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Nota de premsa 
 

La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya organitza una conferència i una visita al Club 

Mediterranée de Cadaqués 

La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha 
organitzat la conferència “Club Mediterranée Intervenció en el paisatge del 
Cap de Creus als anys 60” i una visita a aquest Club de Cadaqués. 

Figueres, 3 d’octubre de 2005.- La Delegació de l’Alt Empordà del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya 

presentarà el divendres 7 d’octubre de 2005 a les 19:30 hores a la Seu provisional ( C/ Peralada, 8. 

Figueres) la conferència “Club Mediterranée. intervenció en el paisatge del Cap de Creus als anys 
60” a càrrec de l’arquitecta Sílvia Musquera. El dissabte 8 d’octubre, a les 11 hores, aquesta arquitecta 

ens acompanyarà a la visita del Club Mediterranée de Cadaqués. 

 El Club Mediterranée, construït als anys 1960-62, era una  ciutat de vacances situada al Cap de Creus, 

concretament en el paratge del Pa de Tudela i la Cala Culip en una finca de 200 ha i amb capacitat per a 

unes 1200 persones. Els turistes van trobar en aquest lloc un magnífic espai per a descansar i gaudir del 

clima i el paisatge d’aquesta zona. Durant els anys setanta el club va ser un lloc de vacances però també 

hi van tenir lloc esdeveniments culturals com les festes que hi va organitzar Salvador Dalí. 

El projecte del Club Mediterranée va ser encarregat a l’arquitecte de Figueres Pelayo Martínez i a 

l’arquitecte francés Jean Weiler. A l’hora de fer el projecte i d’executar les obres es va tenir molt en 

compte el respecte pel paisatge. Va ser per aquest motiu que es va utilitzar la pedra de Cadaqués, que les 

construccions es van  inspirar en les cases dels pescadors de la zona i  que es va intentar que el club fos 

poc visible des del mar “les vam agrupar en petites unitats preocupant-nos que, vistes des del mar, 

donessin impressió d’una volada de gavians ...” Pelayo Martínez, arquitecte. 

L’arquitecte Pelayo Martínez, mentre es va executar el projecte, va estar en contacte amb dos importants 

intel.lectuals i amics: Salvador Dalí i Josep Pla. Es conserva correspondència d’aquests anys i es pot 

comprovar com l’arquitecte va buscar consell en aquests dos amics. 

Malgrat tot però, el Club Mediterranée de Cadaqués sempre ha estat envoltat de polèmica sobre la seva 

construcció pel fet de  que es troba situat en un dels paisatges protegits de la Costa Brava. 

Recordeu que... 

CONFERÈNCIA: “Club Mediterranée. Intervenció en el paisatge del Cap de Creus als anys 60”. 
A càrrec: Sílvia Musquera, arquitecta.  
Data: divendres 7 d’octubre de 2005 a les 19:30 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Delegació de l’Alt Empordà del COAC Figueres  
 
VISITA: Club Mediterranée. Cadaqués. 
Data: dissabte 8 d’octubre de 2005  
Lloc de trobada: aparcament del Club Mediterranée de Cadaqués 
Hora de trobada: 11:00 hores 
Durada de la visita: 2 hores 
Organitza la Delegació de l’Alt Empordà del COAC 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: Sílvia Orri.   972 .50.50.33 – : activitats.fig@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 


