes siluetas de la rocas
denominadas El Águila y El Camell, de un realismo fascinador.”(13)

Referent a la topografia: “…terreno muy accidentado con abundantes y
excelentes puntos de vista sobre el mar. Los puntos extremos de la costa que
abarca el plan, la cala Culip en la parte situada más adelante.”(14)

És a dir, l’objecte i el criteri general es resumeix així: “…se proyecta
crear un centro de turismo y de reposo, esencialmente en verano.

Se ha procurado adaptar todos los elementos urbanísticos a la topografía
y al paisaje, tanto por lo que se refiere al sistema de comunicaciones como a
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11. Esborrany del Pla urbanístic (aspectes principals de la urbanització residencial) redactat per
P. Martínez.
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la zonificación y distribución de los grupos a edificar…”, “servida por una
red viaria secundaria que afluye a la principal…”(15)

“La arteria principal de circulación se ramifica en tres vías también
principales; la de la derecha que conduce al Pla de Tudela, con un recorrido
del máximo interés.”(16)

“Y pasada la pequeña cala denominada Es Camallerís se entra en Culip,
que da entrada por mar a los terrenos objeto de urbanización, cala grandiosa
de aguas profundas y abierta a levante por su estrecha entrada; Pla, gran
conocedor de estos parajes, nos la describe magistralmente como una
inmensa catedral geológica con el cielo por techo y altas paredes rocosas; de
Culip se pasa a Culleró, límite oriental del Pla de Tudela, que queda abierto
al norte y que presenta un paisaje lunar de dramatismo inenarrable, con la
llamada gran sala de Tudela y sus dos esculturas El Camell y L’Àguila que
sobrecogen tanto por su grandiosidad como por su realismo”.(17)

Els perfils: “Se adaptan, siempre que es posible al terreno natural, para
no alterar la topografía”.(18)

Pel que fa a les condicions estètiques de les edificacions: “La inspiración
en la arquitectura de los pueblos que se bañan en aguas del Mediterráneo…
con una gran dignidad en el empleo de los materiales, aún de los más
humildes, que si son adecuadamente tratados pueden alcanzar una gran
categoría y la mayor honradez poniendo de manifiesto una estructura que sea
consecuencia de las condiciones impuestas por el programa…”(19)

Quant a la protecció del paisatge: “Se procurará que no quede
desvirtuado por edificaciones poco adecuadas e inadaptadas a la topografía
del lugar, tanto desde el mar como en el recorrido de las vias de acceso.

Se cuidará la conservación de las rocas de relevante interés”.(20)

Aspectes generals de la urbanització residencial previstos dins el primer
Pla urbanístic que es va redactar previ al Club Mediterranée (transcripció de
text escrit a mà per Pelayo Martínez que va ensenyar a Salvador Dalí).

“– Foment de les característiques regionals. D’acord amb la topografia
i el paisatge.

– Subdivisió del terreny d’acord amb el caràcter i el tipus de l’edificació futura.
– Consideració de l’orientació solar i de les exigències sanitàries.
– Eficiència i economia tant en la disposició de vies de comunicació i

illes de cases com en la subdivisió en lots.
– Tranquil·litat, quietud
– Intimitat
– Estètica i bellesa del conjunt.”(21)

Referent al Pla general d’ordenació, li sembla bé (a Dalí) en termes
generals, però diu que ens equivoquem quant a dimensions de les parcel·les,
que les fem massa petites, que això ha de tenir una gran categoria i que hi
vindran –perquè ell els hi portarà– homes posseïdors de fortunes fabuloses.
Per tant cal anar amb cautela i ésser més esplèndid.
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DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

Memòria de Jean Weiler, arquitecte del Club Mediterranée

CADAQUÉS
Les construccions, 12 de gener de 1962

“El Vilatge del Club Mediterranée està situat a 6 km aproximadament
cap al nord de Cadaqués. El terreny es troba a la vessant nord del cap de
Creus.

Terreny molt escarpat i rocós. A l’hivern, escombrat pels forts vents
provinents dels Pirineus.

Les condicions climàtiques han obligat a modificar el tipus constructiu
habitualment utilitzat pel Club Mediterranée, que és principalment
d’allotjaments de fusta recoberts amb palla.

Hem adoptat un allotjament sòlid, retrobant el caràcter de la construcció
local. La cambra per a dues persones ha estat voluntàriament reduïda a les
dimensions mínimes, sense aigua ni electricitat. Això és per raons
econòmiques a causa d’un terreny particularment escarpat i rocós.

La cèl·lula d’allotjament al club es caracteritza per un moblament
senzill, un bon aïllament climàtic i bona ventilació, sense voler assemblar-se
a una habitació d’hotel sinó més aviat a una tenda d’acampada.

El tractament del conjunt d’edificacions, formant patis arrecerats del vent
ens indica el coneixement dels arquitectes del clima de la zona, fuetejada molt
sovint per la tramuntana. Aquest recurs també ofereix als usuaris la
possibilitat de diferents vistes i relacions entre la gent del campament.

Els propietaris del
Club també tindran un
paper important ja que
posaran en mans dels
arquitectes i intel·lectuals
de l’època el projecte. Una
carta de Jean Weiler a
Pelayo Martínez ho ex-
plica: “Em permeto de dir-
vos que el Sr. Blitz i
Trigano, directors gene-
rals, han fet una visita al
Sr. Salvador Dalí, visita
que ha estat molt cordial
per a explicar el que volem
fer a Tudela. Li hem
ensenyat algunes fotogra-
fies del que ja està
construït i esperem que
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aquest serà l’inici d’una col·laboració profitosa pel gran valor que té aquesta
regió que portem dins el cor.”(22)

El seu hoste només la fa servir per fer-hi la migdiada i per dormir-hi a la nit.
La resta del temps ell participa de la vida col·lectiva: esports, platja,

excursions, vetllades d’animació, menjars al restaurant i serveis col·lectius…
Aquestes raons ens han portat a utilitzar el terreny per a construir grups

d’habitacions a l’estil dels pobles de pescadors com Portlligat, on es troba
situada la casa de Salvador Dalí.

Les habitacions estaran agrupades en grups de 15, sempre que sigui
possible. El pendent dels teulats serà paral·lel al pendent del terreny i
s’adaptarà al màxim a les variacions d’aquest mitjançant petits patis
interiors protegits dels vents dominants, cosa que permetrà la plantació
d’arbres que aprofitaran els llocs arrecerats.

Petita finestra simple, corredissa per a evitar de ser arrencada pels vents
d’hivern. Porta del tipus del país.”(23)

“Le Plan Masse” de Jean Weiler  (El Pla general)

“El vilatge està previst per a 1.200 persones. La primera fase (1962) en
preveu 800.

Hem adoptat un esquema de separar les zones de nit –allotjament–
allunyant la calma i el silenci de la zona central, animada i punt de trobada
de totes les activitats que es faran al llarg del dia.

La carretera principal passa per una esplanada on es situa
l’aparcament, punt final de recorregut amb automòbil. Només els cotxes que
portaran els membres del club i els camions del supermercat podran utilitzar
l’últim tram fins al centre d’acollida.

L’aparcament serà tancat i vigilat.
La infermeria està situada dins un petit cercle natural que domina el

restaurant i l’esplanada que condueix al mar. 
El centre d’acollida consta de locals de canvi, informació sobre

excursions, planificació de l’allotjament, consigna, oficines i el despatx del
director del vilatge, els passaports i el trànsit.

Aquest centre es tanca pel costat de la carretera i s’obre a través d’una
terrassa cap al paisatge i al mar. Té un pòrtic annex a una torre: la planta
baixa serveix de biblioteca i la part alta de colomar.

A partir d’aquesta plataforma, punt final de l’accés rodat, hi ha un accés
al supermercat.

La cuina és de forma triangular.
El desdoblament del restaurant correspon a un nou tipus de restaurant

col·lectiu. Un jardí separa les dues sales cobertes.
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22. Carta a P. Martínez de J. Weiler (arq. del Club Med) en la qual li demana els plànols necessaris
per a l’obra. Li comenta que els directors generals del club han tingut una entrevista amb S. Dalí per a
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23. Memòria del projecte (Cadaqués, les constructions) redactada per Jean Weiler, arquitecte a sou
del Club Med (descripció del projecte), 2 de gener de 1962.



Dues orientacions per al restaurant, una girada cap al mar, l’altra
orientada cap a la roca de l’Àguila.

El restaurant està adossat a un turó darrere el qual hi ha el bar i la pista
de ball, que estan envoltades de grades adossades a la muntanya com en els
teatres antics. Aquesta pista està envoltada per una terrassa en la qual hi ha
un podi per a l’orquestra, la cabina de so, l’estudi de gravació, la cabina
d’animació i les tramoies del teatre.

La terrassa serveix d’accés al bar, que està lleugerament allunyat de la
zona d’animació, però al mateix temps s’hi relaciona.

El bar es troba a mig camí entre el restaurant i la pista.
A la part baixa del terreny es crea, als peus de la roca de l’Àguila, un

jardí, una plantació d’arbres amb basses i l’auditori de música clàssica.
Es preveu la creació de terrenys d’esport a la vora del petit port i de la

platja artificial.
A la zona d’allotjament hi ha 8 o 10 grups de sanitaris que contenen

lavabos, dutxes obertes i tancades, safarejos, assecadors, planxadors i punts
de llum per a màquines d’afaitar. El seu aspecte exterior s’assembla a les
parets de pedra seca que es troben al país.

Per al conjunt de les construccions, s’utilitzaran al màxim materials del
país, murs i escales de pedra seca, sostres de teules o cobertes planes.

Murs remolinats i pintats a la calç. Paviments d’esquistos i de rajola.”(24)

Situació i emplaçament

“Els documents que s’acompanyen es refereixen a un campament de
turisme privat propietat del Club Mediterranée, situat al terme municipal de
Cadaqués, paratge pla de Tudela i cala Culip.
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Es troba emplaçat en una finca de 200 ha de superfície amb un sòl de
roques granítiques alternant amb esquistos pissarrosos, circumstància que el fa
adequat a l’ús que se li destina. Se li afegeix el terreny accidentat que facilita
l’evacuació natural de les aigües procedents de la pluja. Els vents dominants són
els que bufen dels quadrants del nord, primordialment el gregal i la tramuntana,
que contribueixen a la creació d’un clima sec i saludable per tota la zona.”(25)

L’accés al campament es farà per un camí que seguirà una vall i que es
desdoblarà per donar accés a la zona d’aparcament i a la cuina. Des d’aquests
dos punts la carretera principal desapareixerà i es convertirà en camins de
vianants per arribar a la resta de les edificacions i a la platja.

S’han escollit tres plànols que expliquen el procés del projecte en la fase
de l’emplaçament del campament. L’accés general i a les diferents edificacions
que el componen anirà canviant de posició respecte a la topografia. També hi
haurà variacions en les edificacions comunes i en el conjunt dels habitacles.

La primera proposta

La implantació del dos grans nuclis d’habitacles relacionats per una zona
comuna (centre d’acollida, restaurant, bar i teatre) no variarà gaire respecte
d’aquesta opció.

Els turons s’edificaran amb els volums de mida petita mentre que els
grans edificis es camuflaran a les zones més amagades, darrere grans roques
i a la cota més baixa possible.

El plànol presenta correccions que ja ens indiquen que la posició de
l’accés principal ha de canviar, tant de posició com de cota.
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La segona proposta

Es manté la posició de les edificacions amb un canvi en l’agrupació de
les casetes, se n’augmenta la quantitat i s’estén cap al sud.

A part de les edificacions, es preveuen en el projecte zones d’acampada
situades en dos nuclis diferenciats (com els grups de casetes), cosa que fa que
l’impacte visual tant de les construccions com de les tendes disminueixi, ja
que estan dividides en dues parts, alhora que els usuaris poden triar dos
emplaçaments, amb diferents vistes i orientacions.

L’accés ara serà una artèria que unirà la zona comuna amb el conjunt
d’habitacles situat a l’est (primera fase del projecte). Comença al límit de la
propietat (enllaçant amb la carretera que va al cap de Creus des de Cadaqués),
i arriba a una zona d’aparcament per als autobusos, passant per la infermeria
(a la dreta). El final del trajecte és en una esplanada, on se situa l’edifici de
recepció. Des d’aquest punt s’arriba també a la cuina.
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La proposta definitiva

L’accés principal, pavimentat i rodat, acabarà unint tots els grups
d’edificació en un punt (per a facilitar-ne l’accés en cas de necessitat) i des
d’aquest apareixeran caminets com a recorregut secundari per a vianants.

La posició de la infermeria canvia respecte a la proposta anterior, se situa
en la cota més elevada i flanquejant el conjunt, amb un accés propi que alhora
queda connectat amb el campament.



La zona d’arribada es convertirà en un distribuïdor que portarà a la cuina
i a les zones de nit.

Les tres propostes plantegen el problema de resoldre un accés en una
zona de molta dificultat tant per la seva posició com pels materials
rocosos que la conformen. A més facilitat de comunicació, més destrossa
del paisatge. Es parteix d’una proposta molt respectuosa però poc còmoda
per als usuaris i s’arriba a una altra que de funció és millor però que en
canvi deixa molta més petja en les roques d’aquesta zona del cap de
Creus.

“L’accés a l’establiment està dotat de paviment asfàltic que connecta el
campament amb la carretera pública que condueix del cap de Creus a
Cadaqués, amb una amplada de 5,50 m. Els carrers i les places, així com la
carretera principal, estan pavimentats i perfectament transitables tant per
vehicles com per persones. Hi ha així mateix diferents vies de comunicació
interior, una d’elles asfaltada en una longitud d’1 km i la resta en una
longitud similar, amb un ferm que compleix les condicions adequades de
resistència i seguretat per al trànsit, d’acord amb la normativa existent, i
voreres d’un metre d’ample.

El campament disposarà de diverses zones d’aparcament, degudament
protegides de les inclemències del temps, segons les característiques
metereològiques de la zona, i està previst un turisme per cada cinc persones.

Hi ha 350 places limitades, al costat de l’entrada principal de
l’establiment, i una àrea d’aparcament suplementària superior a 50 places.”(26)
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Edifici de recepció i informació

“El primer està compost en planta per una sèrie lineal de cinc i de tres
hexàgons en els quals es distribueixen les diferents parts que integren el
conjunt; la primera es destina a l’organització dels serveis generals i a
continuació hi ha dos elements dedicats a l’organització d’excursions,
immediat al de passaports. En el grup següent, compost per tres elements, es
distribueix el despatx del director del poblat, juntament a una oficina i el
departament de caixa. Longitudinalment i immediat a la part que hem
explicat, apareix un porticat de protecció, tant del sol com de la pluja. El
conjunt queda perfectament adaptat a la topografia del lloc, sempre amb el
desig que les cons-
truccions sobresurtin
al menys possible del
terreny.

La seva cons-
trucció és a base de
blocs de formigó amb
cambra d’aire, revo-
cats amb morter de
calç i pòrtland per les
seves dues cares i la
coberta és de plaques
autoportants de
Durisol. El basament
dels murs es projecta
amb la llosa del país.
La fusteria serà de
bona qualitat, a base
de fusta de pi de
Flandes amb ferratges
senzills i sòlids. Els
paraments interiors
aniran remolinats i la
fusteria, a l’oli de
llinassa. Les finestres
corresponents a la
façana posterior esta-
ran protegides amb
persianes d’elements
verticals.”(27)

27. Vegeu nota 25.
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Restaurant bar i teatre

“Està materialment enclavat
entre dos monticles rocosos i s’ha
hagut  de rebaixar notablement la
cota natural del terreny, la qual cosa
ha obligat a remoure més de 2.000 m3

de roques, sempre amb el propòsit
que, per tractar-se d'un grup que té un
volum important, no es manifesti
d'una manera gaire ostensible.

La part de restaurant-bar es
compon de dues ales, una d’elles amb
vistes sobre el mar i l’altra sobre el
magnífic espectacle que ofereix la roca
coneguda com l’Àguila, escultura
natural d’un realisme impressionant i
que quedarà sobrevalorada mitjançant
il·luminació nocturna amb reflectors
potents. Cada ala consta de quatre
trams, construïts amb jàsseres de ferro
laminat, recolzades en pilars de
ceràmica a cara vista; sobre aquestes
jàsseres s’hi recolzen unes bigues de
formigó precomprimit que serveixen
per aguantar unes plaques de Durisol
autoportants que constitueixen el
forjat, sobre les quals es diposa directament el formigó cel·lular de gruix
variable amb l’objectiu d’obtenir els pendents de la coberta, que estarà
formada per una tela asfàltica construïda in situ per mitjà de dos estrats de
fibra de vidre embeguts en tres estrats d’emulsió asfàltica, i el total es cobrirà
amb petita grava empolsinada amb ciment sec.”(28)

28. Vegeu nota 25.
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“Els dos cossos que componen el restaurant-bar motiven, amb el
trobament amb l’edifici destinat a cuina, un pati de planta triangular, que
queda envoltat per un porxo de protecció per assegurar el bon servei en els
pocs dies de mal temps.

La cuina, a més de la cuina pròpiament dita, comprèn la cuina freda
per a entremesos, rebosteria, gelats, office per al rentat de la vaixella,
rentat d’utensilis de cuina, preparació dels aliments, economat i cambres
frigorífiques. La seva construcció és a base de murs de bloc arrebossats
per les dues cares i la coberta és de teula àrab amorterada sobre
encadellat ceràmic sostingut per corretges de formigó precomprimit,
recolzades en jàsseres del mateix material. A la part superior dels murs, en
el trobament amb la coberta, es disposen els elements indispensables de
ventilació.

Les façanes del restaurant-bar queden transparents en quasi la seva
totalitat, amb el desig de proporcionar una visió total, i van protegides amb
vidrieres corredisses.”(29)

Sanitaris

“El campament cons-
tarà dels serveis sanitaris
que el facin al més còmode
possible i alhora compleixin
amb allò ordenat al respecte
en les disposicions vigents.
Entre els serveis que oferirà
hi haurà 47 WC, 62 dutxes,
50 lavabos i 18 piques.

Totes aquestes edi-
ficacions tindran els terres
de paviment ceràmic i les
parets revestides amb
rajoles ceràmiques esmal-
tades.

Totes les piques, així
com els lavabos, seran de
porcellana, marbre o me-
tàl·lics i estaran instal·lats a
l’aire lliure, però con-
venientment protegits del sol
i de la pluja.”(30)

29/30. Vegeu nota 25.
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Instal·lacions d’aigua i llum

El recinte s’autoabasteix d’aigua potable amb xarxa d’aigües residuals i
electricitat pròpia.

“L’abastiment d’aigua potable s’obté per mitjà de quatre pous, amb un
cabal diari de 250 m3, que s’emmagatzema en dipòsits subterranis, un de
500 m3 i l’altre de 100 m3; l’aigua reuneix les condicions de potabilitat
química i bacteriològica que determinen les disposicions vigents.

(...) Les aigues residuals de la instal·lació es recullen en dues fosses
sèptiques, una de 300 m3 i l’altra de 150 m3, que són conduïdes a un tanc
d’oxidació total, des del qual, impulsades per una estació de bombeig, són
portades cap al mar mitjançant un emissari submarí, a un lloc d’aigues molt
profundes i allunyades de la zona esportiva així com de la residencial.

El campament disposarà d’electricitat en tota la seva extensió, i restaran
a la nit permanentment encesos punts de llum a l’entrada i als serveis sanitaris
i alguns de distribuïts estratègicament de manera que facilitin el trànsit interior.

Així mateix hi haurà preses de corrent en tots el lavabos de senyors i en
alguns de senyores, amb els seus corresponents miralls.

Hi ha una connexió amb la companyia Hidroelèctrica de l’Empordà que
permetrà el subministrament del flux elèctric...”(32)

31/32. Vegeu nota 25.

Infermeria

L’edificació que flanquejarà el campament.
“...Hi haurà una infermeria amb quatre llits i servei mèdic d’un fa-

cultatiu, amb visita diària, l’horari del qual constarà a la recepció.”(31)



Agrupació d’habitatges

El poblat de vacances es pensa per ser habitat a l’estiu, de manera que es
redueixen els espais construïts perquè es pot gaudir de la vida a l’exterior, tal
com es mostra en l’esquema del tipus d’agrupament d’habitacles en planta i
secció. Les edificacions estan compostes per la suma de rectangles de 3 m x
2 m, que seran els habitacles bipersonals, amb una secció tipus de coberta
inclinada a una aigua.

Aquest conjunt inicial contindrà aproximadament 8 cel·les, la disposició
de les quals formarà una edificació de mida suficient que permetrà apropiar-
se de l’espai exterior formant patis. La topografia donarà forma a les
edificacions que s’adaptaran al pendent del terreny, la qual cosa fa que
l’edifici que en planta sembli compacte, en façana es descompongui i recuperi
la dimensió de la unitat.

L’accés a les casetes es farà mitjançant camins de vianants, des del
punt de recorregut rodat. Les edificacions es concentraran al turó, de
manera que es tenen les millors vistes sobre el paisatge i la resta del
vilatge.

Alhora s’agrupen diversos conjunts formant petits barris, de manera que
es constitueixen espais exteriors (petites àgores) de relació amb el veïns, atesa
la reduïda dimensió de les casetes.
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ANÀLISI DE LA UNITAT DE 15 CEL·LES

Estudi de l’agrupació de les cel·les en el territori

Es parteix d’una unitat que agrupa 15 habitacles organitzats en 3 grups: un de
6, l’altre de 5 i l’últim, de 3 unitats, que es relacionaran entre si formant patis, espais
exteriors a compartir entre els diferents usuaris, i que alhora estan protegits del vent,
però que també permeten diferents visuals acotades per les mateixes edificacions.

Les construccions se situaran en els espais instersticials que queden entre
les roques. Atesa la irregularitat del terreny, apareixeran molts tipus diferents
d’agrupació a partir d’un esquema únic.

La mida de les agrupacions dependrà de l’espai entre les roques que es
tingui en cada cas; seran de 3 i de 2 habitacles.
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De l’estudi d’una agrupació es troben 10 versions diferents de la unitat,
que depenen de la posició de les dues úniques obertures de què disposen: la
porta d’accés i una finestra.

La cel·la és un rectangle de dimensions exteriors 3,9 m x 3,1 m i interiors
3,6 x 2,8 m amb capacitat per a dues persones. El mobiliari consta de dos llits
i un armari i no es disposa de cap tipus d’instal·lació ni d’aigua ni de llum.

Les obertures tenen unes dimensions de:
Portes de 0.75 x 1.95 m (dividides en horitzontal per la meitat, de manera

que la part superior serveixi de ventilació suplementària)
Finestres de 0,7 x 0,975 m (a l’obra seran quadrades, de 0.9 x 0.9 m).

Diferents tipus d’habitacles.



L’estructura és de murs de càrrega de 15 cm de gruix i la coberta és
inclinada, de teula àrab d’un únic vessant, en el sentit del pendent del terreny,
buscant l’adaptació a l’entorn.

Totes les casetes tenen forjat sanitari que les aïlla de la humitat del
terreny i els fonaments són de sabates corregudes.

Exteriorment els murs es remolinaran i es pintaran amb calç.
Les edificacions tenen un sòcol de pedra seca de Cadaqués, de mida

variable, que permet que les agrupacions seguixin el pendent de manera que
es puguin entendre com a grups i no com a unitats.

Les diferents agrupacions s’uniran entre si mitjançant camins de sorra
per a vianants i compartiran els serveis sanitaris, que seran comuns.
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RELACIÓ AMB J.A. CODERCH DE SENTMENAT

Amb aquestes imatges de la casa Rozes de Coderch, construïda a Roses
l’any 1962, podem veure la relació que té aquest projecte amb el del Club
Mediterranée de l’any 1961.

Una sèrie de volums
blancs situats damunt les
roques, de mida petita
per adequar-se millor a la
topografia, constitueixen
les edificacions.

Els dos projectes
comparteixen territori i
clima a banda i banda del
cap de Creus.

L’ús d’uns volums
annexos als murs de la
façana ajuden a fer de
coixí entre els habitatges
i les roques, recurs que
podem veure en les dues
construccions.

L’ús d’una única
obertura per volum i el
joc produït per les
edificacions que reposen
damunt les roques ens fa
pensar en la possibilitat
que Coderch conegués el
Club Med per la
proximitat en què es
troba del seu poble,
Espolla, i del futur
emplaçament de la casa
Rozes.
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CONCLUSIONS

Tal com hem vist, podem afirmar que la construcció del vilatge de
vacances del Club Med va ser feta de la manera més respectuosa possible
de cara a la preservació del caràcter geològic i feréstec de l’indret. Cal
remarcar, en aquest sentit, que ens pot sorprendre, per exemple, que no
es pugui circular amb cotxe dins el recinte del vilatge o que als
dormitoris no hi hagi llum o un lavabo annex o que no hi hagi una sala
d’estar... Evidentment, la filosofia de fons es basava en un concepte més
espartà de les vacances vora el mar, més en comunió amb l’entorn, la
qual cosa facilità també la minimització de l’impacte d’una urbanització
d’aquest tipus.

En segon lloc, hem constatat que fou el terreny el que condicionà
la instal·lació de les diverses construccions i no a la inversa. I que es
van tenir en compte totes les característiques del lloc a l’hora
d’urbanitzar-lo i de construir-hi. Per tant es tracta d’una obra ben feta,
admirablement ben feta. Per això penso que és una llàstima que
desaparegui sense que en quedi constància, perquè és un exponent
d’una manera de treballar que malauradament no és gaire habitual i que
pot servir de model, de pauta d’intervenció en altres indrets. Un model
utilitzat per l’arquitecte Coderch per a la construcció de la casa Rozes,
com he intentat exposar en aquest treball.

Finalment voldria fer una darrera consideració: l’enderrocament del
vilatge no restituirà al paratge l’estat d’abans de l’edificació i, en canvi,
podria ser utilitzat per fer les funcions de recepció i acolliment per a
activitats del Parc Natural, un cop passat a titularitat pública. D’aquesta
manera se salvaria també una de les poques mostres d’urbanització
respectuosa amb l’entorn que podem trobar en el litoral de la Costa Brava
i, al mateix temps, no es destrueix l’obra signada per un dels  arquitectes
més importants de la província, no prou valorat, que estimava aquest país
i que es demostra, juntament amb l’arquitecte Jean Weiler, com un dels
pioners, en el terreny de l’arquitectura, del concepte tan actual de
sostenibilitat. Perquè el vilatge del Club Med és un model d’arquitectura
sostenible. Una opció de colonització que dóna una nova escala al
territori partint de la preservació del paisatge i que alhora el potencia
fent-lo més atractiu i més inhòspit. Malauradament desapareixerà per
“afavorir la visió congelada del territori… de les reserves protegides i
formar paratges visitables però sense cap possibilitat d’evolució;
paisatges jubilats per a mirades jubilades”.(33)
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ANNEX 1

Relació de notícies referents a l’imminent enderroc del Club Med (any
2003)

EL PUNT DIGITAL 12-12-2003 
Enderrocs al Club Med

Ajornament de les obres d’enderroc del Club a causa del mal temps.
L’enderroc es fa a causa de l’ocupació de la zona maritimoterrestre de les

instal·lacions del Club, reclamat pel Servei de Costes.
El Ministeri de Medi Ambient encara no ha arribat a un acord amb els

propietaris per a la compra del complex de vacances.

EL PUNT DIGITAL 19-12-2003
L’Estat no enderrocarà tot l’embarcador del Club Mediterranée per falta de
pressupost

L’embarcador del Club Med com a construcció il·legal.

EL PUNT DIGITAL 22-12-2003
Campanya veïnal per mantenir l’amarrador del Club Med perquè és l’únic en
molts quilòmetres

Professionals del mar inicien una campanya de protesta per reclamar que no
s’enderroqui el moll ja que és un dels pocs llocs de refugi de barques entre el Port de
la Selva i Roses.

EL PUNT DIGITAL 25-12-2003
El Club Med reprendrà les negociacions amb l’Estat pressionat per l’enderroc de
l’embarcador

El Parc Natural critica el Ministeri perquè no ha informat sobre les obres de
l’embarcador.

Les negociacions de compravenda van començar fa 3 anys.

EL PUNT DIGITAL 07-01-2003
Els treballadors del Med admeten que no es millora el complex per a la possible
venda

EL PUNT DIGITAL 15-01-2003
Roben material de l’empresa que enderroca el moll del Club Med i citen a declarar
veïns que van fer-hi una manifestació

EL PUNT DIGITAL 7-02-2003
La Generalitat posarà diners per fer desaparèixer el Club Med del cap de Creus
abans de l’estiu del 2004

El Pla especial marca un enderroc total i que l’espai serà reserva integral.

EL PUNT DIGITAL 08-02-2003
Científics i visitants al Club Med

L’alcalde de Cadaqués es mostra partidari de respectar alguns del edificis de la
ciutat de vacances per a convertir-los en un punt d’estudi per a universitats i
científics.
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EL PUNT DIGITAL 09-02-2003
Un pas més cap a la fi del Club Med

Les administracions: l’alcalde de Cadaqués i la Generalitat s’han de posar
d’acord sobre el futur de les instal·lacions del Club abans de comprar. Es tira a terra
o se’n conserva alguna part per a destinar-la a instal·lacions del Parc, com reclama
l’alcalde?

DIARI DE GIRONA 13-03-2003
Un altre lloc per al Club Med?

El director del centre, Georges Roll, ha explicat que el pròxim estiu podria ser
l’últim en aquell indret i que estan buscant un altre lloc a la Costa Brava.
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