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Piano del Porto di
Catachies in Spagna
Data:
Segle XVII
Autor:
No consta
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tinta sobre paper
Escala original:
Scala d’un mezzo
Miglio, cioè di 500
brazzi Giometrici
Procedència:
The British Library
Map Library.
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Catalogue in the
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Descripció:
Es tracta del primer
document planimètric
que s’ha pogut
obtenir i consultar de
Cadaqués.
Tot i la seva
senzillesa, cal
esmentar un bon
nivell de detall en el
perfil costaner.
També s’assenyalen
les zones habitades a
partir de la disposició
de les cases
identificades en el
plànol com abitazione
di Catachies.
S’aprecia l’estructura
urbana, concentrada
de forma especial en
el Nucli Antic.
Altrament, hi ha
presència de
construccions tant al
Poal, com a
Portdoguer.
Finalment, com
element referenciador
apareix la silueta de
l’església que ja
apareix amb el
campanar com
veurem en els
gravats del segle
XVII.
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Títol:
Plan de la Ville de
Cap d’Aques
Data:
1668 aprox.
Autor:
Beaulieu, Sébastien
de Pontault Sieur
de, dit le Donjon
(1612-1674)
Mitjans representació:
Gravat. Autor: D.R.
(Des Roches)
Aquarel·lat
Escala original:
140 thoises = 51 mm
Dimensions:
26x38 cm
Procedència:
Ajuntament de
Cadaqués
Text:
Table.
A. la ville
B. Porte du Port
C. Ravellin devant
D. Tour qui garde la
porte
E. la petite fontaine
F. Esperon de terre
G. Bastion des
Chèvres
H. Demi.lune
I. Porte de la grande
fontaine
K. Plate forme
L. Eglise
M. Porte pres
l’Eglise
N. Porte de Roses
O. Plateforme qui
defend le Port
Nota:
Plànol extret del llibre
Les plans et profils
des principales villes
et lieux considérables
de la Principauté de
Catalogne avec la
carte générale et les
particulières de
chaque
gouvernement. A
Paris, par le chevalier
de Beaulieu, rue St
André des Arts, porte
de Bucy. Avec
Privi(lèg)e
Existeixen plànols
iguals a la B.N. Paris i
a la B.L. de Londres

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria històrica. 1668 aprox.
Plan de la Ville de Cap d’Aques
© AHCOAC Girona / Diputació de Girona

PH 2.1
octubre 2007

Descripció:
El plànol representa, amb tot detall, l’estructura
de fortificacions a Cadaqués, establerta en el
segle XVII.
A partir de l’ampliació detallada del recinte
emmurallat que coincideix, aproximadament,
amb el que anomenem Nucli Antic, es poden
observar elements força significatius, tant en
l’aspecte físic com estratègic.
A continuació s’estableixen unes relacions de
correspondència entre el que mostra el plànol i
la situació actual
Respecte la morfologia territorial s’assenyala
la Font (E), el Port i el Camí de Cotlliure.
En l’aspecte defensiu apareixen: el Castell de
Sant Jaume o de les Creus (Fort) i el recinte
emmurallat on se sitúa, en el seu interior la Vila
(A).
Pel que fa referència als elements i parts del
sistema estratègic, cal esmentar: la Porte du
Port (B) que coincidiria amb es Portal i l’inici del
carrer des Call, protegits per un Baluard –
Ravellin devant- (C); en un extrem,
pràcticament en la posició de Ses Herbes,
apareix una torre que protegia la Porta (es
Portal) –Tour qui garde la Porte- (D); seguint
un recorregut entre la Riera de Sant Vicenç i el
carrer Unió, apareix un altra baluard que, a
l’interior del recinte forma l’esperó de terra –
Esperon de terre- (F); més endavant, al tombar
del carrer Unió amb Narcís Monturiol, hi hauria
un bastió –Bastion des Chèvres- (G); pel nord,
seguint un traçat aproximat entre els carrers de
Narcís Monturiol i de Santa Margarida, hi hauria
un nou baluard, anomenat en el plànol, de la
Mitja Lluna –Demi lune- (H); molt a prop seu hi
hauria la Porta de la Font gran - Porte de la
grande fontaine- (I), just a la part final del carrer
del Portal d’Amunt. Al tombar i a l’inici del carrer
de Guillem Bruguera, una Plateforme (K), on hi
hauria instal·lat l’Antic Hospital; molt a prop seu,
hi hauria l’Església (L); just al costat seu, una
nova Porta –Porte près de l’église- (M) en la
posició d’entrada del carrer d’Eliseu Meifrén.
Finalment el recinte emmurallat arribaria a la
Platja de Portdoguer, seguint el perfil del carrer
de Guillem Bruguera; pràcticament a tocar de la
platja, baixant el carrer de Santa Maria, hi huria
la Porte de Roses (N).
La part més avançada del recinte emmurallat i
que s’endinsa a la badia, vindria constituïda per
una gran Plataforma –Plateforme qui défend le
Port- (O) que aprofitaria les condicions
orogràfiques i la seva elevació, per poder
instal·lar els canons i les bateries de defensa.
En aquest indret, al final de l’espina central,
formada pels actuals carrers del Portal d’Amunt,
de Curós i de Silví Rahola, hi hauria lel Baluard
de la Punta, just on apareix l’edifici actual de
l’Ajuntament de Cadaqués.

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria històrica. 1668 aprox.
Plan de la Ville de Cap d’Aques
© AHCOAC Girona / Diputació de Girona

PH 2.2
octubre 2007

Data:
1684
Autor:
No consta
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tintes de color
sobre paper.
Aquarel·lat
Escala:
160 thoises = 90 mm
Dimensions:
37,5x49 cm
Procedència:
Ministère de la
Défense.
Bibliothèque du
Génie. Pavillon du
Roi. Atlas 107. Vol.
II-985- “Plans des
places étrangères”.
Atlas de Louis XIV.
Feuille 132. Château
de Vincennes
Text:
Est à quatre lieuës de
Colliure, de si
mauvais chemin que
l’on ne peut y aller
par terre qu’avec des
mulets. A l’endroit A
sur le bord de la mer,
est une tour
environnée d’un
chemin couvert
revétu de maçonnerie
et palissade. La ville
est une bicoque, ou
beaucoup de maisons
sont adossés contre
son enceinte, dont un
des grans côtez de
l’Eglise fait partie, elle
ne contient pas plus
de deux cens
maisons. Cette ville
peut estre batüe de
plusieurs endroits,
particulièrement de
celui marqué B. Le
port est le seul que
les Espagnols ont de
considérable dans la
Mediterranée, les
habitants assurent
qu’on n’y a jamais vu
périr aucun vaisseau.
L’endroit C est une
fontaine qui fournit
tous les vaiseaux et
Galères, qui est la
seule eau douce, ne
contant point les
citernes de la Ville
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Títol :
Cap de Quiers. Plan
de Cadaques dit
aussi Cap de Quiers
Data:
1684
Autor:
No consta
Mitjans representació:
Dibuix a ploma
sobre paper.
Aquarel·lat
Escala original:
300 thoises
Dimensions:
41x57 cm
Procedència:
Ministère de la
Défense. SHAT
Archives du Génie.
Article 14. Château
de Vincennes
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Text:
Quand mons.r. Le Marechal de Noailles (ratllat i sustituït per: De Chasevon sous les ordres de M.de Bellefon) a pris Cap de Quiers la guerre passée (ratllat i sustituït per en 1684). Il avait quatorze galére dans cet endroit. Et c’est par ce port qu’il a debarqué (l’artillerie) comme
on me la dit. 1) Reduit projetés. 2) Redouttes projettées. 3) Tour à rétablir tout à neuf. 4) Baterie de cinq piéces de 12 et de 16.
Memoire sur la Ville de Cap de Quiers Trouvé dans les papiers de M. Rousselot (1) 1 Mesmoires concernant la Ville de Cadeques avec les ouvrages qui y pourront estre faist pour la metre en Estat de defance. Le tout conforme aux plans et profils quy seront sy joints. Note. Le
dessin joint à ce memoire n’y est pas relatif mais on l’y a laissé neammoins Estat de la place. Ce poste est considerable en deux magnieres et parce que le port en est tres bon tant pour les vaisseaux que pour les gallères. Joint a cella que le port ligne quy l’avoisine est tres bon
pour les galeres, et questant osté aux espaignols il ne leur en Reste auqun dans toutte la coste de catalogne........en considérable et que lon les renvoye a celuy de cartagenes pour y estre en surette. Au contraire la france concervant celluy de cadaques s’avance a la teste de
tout et quant Il ne luy serviroit et quand il ne serviroit que d’entrepros et de retrette a ses bastiments n’ayant que les ......ports de toulon et de marcelle de fortiffiés dans toutte la mediterranée qu’y en sont fort esloignés. Il luy importeroit toujours beaucoup de le concerver et de le
metre en estat de deffance. Le port Vendres la veritté n’est qu’a quattre on cinq lieues de Cadeques. Je ne le crois pas moins bon que celluy de Cadeques mais il n’est pas en s’y bon estat, estant a moitié comblé et rasé et la raon que l’on oste un port aux espaignols quy nous
avoisine de s’y pres me feroit preferer la fortificion de cadeques a celle de port Vendres. 2. La Ville de Cadeques est petitte ayant apaine cent toises reduites de diametre fort serrée de maisons située au fond du port sur une petite butte de roc eslevée de trois a quatre toises au
dessus de la plaine, elle est environée de montaignes quy la comande du mousquet a tout au tour et qui s’eslevent......par amphiteatre a mesure quelles sen esloignent. La plus part des maisons servent d’enceinte de murailles a la ville depuis Un jusqu’a 2, depuis 3 jusqu’a 4
depuis 5 jusqu’a 6 et a l’endroit de l’esglize 7 il y a mesme de fenestres percées du costé de la campaigne et il n’y a nychemin de ronden y Rempart. Depuis 8 jusqu’a 9 et depuis 10 jusqu’a 11 les maisons joignent l’enceinte de la Ville et ny laisant paralhl(ement) ny rempart ny
chemin pour les rondes. Le Rampart ne consiste quen une eschafaudage de bois a l’endroit marque 12. L’endroit 13 est terrassé mais les parapets de la gauche ne sont qu’a l’esprouve du mousquet. L’endroit 14 est parelhement terrassé et les parapets seulement a l’espreuve
du mousquet. L’ouvrage 15 est nouvellement fait. Il est seulement eslevé de 15 pieds n’ayant que de parapets de maçonairie de tros pieds d’espaisseur et la porte quy est a son flanc le rend inutille. La tenaille 16 et 17 a esté adjoustée depuis peu. Elle est eslevée de 15 p. et n’a
ny fossé ny chemin couvert. Elle est sulament environnée d’une palissade, les parapets ont 10 p. d’espaisseur partie terre partie maçonnerie. Elle enferme une seconde fontaine quy est a toutte la Ville en temps de siége soubs l’angle 18. Il n’y a point de fossé autour de la place
mais seulementun parapet de chemin couvert palisadé quy est revestu. Depuis 19 jusqu’a 20 le glacis en est imparfait aux angles quy ne sont point garnis de terre, ny les terreplaine aprofondys. Mince restant de buttée de terre et roc au pied des murs que l’on a palissadé pour
les rompre ou pour couvrir les fausses portes 21.22 quy servent de couniquon aux chemmis couverts. Depuis 20 jusqu’a 23 Il y a un revestement de chemin couvert de 3 p. d’espaisseur, les glacis n’en sont point comenscé et l’on se trouve a couvert de la place au pied de tout
ce revestement. La terre plain n’en est point enforcé et il reste encore unre butte de roc a emporter au pied des murs de l’eglize. Ceste Ville sy petitte bien loin d’avoir de magazins a contenir les chosses necess.res pour sa deffance manque de maisons pour les homes et pour
le peu de garnion que l’on y tenoit sy devant ce quy fait que la pluspart des homes se sont bastis des maisons aux fauxbourg 24 le long du port. Les hauters 10 j’ay dit deja environent la Ville de sy pres quelles la comandent du mousquet et du premier jour on est venu se poster
a couvert sur les buttes 25.26.27 et ocuper touttes les maisons du fauxbourg 24. Les revers de buttes et quelles vallons quysi trouvent derriere servent a camper les regiments tous entiers aux endroits 28.29.30. Ne ces........25.26.27, on enfille ou l’on voit de revers la pluspart
des chemins couverts de la place de mesme que les ouvrages 15.16.17 et ce qu’il y a de rampart a la ville n’est couvert que par les maisons quy joignent les muralles et quy luy servent de traverses. On n’a fait........jusque icy la force de ceste place en l’estat quelle est que a
paine pourroit se soustenir contre le mousquet et le.......que la difficulte d’y amener du canon que l’on a toujours cru ne le povoir faire que par mer en les debarquant au port-ligat quy en est esloigné environ de trois cent toises aquoy les hennemis avoit oposé la tour De bougy 31
quy ne peut contenir que vint hommes au plus quy n’a ny fossé ny auqun escarpement de roc au pied de son mur de magnière quelle estre empo rtée en y atachant un mineur quy la put aborder en se couvrant des machicolis quy sont a ceste tour. On a reconu depuis que
l’on......aussy des barques le canon de Rose a Cadaques par terre, le chemin n’estant nullement difficille et ny ayant pas plus d’une lieue et demy la desente de la montaigne de cadeques estant marquée 33. On n’avoit considéré pour seconde dificulté a faire le siège de
cadeques qu’une Armée un peu nombreuse auroit paine de subsister autour dicelle particulierement la cavalerie faute d’eau ausy n’est il pas facille dy donner un prompt secours par terre y ayant trois journées de chemin depuis Colliure pour l’Infanterie par des montaignes et
dans les defiles continuels. Projet La fortification quy pourroit estre faite a Cadequies dans le desain de concerver ceste place seroit d’ocuper la hauteur quy est de roc entre le port de cadequies et le port-ligat afin de ce rendre maistre des deux ports en ocupant un seul poste
avec ceste Montaigne que la Nature y a fait naistre de Sources de bonne Eau y faire le sis bastion 31.34.35.36.37.38 quy de lamaniere quils sont represantés sur le plan ocupent tout le terrain et les buttes de la montaigne pour avoir toutes les découvertes necess. Res sur les
ports et sur le campaigne sans que l’on puisse y faire aucune diminution sans que l’on soit obligé de la corriger dans les suittes par des ouvrages destachés. Le front 31.34 pouvant estre le sul de l’ataque el y faire la demy lune 39 et en aprofondir tous les fosses. Faire aussy un
bon fossé au fond 34.35 couvrant d’un orillon le flanc droit du bastion 35. Depuis 35 jusqua 38, iI n’y auroit qu’a faire le fossé de sept a huit toises et l’aprofondir sulement autant qu’il seroit necess.re pour tirer la pierre, pour la construction des murs. Faire sulement la demy lune
40 pour opposer a la hauteur quy est au dela ravine Vue a Vue. Le front 38.31 peut rester sans fossé toutte la montagne estant de roc fort vif et d’une pointe fort rude jusqu’a la mer. II sufit mesme de faire les flancs de ce front de 5 a 6 toises environer toutte ceste place d’un
chemin couvert faire les logements en dedans magasins et depandences. Faire une comunication d’une muralhe simple de ceste fortification a la Ville en enferment tout le faux-bourg depuis 34 jusqu’a 5 avec des parapets a l’espreuve ocupant la butte 41. Ainsi qu’il est marqué
sur le plan. Et acomoder le front de la ville depuis 13 jusqu’a 15. Y faire le petit demy bastion 42 tout le B.n 43 espeseur de six pieds par dehors et eslever le bastion 15. .. .. 35 .. y fere les travers si necessaires et escarper le roc au pied di……. faisant un bon fossé au front 43 et
44. .. .. 35 .. auci de parapets de maconnerie a l’espreuve et en casemates les flancs pour l’usage du mousquet. Razé les maisons 10 et 11 y faisant de parapets et un rampart avec les traverses necessaires dessus le mur. On conserveroit encore par ce moyen la Ville et le faux
bourg et quand mesme on voudroit en oster les maisons pour les trasporter dans la Nouvelle Enseinte ce que je ne croy point que l’on deusse faire, il feroit bon d’en concerver l’enceinte de muralhe pour servir a fermer le port et pour empecher que les miquelets ne viennent tirer
sur les galeres. Faisant la tour 32, elle serviroit ausy a esloigner les Miquelets ausy bien qua defandre l’entrée du port er ce empecher le desbarquement du canon des Ennemis en cest endroit. Propietés Ceste Place ainsy fortifiée me paroit inataquable. L’hennemy estant obligé
de fere venir toutte son artillerie par la montagne, ne pouvanr point subsister avec une grosse armée devant une place quy l’oblige a un long siege estant obligé d’avoir une grosse armée par mer. II n’a que le front 31.34 a pouvoir ataquer ce qu’il ne put faire sans sestre randu
maistre du faux-bourg et du poste 41 apres quoy il tronve encore 150 toises de glacis de roc vif une demy lune a prendre et un fossé taillé dans le roc a paser soubs de flanc a couvers d’orillon quy ne peuvent estre batus dauqun endroit ce qua mon advis n’est guerre praticable.
Quand a l’uzage de ceste place et utilite de tirer de son port je m’en suis deja explique au comencement de ce mesmoire ce que je ne crois point devoir repeter. Restriction de project ce quy pourroit estre fait quand a presen Au lieu de faire la place a sis bastions qui seroit d’un
travail considerable en temps de guerre, agrandir selement la tour de boug suivant le plan et profil particulier marque A pour garder le port legal et empecher l’ennemy d’y debarquer son canon, escarper le roc de doutze pied au pied dicelle et y fer un fosée de 3 a 4 toises de
large du coste de terre, moyenant quoy on y pourra metre quatre piesce de canon avec 30 hommes détaches de la place, un Cap.ne et touttes les munitions et vivres necessaires observant de faire encore une cisterne dans l’ageandisement de ceste tour. Faire la tour a la
presque isle 32 de 8 toises de diametre suivant le plan et profil particulier marque B pour empecher parellement le desbarquement et garder le port y fere une cisterne et magasins necessaire au premier estage et le logement pour 30 hommes que l’on y pourra servir aux 3 ou 4
piesces de canon. Fermer le fauxbourg 10. II a este dit sy devant pour ocuper la butte 41 afin d’avoir de la place a pouvoir faire quelques magazins et aloger la garnison et principalement pour ocuper la hauteur 41 au moyen de laquelle on puisse mieux soustenir la tour de
bougy 31 ferment ce fanxbourg d’une ligne sulle d’epieux 41 jusqu’a 44. Le frond 41 est petic a la veritte et ne peut s’estandre davantage veu que la montaigne tombe avec de pentes fort rudes de part et d’autre, il n’est flanqué d’anqun endroit mais 10 aura un fossé taillé dans le
Roc vif de 18 pieds de profondeur d’une largueur de 8 a 9 toises, je l’estime ausy bon que sy l’on y formoit un front de fortification quy ne pourroit avoir tout au plus que quatre toisses de flanc et dix de face de sortre que ses deux bastions seront tous ocupés en espaiseur de
parapets, dailhe urs il faut avoir prix la tour de bougy 31 pour pouvoir ataquer ce frond la a fin de n’en estre point veu des revers. On avoit comencé autres fois un fort revestu sur ceste hauteur 41, dont il reste encore quelque vestige marque de petiste point sur le plan mais le
terrain est sy petit n’ayant que 40 toises de long et 30 de large que je ne peu tomber dans ceste pensée croyanr ceste espace trop petit pour y pouvoir estre fait rien de considerable. Faire le mur 21 pour servir d’enceinte a la Ville vis à vis ou il n’y a que les muralhes des
maisons et pour servir en partie de flanc a l’enceinte du fauxbourg. Faire le demy bastion 42 et celuy marqué 43 observant d’escarper le roc au pied de leur revestement de 10 a 12 pieds, cazemater les flancs 10. II a esté dit et y fere de parapets de maçonnairie de 6 a 7 pieds
d’espaisur et de…….espaisir de six pieds le Ba.m 15 et l’eslever y faisant aussy des parapets a l’espreuve. Faire un parapet a la places des maisons et en rabaiser le haut du mur jusques res de chaussée quy servira de Rampart. Faire un magazin a poudre dans la Ville pour 20
millers ny en ayant autre que la tour marquée 45. l’epreuve du mousquet pour eslogner les Ennemis de la place en arrivant et pour empecher les miquelets de venir de course a plain jour jusqnà a la butte tirer sur les sentinelles et dans la porte du bastion 15. Suivant ces
restrictions les ennemis ayanc dessain dataquer ceste place seront obliges dy fere conduire son canon par terre et avoir pour cella un esquipage plus considerable. La place quoy que petitte l’obligeroit a une plus grande circonvalation et ne pourroit plus profitter des hauteurs
dont une partie se trouve ocuppée par la fortiffication du………. Toute son ataque seroit reduite du coste de la hauteur 27 ou les petits bastions que l’on y aurait fait a l’espreuve estant sur un roc escarpé de dix a doutze pieds ne luy seroit pas une petitte afere. Estimation des
Ouvrages contenuz en la restriction de ce projet. *) Maçonnerie de la restriction de la tour de Bougy 31 dont le profil est marqué A avec touttes ses vouttes et dependances monte a 300 toises cubes de maçonnerie a raison de 28 ll. la toize monte a la some de .. 7500 ll,00 (Nota.
error de càlcul) *) Excavation de son fossé dans le roc de 12 pies de profondeur escarpe tout autour de la tour et de trois toises de large fait 3520 toises que j’estime a raison de 9.ll la toise. Monte la summe de 3510 ll.00 (Nota. Error de càlcul) *) Maçonnerie de la tour 32 au port
de Cadequies conformement au proffil marqué B de dix toises de diametre quy a Rason de 25 ll. la toise monte a la somme de 7000 ll.00 *) Deblay de 300 toisses cube de roc pour aplanir les fondations de ceste tour escarpé le roc au pied des murs et faire le petit fossé devant i
celle quy estimé a raon de 9 ll toisse ci monte 2700. Total 20710. *)Maçonnerie de ‘enceinte du fauxbourg longueur 340 toises largeur Re. une toise, hauteur Re 13 tz.112 monte a 1193 toises 3 p. quy a raon de 25 ll. la toize monte a la somme 29837 ll. 20.e-0 *) Excavation de
fosce dans le roc du coste de la hauteur fait 1800 toiz. quy a raison de 9 ll. la toise monte 16200 ll. 0-0 *) Revestement de la piesce 21 font 100 toises cubes de maçonnerie et a raison de 25 ll. la toise monte a la somme de
2500 ll. 0-0 *) Revestement do demy bastion 42. 120 toises cubes de maçonnerie au mesme prix de 25 ll. monte 3005 ll. *) Maçonnerie du bastion 43 avec ses cazamates et traverse en Capital fait 450 toises cubes de maçonnerie quy au prix de dessus monte 11250 ll. 0-0 *)
Pour espaisir et eslever la bastion 15,300 toises cubes de maçonnerie au prix que desus monte 7500 ll 0-0. *) Escarpement du roc au pied bastion 42. 43. 15. Et vis a vis les excavations 2000 toises cubes quy a Raison de 9 ll. la toise ce monte a la somme de 18000 ll. 00 88292
ll.10.0 *) Pour faire le rampart et parapet 10 et 12 monte la somme de six cent livres…. 600 ll.0 *) Pour un petit magasin a poudre dans la ville d’estimation de trois mille livres 3000 ll. 0-0 *) Pour la redoutte de Machicolis sur la hauteur 27 esvalue la somme de….1800 ll. 0-0 *)
Pour les portes du fauxbourg et racomoder celles de la ville le tout esvalue a la somme de 2000 ll. 0-0 7400 ll 0-0 *) Pour la page sy contre 89292 ll 10-0 *) Pour la premiere page 20710. 116402.10(Nota error dins l’addició. 117402,10)
Nota :
(1) Rousselot, Christophe 1648-1703. Enginyer militar, director de les fortificacions del Rosselló en 1681, campanyes a Catalunya com a brigada d’enginyer de 1688 a 1697. Campanya a Espanya de 1702 a 1703.

Aixecant una llengüeta es pot veure el projecte de fortificació amb la construcció d’un reducte.
Descripció:
Important document tant en l’aspecte gràfic (plànol) com en el text que l’acompanya –especialment en la part destacada en color blau- per poder conèixer la configuració de Cadaqués en el darrer quart del segle XVII. Es tracta d’una estructura
morfològica basada en un bon sistema defensiu, mitjançant l’orografia que determina el promontori que s’avança al mar (Punta des Baluard). També apareix l’església a la part més elevada i cal remarcar la posició dels habitatges a redós de les
muralles, dins l’entramat sistema defensiu. La situació estratègica es complementa amb la protecció del port dins la badia natural, ben vigilada i a l’abric de les invasions marítimes. En l’aspecte de la formació del teixit històric, s’aprecia perfectament
consolidat el nucli antic, dins el perímetre emmurallat. També apareix ben definit –desplaçat sobre la posició real- tot el front marítim, des de l’actual Passeig, fins el Portitxó i una bona part del Poal, d’una banda i el front de Portdoguer a l’altra. Per
tant, la consolidació edificatòria al darrer quart del segle XVII, agafa el Nucli Antic (recinte emmurallat) i una part dels dos fronts marítims: el Passeig –Poal a llevant i Portdoguer a ponent, responent en certa manera a la descripció realitzada en el text
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Títol:
Plano de la Villa y
Puerto de Cadaqués
demolida por el
francés el año
16[94]
Data:
1694
Autor:
No consta
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tintes de color
sobre paper.
Aquarel·lat
Escala original:
Escala de 2000 pies
Geométricos = 44
mm. Escala de 158
Tueses = 44 mm /
Dimensions:
37x56 cm /
Procedència:
Ministère de la
Défense. SHAT.
Pavillon des Armes.
L12 B3 119
4.4.B.443. Château
de Vincennes
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Descripció:
Deu anys més tard
que l’anterior plànol
(PS4), el present
document referma les
mateixes
característiques en la
consolidació del teixit
històric, d’una banda
el Nucli Antic –en
aquest cas
perfectament
encerclat per les
muralles- i les dues
àrees
desenvolupades
extramurs: el front
marítim del Passeig i
del Poal, així com les
edificacions, en
aquest cas més
disperses, que
determinen la
formació del sector
de Portdoguer
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Títol:
Plan de la ville de
Cap de Quiers en
Catalogne, assiégé
et pris par les
Armées du Roy très
chrétien Louis XIIII
commandées par
Monsieur le Prince
de Conty Vice-Roy
de Catalogne
Roussillon et
Cerdagne le 1er jour
de May 1655
Data:
1694
Autor:
Beaulieu, Sebastien
de Pontault Sieur
de, dit le Donjon
(1612-1674)
Mitjans representació:
Gravat
Escala original:
120 thoises = 17 mm
Dimensions:
45x54 cm
Procedència:
Bibliothèque
Nationale Paris
Text:
A. La grande porte
du Port
B. Ravelin devant la
porte
C. Tour qui garde la
porte
D. Lieu ou estoit la
breche
E. La petite fontaine
du port
F. Esperon de terre
G. Bastion des
Chèvres
H. Petit ravelin de
terre
I. La bonne fontaine
K.Porte de la petite
fontaine
L. Plateforme
M. L’Eglise et
paroisse
N. Porte près
l’église
O. Porte de Roses
P. Plate forme qui
défend le port
Q. Tour du Palet
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Descripció:
Plànol aixecat des del
punt de vista defensiu
i estratègic en el
període on Cadaqués
fou assetjat per
l’exèrcit francès del
Rei Louis XIII,
comandats pel
Príncep de Conty el
primer de maig de
1655.
El document mostra
tot el sistema
defensiu i permet
detallar clarament
l’estructura de les
muralles i els
elements
complementaris.
Cal fer notar que
l’extensió del plànol
agafa una gran part
de la franja
costanera, incloent-hi
tots els sistemes
defensius: fortaleses,
castells i torres de
guaita (Tour de la
Garigue). Així
s’entén que també
aparegui tant la
Ciutadella de Roses,
com el Castell
anomenat Castillon
d’Ampurda també
pres pel Príncep de
Conty el juliol de
1655, situat en
l’actual municipi de
Castelló d’Empúries.
Nota:
Plànol reproduït per
la Cartoteca de
Catalunya de l’ICC. El
document procedeix
del llibre Les
glorieuses
conquestes de Louis
le Grand roy de
France et de Navarre
dediées au Roy.
Tome deuxième. A
Paris chez l’auteur,
rue St André des
Arts, où estoit cy
devant la Porte de
Bussy. Existeixen
plànols iguals a:BN
Paris. Départament
des Cartes et Plans.
Ge DD 224 Vol II.
Planche 19.
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Títol:
Cap-daqués
Data: 1708
Autor:
No consta
Mitjans representació: Dibuix a
ploma amb tinta sobre paper
Escala:
No consta
Dimensions:
6x9 cm
Procedència:
Ministère de la Défense. SHAT.
Archives du Génie. Article 14.
Château de Vincennes
Text:
Mémoire des bréches qui sont a
Cap-daqués et de la quantité de
Pallissades qu’il faudroit pour les
fermer. Il y a une brèche de dix
toises a l’endroit marqué (A), ou l’on
peut faire un redan de Pallissades
qui aura environ 13 toises de
pourtour. La bréche B, a aussy dix
toises, on la peut fermer par un
angle rentrant et escarper un peu
les terres au devant. Celle marquée
(C) est encor de dix toises qu’on ne
peut que fermer en ligne droite. La
grande bréche (D), est de 36 toises
ou l’on pouroit eslever l’ancien mur
de 4 ou 5 pieds et mettre les
pallissades en dedans. Celle, E, est
de six toises, ou il seroit necessaire
d’elever le devant avec des facines
pour soutenir le terrain et planter les
pallissades au dessus. Il faut
abbatre quelques vieux murs qui
son en (F). Il y a de petits jardins en
(G) sur le bord desquels il est bon
de planter des pallissades, et il en
faut sur la longueur de 25 toises. Il
en faut aussy environ 6 toises a
l’endroit marque (H). Il seroit bon de
fermer six portes de particuliers qui
ont leur sortie du costé du Port. Il
faudroit aussy murer la porte
marquée, I, et accommoder celle
du costé du port (L) ou il n’y à ny
manteaux de portes ny pantures
qui puissent servir. Elle est
deffendue de la terrasse, (M) et l’on
y peut faire outre cela un redan de
pallissades. Il faudroit rechercher
une petite fontaine qui est sous les
ruines joignant les murailles laquelle
l’on pouroit enfermer de Pallissades
et y communiquer par une petitte
porte, et cela est d’autant plus
necessaire qu’il n’y a point d’eau
dans la ville et que les paysans la
vont chercher a une fontaine assez
esloignée. Il faut suivant ce detail
environ cent trente toises courantes
de Pallissades qui a raison de dix
par toises font 1300 Pallissades et
des listeaux a proportion
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Títol:
No consta
Data:
Segle XVIII aprox.
Autor:
No consta
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tinta sèpia sobre
paper. Aquarel·lat
Escala original:
De 1000 peus = 155
mm
Dimensions:
42x65 cm
Procedència:
Arxiu de la Corona
d’Aragó (ACA)
Barcelona. M.P. 234.
Nota:
Es tracta d’un tram de
costa no identificat.
Probablement, tal
com esmenten els
autors de l’Atlas
Ciutats de Girona,
Ramon Castells,
Bernat Catllar i Josep
Riera, reflecteix el
sector comprès entre
Cadaqués i Portlligat.
Descripció:
De l’examen detallat
pensem que
certament es tracta
de la costa de
Cadaqués.
Es pot identificar el
recinte emmurallat,
els assentaments del
Poal i de Portdoguer i
el Castell de Sant
Jaume o de les
Creus.
Com a detall definitiu,
l’aparició d’una gran
fortificació situada a
l’illot de s’Arenella.
Aquest projecte
s’esmenta en la
llegenda del Plano
del puerto de
Cadaqués (01.31.12)
datat el 8 d’agost de
1783.
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Títol:
Plan de la Ville de
Cap d’Aqués
Data:
1721
Autor:
Masse, Claude;
Masse, François;
Masse, Claude Felix
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tintes de color
sobre paper.
Aquarel·lat
Escala original:
No consta
Dimensions:
34,4x48 cm
Procedència:
Ministère de la
Défense.
Bibliothèque du
Génie. Pavillon du
Roi. Folio 131 e.
Feuille 102. Château
de Vincennes
Text:
A l’extremité des
montpirennées du
costé de l’est sur la
mer mediterranée,
scituée entre
Coulioure et Roses,
elle a été close de
muraille, et un peu
fortifiée; en 1717
elle apartenait au
Roy d’Espagne. Le
paysage est en
partie fait d’idée.
Nota:
Plànol extret del llibre
Recueil des plans
des principales
places du Royaume
d’Espagne tant
celles le long de la
coste de la mer
oceane et de la mer
mediterranée que
celles des isles de
Majorque, Yvica et
autres
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Descripció:
Aquest plànol és un
document molt valuós
per tal de poder
establir la morfologia
de la població, des
dels aspectes
d’orografia, relleu
físic, comunicacions i,
evidentment
assentament urbà.
Pel que fa l’orografia
es poden apreciar,
perfectament
traçades, les rieres
de Sant Vicenç i sa
Rierassa –al centre- i
la Riera de Palau al
Llané. En l’aspecte
de les comunicacions
s’esmenta amb nom
el Camí de Cotlliure
que correspondria a
l’actual carrer de la
Miranda que portaria
a Portlligat. També
s’assenyalen, sense
nom les carreteres a
Roses i al Port de la
Selva (llevant i nord),
així com els camins a
Sant Sebastià, a
Roses –per la Costai el de Cala Nans, tots
ells a ponent. En la
formació del teixit
urbà es diferencien
clarament els tres
assentaments: Nucli
Antic –recinte
emmurallat- i els
fronts marítims del
Passeig-Poal i de
Portdoguer.
Finalment, caldria
assenyalar la
importància dels
camps de conreu,
situats fora del
perímetres edificats,
així com les hortes
pròximes a les
edificacions i
perfectament
delimitades. Aquesta
estructura agrària ha
arribat fins els nostres
dies i d’alguna
manera dona
arguments cap al
manteniment,
compatible amb
l’edificació, d’algunes
hortes existents
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Títol:
Plan du port de
Cadequié en
Catalogne
Data:
1727-1730
Autor:
Michelot, Henri
Brémond, Laurent
Mitjans representació:
Gravat. Autor:
Starckman, P.
Escala original:
500 toises = 67 mm
Dimensions:
18,5x24,5 cm
Procedència:
Biblioteca Nacional
Madrid. GM 513 g
Nota:
Plànol extret del llibre
Recüeil de plusieurs
plans des ports et
rades de la mer
Méditerranée,
dédiée à
Monseigneur le
Grand Prieur de
France Général des
Galères. Levé et
dessiné sur les lieux
par les Srs Michelot
Hydrographe et
Pilote Real del
Galères du Roy et
de la Ville, avec
Priv. Du Roy
Existeix un plànol
igual a la
Bibliothèque
Nationale Paris
Départament des
Cartes et Plans. Ge
FF 9039. Planche 11.
Descripció:
En l’aspecte de la
consolidació del teixit
urbà, el plànol aporta
informació força
valuosa com és la
disposició dels
magatzems i de
l’estructura posicional
dels pescadors, apart
de mostrar el
desenvolupament
dels dos sectors fora
de la Vila (Nucli
Antic), es Poal (la
Bourgade) i
Portdoguer.
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Títol:
Plan du port de
Cadequié en
Catalogne
Data:
1732-1746
Autor:
Ayrouard, Jacques.
Pilote Real avec
privilège du Roy
Mitjans representació:
Gravat. Autor:
Honoré Coussin
(Aix 1709-1779)
Escala original:
100 toises = 46 mm
Dimensions:
30x45,5 cm
Procedència:
Bibliothèque
Nationale Paris
Département des
Cartes et Plans. Ge
FF 8322. Planche 59
Test:
AB et AD remarques
pour ne pas aller
plus a terre. Pest le
meilleur mouillage
Nota:
Plànol extret del llibre
Recüeil de plusieurs
plans des ports et
rades de la mer
Méditerranée,
dédiée à
Monseigneur le
Grand Prieur de
France Général des
Galères. Levé et
dessiné sur les lieux
par les Srs Michelot
Hydrographe et
Pilote Real del
Galères du Roy et
de la Ville, avec
Priv. Du Roy
Descripció:
En la consolidació del
teixit urbà se situen
ben diferenciades: La
Ville (Nucli Antic); La
Bourgade
(l’assentament del
Passeig es Poal) i
Les Maisons des
pecheurs (les cases
de pescadors que
determinen la
primitiva estructura
de Portdoguer.
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Títol :
Plano del puerto de
Cadaqués

Text / Descripció:
Los números de la sonda son brazas de 6 pies castellanos y las letras denotan la calidad del fondo: la A significa arena, S. Seyba; AyS, arena y seyba, y la P piedra. Este puerto está situado en el extremo oriental de la Costa
de Cataluña â una legª, al O. Del Cavo de Creux; es capaz de abrigar de vientos desde el SO por el N. htâ el E., â una esquadra de 20 navíos de guerra, ó mas, si lo pidiera la necesidad, y muchas embarcaciones de menos
porte, su fondo de seyba, q.e agarran bien las anclas; lo mejor del Puerto para fondear a un resguardo de los Vientos de la mar, es de la punta de la Conca, p.ara dentro, teniendo presente el banco de Piedras que se señala
con la let ra R. tanto por el roce de los cables como p.r que tocarian en el los Navios. Toda la Costa de la parte O.te, és ondable y limpia, por lo que entrando de noche, sería mejor arrimarse a ella, y no a la del E. como se ve
en el Plano. La Isla Aranella echa al SO. una restinga de piedras, y para no dar en ella, viniendo de la parte del E.se procurara pasar algo destacado, de modo, q.e dos Yslas q.e hay al E. de este Puerto queden enfiladas una
por, otra, la primera, y mas imediata se llama de Masina, y la segunda q.e esta junto al C’ de Creux, se llama Masa de Oro, ambas son vien visibles, y conservando esta enfilacion, ó mas fuera, segun paresca, se meterá para
dentro del Puerto, quando el Yslote llamado Cucurucú, se enfile con la torre de la Yglesia de la Villa sin recelo de mas q.e a la vista, pero se ha de pasar por la parte del O. tanto del Cucurucú, como de las Escullos, pues à
medio cable de ellos, hay fondo suficiente. El viento SE es por la perpendicular del Puerto, pero rara vez se experimenta, y el que se conoce mas dañoso y dura la mayor parte del año, en todo este continente, y el, N y NO.
pero aunque en el Fondeadero no incomoda por venir por las encañadas de los montes, nunca puede hacer mucho efecto por la tranquilidad del Mar. No hay en todo el puerto, y su contorno mas defensa que la Vateria de dos
cañones P y siendo, como va expresado util para una esquadra, tanto por su capacidad, como por su ventajosa situacion, parece conveniente proyectar un Fuerte como se muestra arriba (a l’esquerra), que colocado en el
punto S, de la Ysla Aranella, defienda suficientemente el Puerto, y la entrada, cuyo Costo asciende à 219988 rr. D.n
Nota:
Publicat al Catálogo de Cartografía Histórica de España del Museo Naval Luisa Martín. Belén Rivera. P.XIV. Museo Naval. Ministerio de Defensa. Madrid 1990

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria històrica. 1783.
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Data:
8 d’agost de 1783
Autor:
Manuel Salomón.
Echo por Joaquin
Camacho, segundo
piloto de la Rª Aª
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tintes de color
sobre paper.
Aquarel·lat
Escala original:
Escala de 800 varas
castellanas = 151
mm
Dimensions:
61,5x93 cm
Procedència:
Biblioteca Museo
Naval. Madrid. E.
XXVI-18.
Text / Llegenda:
A. Vila de Cadaqués
B. Arrabales de la
Villa
C. Playa del Llanet
D. Isla Sortel
E. Punta de la
Conca
F. Yslas Sebolas
f. Cala de la Conca
G. Punta de Cala
Nans
H. Islotes del
Cucurucú
Y. Piedras
descubiertas,
llamadas los
escullos
J. Ysla Aranella
K. Punta Oliguera
L. Ysla de PortLligat
M. Cala de PortLligat
N. Capilla de San
Antonio
O. Playa del Poal
P. Vateria de dos
cañones
Q. Cala de Ros
R. Banco de
Piedras, q.e tiene 18
pies de agua
T. Molino de Viento
V. Playas de
Confites

PH 12
octubre 2007

Títol:
Plano del puerto de
Cadaqués situado
en la costa de
Cataluña y à una
legua al Ocid.te de
C.o de Creux
Data:
Principi s.XIX
Autor:
No consta
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tintes de color
sobre paper.
Aquarel·lat i amb
relleu
Escala original:
Escala de media
milla marítima = 104
mm
Dimensions:
30x24 cm
Procedència:
Biblioteca Museo
Naval. Madrid. E.
XXVI-14
Text:
Los números de la
sonda son brazas
de 6 pies
castellanos: La A
indica Arena. A.S.
Arena y Seyba. S.
Seyba. P. Piedra.
Nota:
Publicat parcialment
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Plano del puerto de Cadaqués
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PH 13.0
octubre 2007

Descripció:
A diferència dels
plànols i altres
documents anteriors,
es mostren ben
definides, en planta,
les estructures
edificatòries del Nucli
Antic, amb l’església;
de Portdoquer, amb
la formació del seu
front marítim que
segueix la Riba i,
especialment, del
Poal. Aquest darrer
assentament és
clarament identificat
com a Raval
(poblament fora
muralles). També
s’indica la parcel·lació
agrària, definint la
disposició de les
hortes tradicionals.
Finalment, cal
esmentar com es
reflecteix el traçat
d’algunes vies de
comunicació que avui
es mantenen
consolidades en
l’entramat urbà, com
el camí de Portlligat
des de Ses Herbes, a
través de La Felipa; o
el camí que seguiria
l’actual carrer de la
Miranda i que
conduïa des de la
mateixa platja del
Poal, fins l’antic Molí
de Vent.
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Planimetria històrica. s.XIX.
Plano del puerto de Cadaqués
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Títol:
Port de Cadaqués
Data:
1813 (textual S.XIX)
Autor:
No consta
Mitjans representació:
Gravat. Tintes
originals en B/N ?
Gravé par Vicq.
Ecrit par
Escala original:
Un demi mille marin
= 84 mm
Dimensions:
22,5x26 cm
Procedència:
Ministère de la
Défense. Service
Historique de la
Marine. Pavillon de
la Reine. Service
Hydraulique n. 12.
Château de
Vincennes
Reproducció:
Bibliothèque
Nationale de Paris
Text:
L’Eglise est par la
Latitude Nord de
42º-17’-27’’ et par la
Longitude Est de
Paris de 0º-56’-5’’
Les xifres des
Sondes expriment
des Brasses
Françaises. Les
Lettres qu’y sont,
jointes désignent la
nature des Fonds et
signifient; S. Sable;
Al. Algue; P. Pierres
Nota:
Existeix un altra
plànol idèntic a The
British Library. Map
Library, Manuscript.
Maps, Charts and
Plans and
Topographical
Drawings.
Catalogue in the
British Museum. 147
e 6 Vol. 2 pag. 24
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Port de Cadaqués
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Títol:
Plano del Puerto de
Cadaqués
Data:
1813
Autor:
No consta
Mitjans representació:
Gravat. Tintes
originals en B/N ?
Escala original:
Escala de media
milla marítima
dividida en décimas
= 84 mm
Dimensions:
22,5x26 cm
Procedència:
Biblioteca de
Catalunya. Sala Prat
de la Riba.
Barcelona. XV.3 BR
1456 II
Biblioteca Nacional
de Madrid GM 508 g.
Text:
Iglesia de Cadaqués
Latitud N 12º-17-27
Longitud E. De
Cadiz 9º-33-12
Los numeros de la
sonda denotan
brazas de 6 pies
castellanos y las
iniciales la calidad
del fondo: A. arena
P. piedra S.seiba
Nota:
Existeixen dos
plànols idèntics a
Ministère de la
Défense. Service
Historique de la
Marine. Pavillon de
la Reine. Service
Hydraulique n. 12.
Château de
Vincennes
The British Library.
Map Library,
Manuscript. Maps,
Charts and Plans
and Topographical
Drawings.
Catalogue in the
British Museum. 147
e 6 Vol. 2 pag. 24
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Planimetria històrica. 1813.
Plano del Puerto de Cadaqués
© AHCOAC Girona

PH 14.1
Desembre 2006

Descripció:
Interessant document
de principis del segle
XIX on destaca,
primer de tot, el valor
de la cartografia en la
definició territorial i en
l’estratègia defensiva.
Així, l’edició d’un
plànol original,
mitjançant la tècnica
del gravat, a través
d’un cartògraf francès
que, segurament es
desplaçà a Cadaqués
durant la Guerra del
Francès, és obtingut
també pels britànics i
és editat, finalment,
en espanyol.
Respecte l’aportació
del document en la
formació i
consolidació del
conjunt històric de
Cadaqués, es pot
constatar que a
començament del
segle XIX, són
presents tres
estructures
edificatòries (Nucli
Antic, es Poal i
Portdoguer), força
consolidades però
mancades de
vertebració urbana
entre elles. Sens
dubte l’orografia
determinava
l’evolució. Es pot dir
que el Nucli Antic
venia delimitat pel
promontori que
acabava amb la
Punta des Baluard i
restava coronat per
l’església. Es Poal,
quedava separat del
Nucli Antic per la
Riera de Sant Vicenç,
com encara succeeix
i Portoguer se situava
a l’esquerra de l’antic
recinte emmurallat,
conformant la façana
marítima, però sense
créixer cap el Puig
d’en Colom, a
diferència des Poal
que s’anava
desenvolupant
aprofitant un terreny
més planer.
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Títol:
Plano de los
Puertos de
Cadaqués y PortLligat
Data:
18 d’octubre 1860
Autor:
Sánchez y Mejías,
Francisco
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tinta sèpia sobre
paper
Escala original:
Escala de media
milla dividida en
décimas = 145 mm
Procedència:
Biblioteca Museo
Naval. Madrid.
E.XXVII-7
Text:
Levantado en
verificación del
antiguo por el
Ayudante de Marina
de este Distrito,
Capitan de Puerto
de los de su
comprensión Dª
Fran.co Sánchez y
Mejías
Nota:
Los números de
Sonda son brazas de
seis pies de Burgos y
las iniciales la calidad
del fondo en esta
forma. A arena. Al
alga y P piedra.
Iglesia de Cadaqués.
Latid. 42º 96’ 20’’ N.
Longitud 9º 34’ 25’’ E.
Rego. 5 fo. 43 nº 205.
Recibido en 18 de
Octubre de 1860
Descripció:
Plànol pensat en la
definició de les
característiques dels
ports, per sobre del
tractament de l’espai
urbà. Malgrat la seva
simplicitat, s’endevina
l’esquema de
desenvolupament de
la població, així com
la posició d’elements
civils i militars, com
l’església i la Torre de
les Creus
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Planimetria històrica. 1860.
PLANO DE LOS Puertos de Cadaqués y Port-Lligat
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Títol:
Plano del puerto de
Cadaqués en la
parte
correspondiente a
las playas de PortDitxó, Mayor y
Portal
Data:
29 d’abril 1863
Autor:
Mariano Rodríguez
Ingeniero Jefe
Mitjans representació:
Tinta sobre paper
Escala original:
Escala en metros de
1 por 1000 para el
plano
Dimensions:
?
Procedència:
Archivo Museo Don
Álvaro de Bazán. El
Viso del Marqués
(Ciudad Real)
Text:
Los puntos
indicados con la
letra P son pilonas
de amarre para
sujetar los aparatos
de maniobra para la
extracción de los
buques
Dirección General
de Obras Públicas.
Es copia del
aprobado por Real
ordenanza 9 de
Julio de 1864. El
Director gral,
Signatura il·legible
Gerona 29 de Abril
de 1863. El
Ingeniero Jefe
Mariano Rodríguez
Es copia hecha en
el Depósito de
Planos. Madrid 9 de
Julio de 1864
Ministerio de
Fomento. Depósito
de Planos. El Oficial
encargado,
Signatura il·legible
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Planimetria històrica. 1863.
Plano del puerto de Cadaqués … playas de Port-Ditxó, Mayor y Portal
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Descripció:
El plànol del port de
Cadaqués de l’any
1863 representa el
primer document ,
que hem localitzat,
procedent d’un
aixecament topogràfic
realitzat amb precisió.
El plànol mostra el
perfil costaner de
Cadaqués en el
sector comprès entre
la Punta des Baluard i
Portitxó.
Com a elements
remarcables convé
destacar:

1

6

2
4

5

3
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Planimetria històrica. 1863.
Plano del puerto de Cadaqués … playas de Port-Ditxó, Mayor y Portal
© AHCOAC Girona

1. La primera
urbanització detallada
fora de l’antic recinte
emmurallat. Així es
pot contemplar la
Plaza de la
Constitución (Ses
Herbes); el Passeig,
amb el seu arbrat i Es
Portitxó amb
l’estructura
edificatòria que ja
presenta el conjunt
de porxos
tradicionals.
2. L’arribada de la
Riera al mar i el Pont
de Pedra.
3. Les primeres
escoles (Casa
Escuela). Edificació
desapareguda que
ocupava un espai
davant des Portal.
4. L’aparició de
l’edifici de la Societat
l’Amistat (Casino)
5.Els tres Norais
(Valiza de Amarre),
situats, dos a la platja
des Portitxó i el tercer
cap al Poal.
6. El detall de les
alineacions
aprovades que, apart
del cas de Portitxó –
amb els seus porxostambé delimiten els
fronts edificatoris del
Passeig, Ses Herbes
i es Portal; com
també dels carrers
des Cotxe, Vigilant,
sa Bretxa, Doctor
Callís, Silví Rahola,...

PH 16.2
Desembre 2006
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Planimetria històrica. 1863. Superposició amb el parcel·lari actual
Plano del puerto de Cadaqués … playas de Port-Ditxó, Mayor y Portal
© AHCOAC Girona
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Títol:
Plano del Puerto de
Cadaqués. Mar
Mediterráneo...
Nº 309 D
Data de l’aixecament:
1887
Data de la publicació:
1889
Autor:
Fernando García de
la Torre. Teniente de
Navío de 1ª Classe.
Jefe de la Comisión
hidrográfica de la
Dirección
Hidrográfica.
Dibuixat per:
A. Melero y Moreno
Mitjans representació:
Gravat. Tintes
originals en B/N
Gravadors J. Galván
Escala original:
1:10.000
Dimensions:
50x66 cm
Procedència:
Servicio Geográfico
del Ejército. Madrid.
Archivo de Planos.
Arm. G. Tabla 1ª.
Carpeta 6ª nº 745
Sig. A-8ª 1ª b. nº 95
Arxiu Municipal de
Sant Feliu de
Guíxols
Reproducció:
Biblioteca Museo
Naval. Madrid.
E.XXVI - 20
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Planimetria històrica. 1887.
Plano del Puerto de Cadaqués
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Descripció:
El plànol reflecteix,
amb molt detall, tot el
front litoral del sector
de Cadaqués.
Partint de la seva
gran escala original
(1:10.000) i a través
dels processos
d’ampliació
necessaris per
procedir a l’anàlisi de
creixement i formació
del teixit urbà, es pot
contemplar, a partir
de la superposició del
parcel·lari digital, una
gran correspondència
entre els traçats, tot i
que el document
original queda molt
pixelat per l’elevada
ressolució a que se’l
sotmet.
Per tant, podem
afirmar que el treball
prové d’un
aixecament topogràfic
ben realitzat i que
inclou no només
l’orografia de la franja
litoral, sinó també
l’estructura
edificatòria existent
tant en el Nucli Antic,
com en els entorns:
Portdoguer i es Poal,
especialment.
En aquest sentit,
seguint el procés
evolutiu iniciat amb
l’estudi dels diferents
plànols històrics, es
pot observar que
mentre el sector de
Portdoguer queda
força estancat,
només evoluciona en
la façana marítima,
sense crèixer en les
pendents naturals del
Puig del Colomer; la
part del Poal, per
contra, es
desenvolupa seguint
l’orografia per sota
del Puig de les Creus,
és a dir, sota el
Castell de Sant
Jaume, així com en la
seva façana litoral,
conformant tot el front
edificatori de la Platja
des Poal.
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Plano del Puerto de Cadaqués
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Títol:
Mediterranean
Ports and
Anchorages on the
East coast of Spain
Spanish
government
Surveys of 1887
Soundings in
Fathoms
Data:
1887 [1891]
Autor:
J.L. William
Wharton
Engraved by Davies
& Company 1615
Mitjans representació:
Gravat. Tintes BN i
color sobre paper
Escala original:
Cables or Sea Miles
(10 Cables = 1 Sea
Mile)
All heights are
expressed in feet
above the Sea.
Magnetic Variation
in 1891, decreasing
6’ to 7’ annually. All
Bearings are
Magnetic
Publicació:
London. Published
at the Admiralty
12th Nov. 1891,
under the
Superintendence of
Captain
W.J.L.Wharton, R.N.
F.R.S. Hydrographer
Sold by J.D.Potter,
Agent fort he sale of
the Admiralty
Charts 31 Poultry &
11 King St. Tower
Hill.
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya, ICC
Cartoteca de
Catalunya
Text:
Lights,- F. Fixed; Fl.
Flashing; Int.
Intermittent; Occ.
Occulting; Rev.
Revolving; cl. Clay;
g. gravel; m. mud; r.
rock; s. Sand; sh.
shells; st. stones;
wd. weed.
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Planimetria històrica. 1887-1891.
Ports and Anchorages on the East coast of Spain
© Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Cartoteca de Catalunya
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Descripció:
El plànol general
reprodueix els ports i
fronts costaners del
Port de la Selva, la
Badia de Roses i el
Port de Cadaqués.
Es tracta d’un
document molt ben
detallat, tant en
l’aspecte de
l’orografia marítima,
com en la terrestre.
En aquest sentit són
perfectament
detallats totes les
muntanyes i turons
que envolten la
població. Així, per
exemple, s’identifica
el Turó de les Creus,
amb la Torre del
Castell que també
ajuda a entendre la
formació del Poal.
És remarcable el
nivell de detall en els
traçats viaris dels
camins, així com dels
principals carrers ja
configurats. En
aquest sentit es pot
veure la importància
de La Felipa (Miquel
Rosset); els carrers
Nou, de la Pruna o
Eduard Marquina a
Portdoguer; Silví
Rahola, Doctor Callís,
Curós o es Call, al
Nucli Antic, o Sa
Tórtora i Amargura, al
Poal. També
s’identifiquen
elements en runes,
com l’antic Molí situat
prop del Turó d’en
Vidal.
Finalment, en
l’aspecte de l’evolució
urbanística i de
configuració del teixit
urbà, el document
ens aporta una
perllongació del teixit
edificat en el front
marítim del Poal fins
es Pianc. Per tant, a
finals del segle XIX,
s’inicia el
desenvolupament de
la façana marítima
des Pianc, en el límit
del Conjunt Històric.
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Planimetria històrica. 1887-1891.
Ports and Anchorages on the East coast of Spain
© Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Cartoteca de Catalunya
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Ports and Anchorages on the East coast of Spain
© Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Cartoteca de Catalunya
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Títol:
Cadaqués
From a Spanish
Survey
Data:
S.XIX
Autor:
No consta
Hidrographic Office
Mitjans representació:
Gravat. Tintes BN
sobre paper
Escala original:
No consta
Dimensions:
16,5x14 cm
Procedència:
The British Library.
Manuscript. Maps,
Charts and Plans
and Topographical
Drawings.
Catalogue in the
British Museum.
Sec. V. (1351)
Text:
Church
42º17’ N
3.17 E
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Planimetria històrica. S.XIX.
Cadaqués
© AHCOAC Girona

PH 19.1
octubre 2007

Descripció:
Un nou document
elaborat amb la
voluntat principal de
definir les
característiques de
l’orografia i el perfil
marítim per damunt
de l’estructura
edificatòria de la
població.
Tot i això, el plànol és
força valuós per la
sintetització dels
elements
representatius de la
morfologia urbana.
Cal destacar els
aspectes següents:
1. Es quantifica la
població en un
nombre estimat de
2.200 habitants
2. Es grafien els tres
assentaments
diferenciats: el Nucli
Antic; Portdoguer –
tot i que hi ha la
confusió d’esmentar
la seva platja com a
Llanet Cove (platja de
Llané) enlloc de platja
de Portdoguer i, es
Poal que inclou el
seu front marítim i la
seva platja (Poal
Cove)
3. Determinació de
l’espai urbà format
per Ses Herbes –
Passeig
4. Altres elements
detallats o
interpretats
adequadament, són:
la Riera de Sant
Vicenç i la seva
arribada al mar,
conformant
prèviament l’espai de
ses Herbes; així com
l’actual carrer de
Miquel rosset (La
Felipa) amb el camí
que es perllonga cap
a Portlligat
5. Identificació
referencial (fita) de
l’Església
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Cadaqués
© AHCOAC Girona

PH 19.2
octubre 2007

PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria històrica. S.XIX. Superposició amb el parcel·lari actual
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Títol:
Port de Cadaqués
Data:
1892
Autor:
No consta
Mitjans representació:
Gravat. Tintes BN
sobre paper
Escala original:
1:15.000 i gràfica de
½ milla marina
Procedència:
Biblioteca de
Catalunya. Sala Prat
de la Riba.
Barcelona. XV (3) A.
Pl. 4703. ER 9723.
Text:
Feu de Cadaqués à
la P.té de l’Anse
Nans. Lat: 42º-16’-9’’
N. Long: 0º-56’-49’’
E (Paris)
L’Observ.re de San
Fernando étant par
8’-32’-39’’ O. (Paris).
Sondes exprimées
en Mètres. La
Declinaison décroit
annuellement de 7’
environ.
Nota:
Existeixen plànols
similars procedents
de “Portulanos” a:
Biblioteca Museo
Naval. Madrid
Servicio Geográfico
del Ejército. Madrid
Biblioteca de
Catalunya.
Barcelona
The British Library.
London
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Descripció:
El plànol està
elaborat sobre la
base planimètrica del
document anterior
(01.30.18).
Al final del segle XIX
ja es va configurant
l’estructura
morfològica bàsica
que ha arribat fins
l’actualitat i que ha
determinat els
diferents àmbits
territorials considerats
en el PEU.
AT1 Nucli Antic:
Pràcticament es
determina a partir de
l’antic recinte
emmurallat.
AT2 Front Marítim:
Formació de la
façana litoral. En
aquest període no
apareixen encara les
Ribes com element
vertebrador que
relliga tot el front de
mar. Per tant només
es poden parlar
d’assentaments, més
o menys definits i
diferenciats per a
cada zona:
Portdoguer, Ses
Herbes - Passeig –
Es portitxó; es Poal i
es Pianc.
AT3 Extramurs:
Es van consolidant
els assentaments
sota el Puig del
Colomer, darrera
Portdoguer i, sobretot
el nucli del Poal, sota
el Turó de les Creus.
AT4 Entorn Riera:
En aquest període la
Riera de Sant Vicenç
és una estructura
orogràfica que
representa el límit
entre el Nucli Antic i
els teixits edificatoris
de llevant (es Poal).
De fet, aquesta
característica encara
es manifesta, avui, en
certa forma.
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Títol:
Carta Topogràfica
Militar
Full 89-10
[Cadaqués]
Data:
1922
Autor:
No consta
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït en
BN i color sobre
paper
Escala original:
1:25000
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Full 89-10/1922
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Descripció:
Aquest plànol inicia
una sèrie de
documents, tots ells
procedents de
cartografia cadastral
i/o militar i d’escales
de representació
força grans (1:25000
– 1:50000).
A manca de plànols
més detallats, els
hem utilitzat perquè,
un cop ampliada
l’àrea urbana de
Cadaqués, ens ha
permès visionar
l’evolució del teixit.
Molts d’ells
procedeixen d’una
restitució
fotogramètrica que
cada cop són més
detallats i precisos.
El primer és u n mapa
topogràfic militar,
editat l’any 1922 que
proporciona diversos
elements
referenciadors:
1. És el primer plànol
que mostra amb
detall la carretera
d’arribada des de
Roses, inaugurada
pocs anys abans
2. Es defineixen molt
bé els elements
orogràfics,
especialment les
Rieres i el relleu a
partir de les corbes
de nivell
3. Mostra
l’estructuctura de
Portdoguer, per
exemple, amb
l’espina formada pel
carrer Nou i el carrer
d’Eduard Marquina
4. Identifica
singularment la Finca
El Colom, amb la
posició de la Torre.
5. Es pot identificar,
també, la Casa de la
Farmàcia i
l’estructura de la
Platja des Poal; així
com el Pont de Pedra
i l’espai Ses HerbesPasseig-Es Portitxó
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Conjunt Històric
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Títol:
Relieve Hidrográfico
de Cadaqués por D.
Silvio Rahola
Data:
1928
Autor:
Silví Rahola
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tinta sobre paper i
pintura
Escala original:
Horizontal: 1:11000
Profundidades:
1:1500
Dimensions:
35x46,5 cm
Procedència:
Ajuntament de
Cadaqués
(emmarcat)
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Descripció:
El plànol de silví
Rahola, publicat l’any
1928, ofereix dades
d’interès tant en
l’aspecte de
l’estructura
edificatòria com en
les infrastructures
viàries (carrers,
places i camins).
Apart de mostrar la
consolidació dels tres
àmbits històrics (Nucli
Antic, Portdoguer i es
Poal), el plànol
detalla l’existència
d’algunes edificacions
en els carrers i àmbits
d’entorn, tant en
l’EP1 (Puig d’en
Colomer) com en
l’EP3 Puig de les
Creus). Aquest fet,
per sí mateix prou
important, ja justifica
la inclusió dels propis
entorns de protecció
en l’àmbit d’estudi,
diagnosi i definició de
criteris de
planejament i
d’intervenció respecte
les quatre zones
d’entorn (EP1, EP2,
EP3 i EP4).
La valorització
d’algunes d’aquestes
edificacions, encara
existents en
l’actualitat en els
carrers de frontera,
justifiquen l’adopció
de criteris de
protecció diferenciats
del que representa el
seu àmbit concret i
més ajustat al que
pertoca al Conjunt
Històric, especialment
en el tractament de
les façanes i la
identitat compensada
i homogènia dels dos
fronts edificatoris.
Finalment, cal
remarcar la voluntat
de l’autor en
assenyalar tots els
camins de connexió i
els vials més
importants de la
població.

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria històrica. 1928.
Relieve Hidrográfico de Cadaqués por D. Silvio Rahola
© AHCOAC Girona / Diputació de Girona

PH 22.2
octubre 2007

PEU Conjunt Històric
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Títol:
Nomenclatura del
terme marítim de
Cadaqués
compilada per Joan
Seriñana Codina
Data:
1932
Autor del plànol:
No consta
Autor nomenclatura:
Joan Seriñana
Codina
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tinta sobre paper
Escala original:
1:20000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència 1-1-14
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Descripció:
Tot i que la intenció
d’aquest plànol ha
consistit en reflectir i
adequar la toponímia
correcte del terme
marítim de
Cadaqués, d’acord
amb la reinstauració,
aquest mateix any
1932, de la
Generalitat de
Catalunya, no treu
que el document
aporti, també, l’estat
de consolidació del
teixit urbà en el
primer terç del segle
XX.
En aquest sentit cal
remarcar dos
aspectes en l’evolució
del front marítim en
els dos extrems:
d’una banda per la
zona de Portdoguer,
cap a la platja de
Llané i, de l’altra la
continuïtat del front
des Poal determinant
la façana marítima
des Pianc.
També s’aprecia la
intenció de marcar
altres elements
referenciadors i
vertebradors de la
població en aquest
període: la carretera
de Roses; el tram
final de la Riera de
Sant Vicenç, així
com els camins de
Portlligat, dels
Caials i els que
condueixen a l’ermita
de Sant Sebastià i al
Far de Cala Nans, a
partir de la platja del
Llané.
Com elements
patrimonials
remarcables el plànol
assenyala un dels
tres norais -el Piló
d’en Tits-; el castell
o Torre de les
Creus; l’antic Molí als
Caials; la Capella de
Sant Baldiri; el
Cementiri o la nova
escola Caritat
Seriñana
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Títol:
Instituto Geográfico
y Catastral
Roses
Full 259 (40-11)
Data:
1933
Autor :
Talleres del Instituto
Geográfico y
Catastral
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït a
ploma amb tintes de
color sobre paper
Escala original:
1:50000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència 2164
Full: Roses
Text:
Efectuados los
trabajos
Geodésicos por la
Dirección general
del Instituto
Geográfico
Catastral y de
Estadística; y los
Topográficos por la
misma y el Depósito
Geográfico e
Histórico del
Ejército.
Las alturas se
refieren al nivel
medio del
Mediterráneo
medido en Alicante
1ª Edición 1933
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria històrica. 1933.
Instituto Geográfico y Catastral. Roses. Full 259 (40-11)
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 24.1
octubre 2007

Descripció:
Plànol elaborat per
l’Instituto Geográfico
y Catastral, pensat i
treballat a gran
escala (1:50000), a
partir d’una visió
general del territori,
sense impedir la
visualització
d’elements
referencials, tant en
l’estructura de la
població com en el
marc físic de l’entorn.
En un marc ample
podem destacar :
1. l’orografia,
representada a partir
de les corbes de
nivell
2. els conreus, amb
les hortes, les
oliveres i les vinyes
grafiades segons la
simbologia assignada
en cada cas i
diferenciada
3. les carreteres i
els camins, tota
l’estructura viària està
detallada, indicant les
característiques de
cada via, així com els
punts quilomètrics de
les carreteres
4. la xarxa
hidrogràfica, amb
indicació de tots els
torrents, rieres i
rierols situats en
l’àmbit del mapa
A partir d’una escala
centrada en la
població, es detallen
dos aspectes:
1. l’estructura
urbana i la seva
configuració, a partir
de les taques
vermelles que
determinen, molt
clarament la
constitució, forma i
l’abast del teixit
edificat
2. l’identificació
d’elements
concrets, com són,
per exemple, la finca
de la Casa Colom o
la mateixa Casa
Pitxot
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Títol:
Grupo de Unidades
de Fortificaciones y
Obras
Roses
Full 259 (40-11)
Data:
1938
Autor :
Generalitat de
Catalunya
Obres i
Fortificacions.
Secció Tècnica
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït a
ploma sobre paper
Escala original:
1:50000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Full: Roses
Text:
Edición en fotostat
especial para el
Grupo de Unidades
de Fortificaciones y
Obras
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Descripció:
Prenent com a
referència la base
cartogràfica
cadastral, la
Generalitat de
Catalunya elabora,
per encàrrec del
Grupo de Unidades
de Fortificaciones y
Obras, una col·lecció
de plànols, a escala
1:50000, de tot el
territori català.
Són mapes pensats i
treballats des de la
base dels sistemes
defensius, al tractarse d’un període molt
difícil, en el desenllaç
final de la Guerra
Civil (1936-1939).
Com aportació a
l’anàlisi històric el
present document
ens permet delimitar
l’àmbit territorial, amb
els límits municipals
establerts, així com
l’estructura de
comunicacions a
través de les diverses
carreteres i camins.
Centrats en
l’estructura de la
població, el plànol no
aporta gaire més al
document comentat
anteriorment
(01.30.25) i que
permetia descriure,
molt millor, les
característiques
urbanes de
Cadaqués.
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Títol:
Instituto Geográfico
y Catastral
Roses
Full 259 (40-11)
Data:
1950
Autor :
Talleres del Instituto
Geográfico y
Catastral
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït a
ploma amb tintes de
color sobre paper
Escala original:
1:50000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
Full: Roses
Text:
Efectuados los
trabajos
Geodésicos por la
Dirección general
del Instituto
Geográfico
Catastral y de
Estadística; y los
Topográficos por la
misma y el Depósito
Geográfico e
Histórico del
Ejército.
Las alturas se
refieren al nivel
medio del
Mediterráneo
medido en Alicante
Equidistancias entre
las curvas de nivel
20 m
2ª Edición 1950
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Descripció de
l’entorn:
Aquest mapa enceta
una sèrie de tres
plànols cartogràfics,
molt similars i amb
edicions datades en
el mateix any.
Tots ells són,
probablement, els
primers que es
publiquen, a escala
1:50000, desprès de
la Guerra Civil.
El primer document
analitzat, pren la base
cadastral de 1933,
adoptada sota el
govern de la
República, amb
algunes
actualitzacions de
poc relleu, com: la
indicació del
Cementiri; d’altres
edificacions
personalitzades
(Caseta) o el
complement
d’aspectes de
denominació com pot
ser la inclusió i el
reforçament de
termes administratius
(Provincia de Gerona)
El plànol segueix
destacant, a través
de les trames de
fons, l’estructura
territorial i les
plantacions de
conreu, hortes i els
boscos.
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Estructura de la
població:
Sobre la mateixa base
cadastral, adoptada
l’any 1933, i un cop
realitzada la
comparació amb el
mapa esmentat, es
poden extreure dues
conclusions relatives a
l’evolució del teixit
urbà de Cadaqués a la
postguerra:
1.Major definició en les
illes que configuren el
teixit de Portdoguer,
especialment en el seu
desenvolupament cap
al Llané.
2. Major consolidació
del nucli des Poal i
evolució en el
creixement cap es
Pianc.
3. L’aparició del centre
productor d’electricitat
(Central)
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Títol:
Instituto Geográfico
y Catastral
Roses
Full 259 (40-11)
Data:
1950
Autor :
Talleres del Instituto
Geográfico y
Catastral
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït a
ploma amb tintes de
color sobre paper
Escala original:
1:50000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
Full: Roses
Text:
Efectuados los
trabajos
Geodésicos por la
Dirección general
del Instituto
Geográfico
Catastral y de
Estadística; y los
Topográficos por la
misma y el Depósito
Geográfico e
Histórico del
Ejército.
Las alturas se
refieren al nivel
medio del
Mediterráneo
medido en Alicante
Equidistancias entre
las curvas de nivel
20 m
Edición Militar.
Cuadrícula de la
proyección Lambert
reglamentaria
2ª Edición 1950
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Instituto Geográfico y Catastral. Roses. Full 259 (40-11)
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 27.1
octubre 2007

Descripció de
l’entorn:
Aquest segon
document analitzat,
pren, a l’igual que
l’anterior, la base
cadastral de 1933,
però ha estat realitzat
incorporant la
cuadrícula de la
projecció Lambert, a
efectes de referència
i homolagació.
El mapa s’ha realitzat
com Edició Militar.
El plànol segueix
destacant, a través
de les trames de
fons, l’estructura
territorial i les
plantacions de
conreu, hortes i els
boscos.
Per la resta, és
idèntic a l’anterior
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Títol:
Cartografía militar
de España.
Servicio Geográfico
del Ejército
Roses
Full 259-IV-SE.646
Data:
1950
Autor :
Talleres del Servicio
Geográfico del
Ejército
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït a
ploma amb tinta de
color sèpia sobre
paper
Escala original:
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
Full: 259-IV-SE.646
Text:
Servicio Geográfico
del ejército
Edición 1950
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria històrica. 1950.3
Cartografía militar de España. Roses. Full 259-IV-SE.646
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 28.1
octubre 2007

Descripció:
A diferència dels dos
plànols anteriors,
aquest mapa,
realitzat a una escala
inferior (1:40000
aproximadament),
permet detallar altres
aspectes que eren
imperceptibles en les
edicions presentades
anteriorment.
Així, es poden
ressenyar els
aspectes següents:
1. Bon nivell de
definició de la trama
urbana (consolidada
o no). Tot i no ser un
plànol parcel·lari,
s’aprecien els buits
(solars sense edificar)
i les discontinuïtats
en el teixit construït
de la població.
2. S’aprecien els
espais lliures
destacats i definidors
de l’estructura
urbanística de
Cadaqués: Ses
Herbes, es Portal; es
Portitxó o la plaça del
Doctor Pont a
Portdoguer, per
exemple
3. Es detalla força bé
l’estructura del
Passeig. Fins i tot
s’indiquen els patis
de davant de les
cases que hi fan front
4. El traçat urbà de la
Riera queda ben
definit
5. Es destaquen les
tradicionals Hortes,
que han donat lloc al
carrer del mateix nom
6. S’assenyalen els
carrers importants en
la vertebració de
Cadaques, com són
la Felipa i la Miranda
7. Finalment,
s’insinua la
importància de
l’avinguda Caritat
Serinyana com a
principal via
d’arribada al front
marítim
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PEU Conjunt Històric
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Conjunt Històric
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Títol:
Army Map Service
(ASNS), Corps of
Eingineer.
Washington, D.C.
Roses
Sheet 297
Series M781
Data:
1957
Autor :
Army Map Service
(ASNS), Corps of
Eingineer.
Washington, D.C.
USA
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït a
color sobre paper
Escala original:
1:50000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
Diputació de
Barcelona. Servei
de Cartografia i
Fotogrametria.
R.10217/5002
Text:
Compiled in 1954 by
photogrammetric...
Mapa Topográfico
Nacional de España,
1:50000 – Instituto
Geográfico y
Catastral, Sheet 297,
1949. Coastal hydro.
Spanisch
Hydrographic Chart
346A, 1950; and Sp.
Chart 876, 1945.
Map not field
checked
CONFIDENTIAL
Modified Handling
Authorized.
Editio 2 AMS
(First Printing, 7-57)
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Descripció:
Plànol elaborat pels
serveis cartogràfics
nord-americans
(Army Map Service
(ASNS). S’ha treballat
a gran escala
(1:50000), a partir
d’una visió general
del territori, basat en
aspectes estratègics i
militars. Tot i això no
s’ha desestimat la
incorporació de
detalls que,
especialment a
escala territorial,
ajuden a entendre el
context i el
desenvolupament de
Cadaqués i el seu
entorn. En un marc
ampli podem
destacar :
1. l’orografia,
representada, de
forma clara i
entenedora, a partir
de les corbes de
nivell
2. els conreus,
segons una trama
verda assignada,
especificant-los amb
text: Orchard and
vineyard, per
exemple
3. les carreteres i
els camins. Tots ells
són clarament
visulitzables però
sense entrar en altres
detalls
4. la xarxa
hidrogràfica, amb
indicació de tots els
torrents, rieres i
rierols situats en
l’àmbit del mapa
5. la relació
toponímica de tots els
masos, indicant-ne
també la seva posició
6. el detall de tota
l’orografia
costanera, amb
indicació de les cotes
de fondària, la
composició del subsòl
marí (sand, gravel,...),
els illots i altres
esculls, les cales, així
com els fars
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Descripció de
l’estructura urbana:
A partir d’una escala
centrada en la
població, el plànol no
deixa de ser
extremadament
esquemàtic i sintètic.
Així, únicament es
destaquen, amb nom,
l’església (Church), la
central elèctrica
(Power plant) i el
cementiri (Cem).
Respecte a l’estructura
urbana, la grafia és
força difosa i imprecisa.
Apareixen dues grans
àrees assenyalades en
vermell i que
representen el Nucli
Antic, d’una banda i
l’àrea de ses Herbes, el
Passeig i es Portitxó.
Fora d’aquestes dues
taques, en color negre,
es delimiten les
estructures de
Portdoguer i des Poal.
La resta de les
construccions
assenyalades
apareixen com a
quadrats de color negre
i només en dos casos,
s’identifiquen aquests
quadrats amb el seu
nom: El Colom (Casa
Colom) i la Casa Pitxot
(Casa Pichot).

Ajuntament de

Cadaqués

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció
Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria històrica. 1957
Army Map Service (ASNS). Roses. Sheet 259 Series M781
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 29.3
octubre 2007

Títol:
Cadaqués
Data:
1960 aprox.
Autor :
R.Jori R., dibuixant
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït a
color sobre paper
Escala original:
1:4000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Capsa-5-3
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Descripció:
El plànol dibuixat per
R. Jori, és un dels
documents més
interessants i que
major informació
aporta dels editats en
el període de la
postguerra.
Presenta la situació
de Cadaqués i el seu
entorn en el període
comprès entre els
anys 1950 i 1960.
Pel que respecte a la
trama urbana, el
document interpreta,
amb una gran
claredat, la
consolidació del teixit
edificat, en els
moments previs al
gran
desenvolupament
turístic dels anys
1960.
En el marc territorial
es poden destacar els
aspectes següents:
1. Identificació molt
ben il·lustrada del
mapa físic (orografia;
relleu; situació i tipus
dels cultius –incloent
la disposició dels
horts tradicionals),
2. Bones referències
toponímiques en la
indicació dels turons i
altres elements
geogràfics en general
-orogràfics, hídrics,
del perfil costaner i
marítim- tot i que la
major part dels
mateixos estan
traduïts a l’espanyol.
3.Identificació molt
clara de les
carreteres i els
camins que, amb el
tractament de colors,
presenten un relleu
molt entenedor sobre
el seu traçat.
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PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric
En el marc urbà:
1. Identificació del
perímetre edificatori
consolidat
2. Visualització dels
terrenys, solars i
espais buits del
Conjunt Històric i dels
entorns de protecció
3. Definició de
l’estructura edificatòria
dels tres àmbits
urbans: Nucli Antic,
Portdoguer i es Poal
4. Claredat en la
identificació
toponímica i gràfica
dels elements
destacats: els carrers;
les places; les platges;
els norais (encara
apareixen els quatre
que hi havien fins als a
finals dels anys 1960);
la riera, els turons,
amb el castell (Torre
ruinas); l’Església, el
Teatre (Art i Joia);
l’Hospital;
l’Ajuntament; Correus;
el Casino; l’Escola
(Escuela de niñas).
A un altre nivell però
també de forma molt
entenedora,
s’indiquen: l’Estació de
Nàufrags (Casa de
Salvamento) a la platja
des Pianc; la finca del
Colom (Casa Colom)
amb les escales
centrals que
comuniquen l’edificació
amb l’accés per
l’avinguda Víctor
Rahola; ses Hortes; la
Font; els telèfons,...
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Títol:
Cartografía militar
de España.
Servicio Geográfico
del Ejército
Plano Director
Roses
Full 259
Data:
1967
Autor :
Talleres del Servicio
Geográfico del
Ejército
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït a
color sobre paper
Escala original:
1:25000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
Full 259 Roses
Text:
Servicio Geográfico
del ejército
Edición 1967
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Descripció:
Plànol que segueix el
mateix criteri
expressat
anteriorment: detall
de la geografia física
del territori i, fent una
ampliació de l’àrea
que ocupa la població
de Cadaqués es pot
apreciar la
configuració de
l’estructura urbana. A
partir de l’anàlisi
cronològic d’aquesta
cartografia es pot
controlar el
creixement,
desenvolupament i
evolució del teixit
urbà en els seus
diversos àmbits.
En l’aspecte territorial
podem destacar :
1. l’orografia,
representada, de
forma clara i
entenedora, a partir
de les corbes de
nivell i les cotes
2. els conreus i el
tipus de vegetació
(boscos), segons una
trama verda
assignada
3. les carreteres i
els camins. Tots ells
són clarament
visulitzables
4. la xarxa
hidrogràfica, amb
indicació de tots els
torrents, rieres i
rierols situats en
l’àmbit del mapa
5. la relació
toponímica de tots els
masos, indicant-ne
també la seva posició
6. el detall de tota
l’orografia costanera
En l’àmbit de la
població s’apreciaen:
la consolidació de
l’estructura edificada;
els horts i les tanques
que els delimiten; les
platges; les rieres i
els vials de
comunicació (camins
i carreteres)
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PEU Conjunt Històric
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Conjunt Històric
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Títol:
Army Map Service
(ASNS), Corps of
Eingineer.
Washington, D.C.
Roses
Sheet 297
Series M781
Data:
1969
Autor :
Army Map Service
(ASNS), Corps of
Eingineer.
Washington, D.C.
USA
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït a
color sobre paper
Escala original:
1:50000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Text:
Compiled in 1960 by
photogrammetric
method... Coastal
Hydrographic Chart
1218... 346A, dated
1941...Admiralty
Chart 1615. Edition
3-AMS Sheet 259
Series M781
For use to the
officials of the
Governments of
Spain and the U.S.
only. Any exception
will require prior
approval of the
Spanish
Government
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Descripció:
Segona edició,
actualitzada, del
plànol elaborat pels
serveis cartogràfics
nord-americans
(Army Map Service
(ASNS).
(v. 01.30.29 1957)
El document s’ha
elaborat i representat
a la mateixa escala
que l’anterior
(1:50000) i seguint
una visió general del
territori, basat en
aspectes estratègics i
militars. Tot i això no
s’ha desestimat la
incorporació de
detalls que,
especialment a
escala territorial,
ajuden a entendre el
context i el
desenvolupament de
Cadaqués i el seu
entorn, com
l’orografia; els
conreus; les
carreteres i els
camins; la xarxa
hidrogràfica, la
relació toponímica
de tots els masos; el
perfil costaner, etc...
En l’aspecte urbà
convé remarcar que,
apart d’una millora en
la representació de la
població, s’han
incorporat noves
taques, en color
negre, que indiquen
el creixement i
l’evolució, soferta pel
municipi, en aquest
període que va des
de l’any 1957, fins el
1969, especialment a
la zona des Poal - es
Pianc.
Apart dels elements
més estratègics, com
la central d’electricitat
o el tranformador,
s’incorporen d’altres
que amplien el llistat
d’elements singulars,
com: l’Escola; les
runes del Castell i
de l’antic Molí.
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Títol:
Mapa Topográfico
Nacional
Servicio Geográfico
del Ejército
Roses
Full 259-I
Data:
1979
Autor :
Talleres del Servicio
Geográfico del
Ejército
Mitjans representació:
Impressió del dibuix
original restituït a
color sobre paper
Escala original:
1:25000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
Plecs-Esp-2
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Descripció:
Plànol que segueix el
mateix criteri
expressat en els
plànols procedents de
la cartografia
cadastral o militar:
detall de la geografia
física del territori i,
fent una ampliació de
l’àrea que ocupa la
població de
Cadaqués es pot
apreciar la
configuració de
l’estructura urbana. A
partir de l’anàlisi
cronològic d’aquesta
cartografia es pot
controlar el
creixement,
desenvolupament i
evolució del teixit
urbà en els seus
diversos àmbits.
En l’aspecte territorial
podem destacar :
1. l’orografia,
representada, de
forma clara i
entenedora, a partir
de les corbes de
nivell i les cotes
2. els conreus i el
tipus de vegetació
(boscos), segons una
trama verda
assignada
3. les carreteres i
els camins. Tots ells
són clarament
visulitzables
4. la xarxa
hidrogràfica, amb
indicació de tots els
torrents, rieres i
rierols situats en
l’àmbit del mapa
5. la relació
toponímica de tots els
masos, ermites,...
6. el detall de tota
l’orografia costanera
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PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric

Descripció urbana:
El plànol presenta força
interès, en l’aspecte de
la configuració urbana,
perquè ja reflecteix de
forma molt clara i
entenedora, la
dispersió de les
edificacions que fins
ara únicament se
situaven dins el
Conjunt Històric (Nucli
Antic, Portdoguer, es
Poal – es Pianc). A
partir de la segona
meitat dels anys 1960 i,
especialment, a la
dècada dels 70,
Cadaqués comença a
crèixer fora del
perímetre històric, ja
força consolidat, i es
desenvolupa cap els
Entorns de Protecció a
nivell d’habitatges
unifamiliars,
fonamentalment..
Es pot afirmar, per tant,
que a partir d’aquest
període comença la
fase de consolidació
d’una segona corona
de creixement,
centrada en els entorns
de protecció, alternada
amb la renovació
d’antigues
construccions situades
en el conjunt històric.
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Títol:
II Costa Brava
Cadaqués
Plano Topográfico
de interés Turístico
y Excursionista
Editorial Alpina
Data:
1980
Autor :
Editorial Alpina
Granollers
Registro General de
Cartografía nº 42
Año 1980
Mitjans representació:
Impressió de la
restitució original
en color sobre
paper
Escala original:
1:80000
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
Plec-1-3
Descripció:
Mapa del conjunt del
territori de la Costa
Brava, pensat i
elaborat amb finalitat
lúdica (excursions o
rutes a peu) i
turística. En l’aspecte
físic, es detalla
l’orografia, els camins
i les alçades dels
turons més
característics.
El document no
serveix per donar
continuïtat a l’anàlisi
de la configuració
urbana de Cadaqués.
En canvi és vàlid per
emmarcar les
referències
turístiques de la
població i de l’entorn,
a principis dels anys
1980, com són: les
Platjes i Cales;
alguns Hotels; els
Masos; la Casa de
Salvador Dalí i d’en
Pitxot; alguns Ports,
etc...
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Títol:
Cartografía militar
de España.
Servicio Geográfico
del Ejército
Mapa General
Serie L
Roses
Full 40-11 (259)
Data:
1983
Autor :
Talleres del Servicio
Geográfico del
Ejército
Mitjans representació:
Impressió a color de
la restitució
fotogramètrica
sobre paper
Escala original:
1:50000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
Full: 40-11 (259)
Text:
Servicio Geográfico
del Ejército
Edición 1983
Proyección UTM
Elipsoide Hayford.
Alturas referidas al
nivel medio del mar
en Alicante.
Longitudes
referidas al
meridiano de
Greenwich. Datum.
Europeo
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Descripció:
Les noves
tecnologies de
restitució
fotogramètrica fan
que els mapes editats
a partir dels anys
1980 presentin un
bon nivell de detall,
fins i tot en la
representació dels
àmbits urbans.
En aquest sentit, en
el marc territorial, el
plànol de 1983 aporta
una millor definició
per treballar l’anàlisi
geogràfic:
1. Representació del
relleu i l’orografia,
mitjançant les corbes
de nivell –separades
cada 20 m-, amb la
indicació de les
alçades dels cims de
les muntanyes i els
turons
2. Plasmació de les
zones de cultiu,
mitjançant una trama
verda diferenciada
3.Indicació, per
categories
diferenciades (gruix
del traçat i color) de
les carreteres i
camins, amb
indicació dels punts
quilomètrics en les
vies principals
4. Ben referenciat tot
el sistema hídric, tant
el terrestre (rieres,
torrents i rierols, així
com les fonts), com
en el marítim (cales,
esculls, illots, tipus de
fons marí i corbes del
nivell de fondària
5. Referències dels
límits administratius i
compatibilitat
internacional en la
utilització de
coordenades i
quadrìcules
referencials (UTM)
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Planimetria històrica. 1983
Cartografía militar de España. Roses. Full 40-11 (259)
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 35.2
octubre 2007

Descripció urbana:
1. Bon nivell de
definició de la trama
urbana. A partir
d’aquesta constatació
es pot observar
clarament l’espai urbà
consolidat –illes
compactes (en vermell)
i que conformarien el
gruix del Conjunt
Històric de Cadaqués i
els punts quadrats,
associats a edificacions
aïllades que
s’escampen pels
Entorns de Protecció i
per la resta de la
població.
2. S’assenyalen, per
primer cop, les
urbanitzacions que es
desenvolupen fora de
l’àmbit del PEUCH,
encara que força a
prop dels entorns de
protecció. Per exemple
la Urbanización los
Cayales, a la península
dels Caials, prop de
l’EP (Puig d’en Colom)
3. Es detallen força bé
els dos locals (el Boya i
el Marítim), situats a la
platja gran
4. Mentre el Castell se
segueix indicant amb
simbologia i text,
l’Església deixa
d’indicar-se. Tanmateix
segueixen tenint
esment especial, la
Central Elèctrica i el
Transformador
5. Les tradicionals
Hortes urbanes han
anat desapareixent
6. S’assenyalen els
carrers i vials
importants en la
vertebració de
Cadaqués

Ajuntament de
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Planimetria històrica. 1983
Cartografía militar de España. Roses. Full 40-11 (259)
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 35.3
octubre 2007

Títol:
Cartografía militar
de España.
Servicio Geográfico
del Ejército
Mapa General
Serie L
Roses
Full 40-11 (259)
Data:
1987
[Plànol elaborat
sobre la base
cartogràfica de
1983]
Autor :
Talleres del Servicio
Geográfico del
Ejército
Mitjans representació:
Impressió a color de
la restitució
fotogramètrica
sobre paper
Escala original:
1:50000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
Full: 40-11 (259)
Text:
Servicio Geográfico
del Ejército
Edición 1987
Proyección UTM
Elipsoide Hayford.
Alturas referidas al
nivel medio del mar
en Alicante.
Longitudes
referidas al
meridiano de
Greenwich. Datum.
Europeo
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Planimetria històrica. 1987.1
Cartografía militar de España. Roses. Full 40-11 (259)
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 36.1
octubre 2007

Descripció:
El plànol de 1987 és
una simple
actualització del
mapa aixecat i
publicat l’any 1983
(01.30.35 1983).
Pràcticament, en
l’àmbit de Cadaqués i
el seu entorn, són
idèntics, encara que
el document original
que es conserva a la
Cartoteca de
Catalunya (ICC),
presenta algunes
anotacions territorials
afegides.
Per tant, en el marc
general, es poden
observar les mateixes
consideracions:
1. Representació del
relleu i l’orografia,
mitjançant les corbes
de nivell –separades
cada 20 m-, amb la
indicació de les
alçades dels cims de
les muntanyes i els
turons
2. Plasmació de les
zones de cultiu,
mitjançant una trama
verda diferenciada
3.Indicació, per
categories
diferenciades (gruix
del traçat i color) de
les carreteres i
camins, amb
indicació dels punts
quilomètrics en les
vies principals
4. Ben referenciat tot
el sistema hídric, tant
el terrestre (rieres,
torrents i rierols, així
com les fonts), com
en el marítim (cales,
esculls, illots, tipus de
fons marí i corbes del
nivell de fondària
5. Referències dels
límits administratius i
compatibilitat
internacional en la
utilització de
coordenades i
quadrìcules
referencials (UTM)
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Planimetria històrica. 1987.1
Cartografía militar de España. Roses. Full 40-11 (259)
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 36.2
octubre 2007

Descripció urbana:
(consideracions
idèntiques a les
formulades sobre el
plànol base de 1983)
1. Bon nivell de
definició de la trama
urbana. A partir
d’aquesta constatació
es pot observar
clarament l’espai urbà
consolidat –illes
compactes (en vermell)
i que conformarien el
gruix del Conjunt
Històric de Cadaqués i
els punts quadrats,
associats a edificacions
aïllades que
s’escampen pels
Entorns de Protecció i
per la resta de la
població.
2. S’assenyalen, per
primer cop, les
urbanitzacions que es
desenvolupen fora de
l’àmbit del PEUCH,
encara que força a
prop dels entorns de
protecció. Per exemple
la Urbanización los
Cayales, a la península
dels Caials, prop de
l’EP (Puig d’en Colom)
3. Es detallen força bé
els dos locals (el Boya i
el Marítim), situats a la
platja gran
4. Mentre el Castell se
segueix indicant amb
simbologia i text,
l’Església deixa
d’indicar-se. Tanmateix
segueixen tenint
esment especial, la
Central Elèctrica i el
Transformador
5. Les tradicionals
Hortes urbanes han
anat desapareixent
6. S’assenyalen els
carrers i vials
importants en la
vertebració de
Cadaqués
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Planimetria històrica. 1987.1
Cartografía militar de España. Roses. Full 40-11 (259)
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 36.3
octubre 2007

Títol:
Cartografía militar
de España.
Servicio Geográfico
del Ejército
Mapa General
Serie L
Roses
Full 40-11 (259)
Data:
1987
3ª Edición
[Plànol elaborat
sobre la base
cartogràfica de
1983]
Autor :
Talleres del Servicio
Geográfico del
Ejército
Mitjans representació:
Impressió a color de
la restitució
fotogramètrica
sobre paper
Escala original:
1:50000
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
Full: 40-11 (259)
Text:
Servicio Geográfico
del Ejército
3ª Edición 1987
Puesta al día según
datos de 1986
Proyección UTM
Elipsoide Hayford.
Alturas referidas al
nivel medio del mar
en Alicante.
Longitudes
referidas al
meridiano de
Greenwich. Datum.
Europeo
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Planimetria històrica. 1987.2
Cartografía militar de España. Roses. Full 40-11 (259)
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 37.1
octubre 2007

Descripció:
El plànol de 1987 és
una simple
actualització del
mapa aixecat i
publicat l’any 1983
(01.30.35 1983), amb
les dades obtingudes
el 1986.
Aquesta sèrie de
plànols, realitzats a
escala 1:50000 són
molt útils,
especialment per la
mancança en
l’obtenció d’altre tipus
de planimetria més
detallada, tant en
l’àmbit urbà com en el
territorial.
En el marc general,
es poden observar
les mateixes
consideracions:
1. Representació del
relleu i l’orografia,
mitjançant les corbes
de nivell –separades
cada 20 m-, amb la
indicació de les
alçades dels cims de
les muntanyes i els
turons
2. Plasmació de les
zones de cultiu,
mitjançant una trama
verda diferenciada
3.Indicació, per
categories
diferenciades (gruix
del traçat i color) de
les carreteres i
camins, amb
indicació dels punts
quilomètrics en les
vies principals
4. Indicació del
sistema hídric, tant el
terrestre (rieres,
torrents i rierols, així
com les fonts), com
en el marítim (cales,
esculls, illots, tipus de
fons marí i corbes del
nivell de fondària
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Planimetria històrica. 1987.2
Cartografía militar de España. Roses. Full 40-11 (259)
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 37.2
octubre 2007

Descripció urbana:
1. Definició de la trama
urbana a partir de
taques (illes de cases) i
punts quadrats
(construccions aïllades)
que permeten associar,
respectivament, l’espai
urbà consolidat, que
conformarien el gruix
del Conjunt Històric de
Cadaqués (Nucli Antic,
Es Poal i Portdoguer) i
el conjunt d’edificacions
que s’escampen pels
Entorns de Protecció i
per la resta de la
població.
2. S’incideix, novament,
en les urbanitzacions
que es desenvolupen
fora de l’àmbit del
PEUCH, encara que
força a prop dels
entorns de protecció.
Per exemple la
Urbanización los
Cayales, a la península
dels Caials, prop de
l’EP (Puig d’en Colom)
3. S’assenyalen els
carrers i vials
importants, més
pensats en
l’interconnexió territorial
que en la pròpia
vertebració urbana de
Cadaqués

Ajuntament de
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Planimetria històrica. 1987.2
Cartografía militar de España. Roses. Full 40-11 (259)
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 37.3
octubre 2007

Títol:
II Costa Brava
Cadaqués
Plànol Topogràfic
d’interès Turístic i
Excursionista
Editorial Alpina
Data:
1980
Autor :
Editorial Alpina
Granollers
Registro General de
Cartografía nº 42
Año 1980
Mitjans representació:
Impressió de la
restitució original
en color sobre
paper
Escala original:
1:80000
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
D-L-1988 15.356-B
Descripció:
Mapa del conjunt del
territori de la Costa
Brava, treballat a
partir de la base dels
serveis cartogràfics
de l’estat i completat
per l’equip tècnic de
l’Editorial Alpina;
elaborat amb finalitat
lúdica (excursions o
rutes a peu) i
turística. En l’aspecte
físic, es detalla
l’orografia, els camins
i les alçades dels
turons més
característics.
El document no
serveix per donar
continuïtat a l’anàlisi
de la configuració
urbana de Cadaqués.
En canvi és vàlid per
emmarcar les
referències
turístiques de la
població i de l’entorn,
a principis dels anys
1980, com són: les
Platjes i Cales;
alguns Hotels; els
Masos; etc...
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Planimetria històrica. 1988.1
Topogràfic d’interès turístic i excursionista II Costa Brava - Cadaqués
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 38.1
octubre 2007

Descripció urbana:
Des del punt de vista
de la informació
aportada, en el marc
urbà, el més important
que ens ofereix aquest
document és la
plasmació en el
desenvolupament viari
i edificatori dels Caials.
Uns punts determinen,
aproximadament, la
disposició de les
construccions i, en
vermell, apareixen els
traçats dels vials
d’interconnexió entre
elles. Fins i tot, es
representen amb la
mateixa importància
que els camins
exteriors al conjunt de
la població. D’altra
banda, entre el teixit
consolidat –assenyalat
en color negre- i la
urbanització dels
Caials, no apareixen
grafiades, amb la
mateixa intensitat, les
vies de connexió.
S’assenyalen, alguns
hotels que són
referents turístics per a
Cadaqués, com l’Hotel
Rocamar, entre el
Llané i sa Conca i en
l’aspecte més històric,
la posició del Castell,
així com l’ermita de
Sant Sebastià.
Fotografia del plànol:
Antoni Vilanova
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Planimetria històrica. 1988.1
Topogràfic d’interès turístic i excursionista II Costa Brava - Cadaqués
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 38.2
octubre 2007

Títol:
Plànol de Cadaqués
Ajuntament de
Cadaqués
Comissió de Turisme
Data:
1988
Autor :
No consta
Mitjans representació:
Impressió a color de
la base de treball
sobre paper
Escala original:
No consta
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Referència
DL 1988 / 1122-GI
Text / Llegenda:

Tancat a la circulació
rodada, per a zona
peatonal, en hores
determinades en
època d’alta
temporada

Circulació rodada

.........
Zona peatonal en
hores determinades.
Època d’alta
temporada
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Planimetria històrica. 1988.2
Plànol de Cadaqués. Comissió de Turisme, 1988
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 39.1
octubre 2007

PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric
Descripció:
En aquest full es
presenta el plànol de
base amb la
superposició de les
parcel·les que
integren el Conjunt
Històric (en negre) i
els Entorns de
Protecció (en blau).
Aquest plànol, datat
l’any 1988, fou
realitzat des de
l’Ajuntament de
Cadaqués –
concretament per la
comissió de Turismeamb la voluntat de
limitar i regular el pas
de vehicles en
determinats períodes,
especialment a
l’estiu. El document,
mostra clarament
l’interès municipal per
regular una situació
que ha esdevingut
crònica fins el
moment actual.
El PEUCHC a través
dels estudis de vialitat
i de les informacions
precedents (com
l’aportada per aquest
plànol) ha establert
uns criteris de
circulació, pensats
amb la finalitat de
preservar els valors
d’un conjunt històric
que, afavorint l’accés
als vianants, permeti
també regular l’accés
circumstancial de
vehicles, en virtut de
les seves
característiques
morfològiques, tant
dels vehicles com
dels vials.
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Planimetria històrica. 1988.2
Plànol de Cadaqués. Comissió de Turisme, 1988
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 39.2
octubre 2007

Ampliació zona urbana:
El plànol detallat
mostra clarament els
punts problemàtics en
la circulació de vehicles
i de vianants, atenent a
les característiques
dels vials respectius.
1. Les Ribes. Voluntat
d’actuar en el traçat
comprès entre
l’avinguda de Víctor
Rahola (cantonada
amb l’avinguda de
Colom) i Portdoguer (a
l’inici de la Riba Pitxot).
En aquesta àrea, que
inclou es Portitxó i el
Passeig, s’havia previst
la circulació rodada
alternada amb l’ús per
a vianants, en hores
determinades i en
època d’alta
temporada.
2.Tractament del carrer
de Miquel Rosset (la
Felipa), en el tram
comprès entre Ses
Herbes i el carrer
Maltret; tancat a la
circulació rodada, com
a espai per a vianants,
en hores determinades
i en època d’alta
temporada.
3. Preservació del nucli
Antic, com a circulació
prioritària per a
vianants. Encara que
no s’indiqui
específicament, la
disposició de circulació
rodada perimetral, a
través del carrer Nou,
carrer de ses Hortes i
de la Riera de Sant
Vicenç, delimita el
trànsit interior de
vehicles.
4. Vials importants de
circulació rodada:
carretera d’accés,
Caritat Serinyana,...
5. Preservació per a
vianants del tram final
del carrer de la
Miranda, entre el carrer
de Carles Riba i es
Poal, com a zona de
vianants, en època
d’alta temporada.
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Planimetria històrica. 1988.2
Plànol de Cadaqués. Comissió de Turisme, 1988
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 39.3
octubre 2007

Títol:
Mapa Topogràfic de
Catalunya
Full 316-83
Data:
2003
Autor :
Mitjans representació:
Impressió de la
restitució original en
color sobre paper
Escala original:
1:5000
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Descripció:
La Base topogràfica
1:5 000 v2.0 vol donar
resposta als
requeriments de
cartografia per als
Sistemes d’Informació
Geogràfica en lloc dels
senzills
‘mapes digitals’.
previstes d’atributs i
relacions establertes
entre ells. El sistema
de referència geodèsic
és el sistema oficial
anomenat ED50
(European
Datum1950)
establert com a
reglamentari pel
Decret 2303/1970
Les cotes estan
referides a la
superfície definida pel
nivell mitjà del mar.
El sistema de
referència es
materialitza sobre el
territori amb la Xarxa
Geodèsica Utilitària de
Catalunya, essent
l’Institut Cartogràfic de
Catalunya l’organisme
responsable de la
seva construcció i
conservació i de
determinar i distribuir
les coordenades
oficials dels seus
vèrtexs, que són el
resultat
d’una compensació
geodèsica.

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria. 2003
Mapa Topogràfic de Catalunya - Cadaqués
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

PH 40.1
octubre 2007

PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric
Descripció urbana:
El document té una
correspondència
perfecte amb
l’ortofotomapa 1:5000 i
el parcel·lari digital a la
mateixa escala, tal i
com es pot veure a
través de la
superposició de la
trama parcel·lària
procedent de les
parcel·les identificades
com a FID..
Aquest plànol ha estat
la base de treball
utilitzada en la redacció
del PEUCHC.
Des del punt de vista
de la informació
aportada, en el marc
urbà, el més important
que ens ofereix aquest
document és la
plasmació en el
desenvolupament viari
i edificatori del Conjunt
Històric i dels entrons
de protecció, amb la
consolidació
edificatòria en ambdós
casos, identificada pel
color beige de la trama.
En aquest sentit
s’aprecia clarament el
teixit urbà consolidat
del Nucli Antic, es Poal
i Portdoguer,
pràcticament sense
espais lliures, a
diferència de les
finques situades en els
entorns de protecció;
amb una tipologia més
variada i on
predominen les
parcel·les amb
construccions aïllades,
envoltades pel seu jardí
privat.
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Planimetria. 2003
Mapa Topogràfic de Catalunya - Cadaqués
© ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)
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Títol:
Cap de Quiers en
Catalogne
Data:
Posterior 1659
Autor:
Beaulieu, Sébastien
de Pontault Sier de,
dit le Donjon (16121674)
Mitjans representació:
Gravat. BN
Escala:
Dimensions:
Procedència:
Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC)
Cartoteca de
Catalunya
Signatura RESM-A5-18
Registre 3974
Text:
La situation de Cap
de quiers est au
regard du Ciel de
41. d. 20. m de
longitude, et sa
latitude de 23.d.45.
minutte
A. Batterie de 4
canon
B. Attaque de la
Porte
C. Porte du Costé
de Rozes
D. La grand plate
forme
E. Batterie de la
grand plate forme
F. L’Eglise de
paroisse
G. L’Hospital de la
Ville
H. Porte du port
I. Retranchement du
port
K. Tour du port
L. Attaque du port
M. Batterie de
lataque
Fotografies del
plànol:
Antoni Vilanova
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Planimetria històrica. Panoràmica. Posterior 1659.
Cap de Quiers en Catalogne
© Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Cartoteca de Catalunya

PHA 1.0
octubre 2007

Descripció:
Visió des del mar del
Nucli Antic de
Cadaqués inserit en
el paisatge.
Tres elements
apareixen clarament
identificats i
assenyalats, apart
dels elements
estratègics i de
defensa, són:
l’Ésglesia, amb el seu
campanar (F),
l’Hospital, amb la
seva torre cilíndrica
(G) i un Molí de Vent
als afores,
concretament a la
península dels Caials.
És un plànol força
detallat, des del pnt
de vis estratègic i
militar, on se situen
les bateries
defensives i les
posicions d’atac, amb
els canons i
l’armament propi de
l’época. Aquest es
troba incorporat, fins i
tot en els vaixells de
guerra emplaçats a la
badia.

Part esquerra ampliada
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Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria històrica. Panoràmica. Posterior 1659.
Cap de Quiers en Catalogne
© Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Cartoteca de Catalunya
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Part central i de
la dreta
ampliada
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Títol:
Cap de Quiers
Data:
1668 aprox.
Autor:
Beaulieu, Sébastien
de Pontault Sier de,
dit le Donjon
Mitjans representació:
Gravat
Gabriel Perelle
Escala:
No consta
Dimensions:
10,5x15,5 cm
Procedència:
Bibliothèque
Nationale de Paris.
Département des
Cartes et Plans. Ge
FF 849 – Fol.9
Descripció:
Interessant gravat del
segle XVII que
mostra el front
marítim de
Cadaqués, amb
indicació del tots els
elements del sistema
defensiu del recinte
emmurallat. En el seu
interior es configura
el Nucli Antic.
D’aquest s’aprecia,
perfectament, la
Punta des Baluard i
les edificacions de
l’Església i l’antic
Hospital. Fora del
mateix, a la dreta del
gravat, apareixen
altres dos elements:
el Castell de Sant
Jaume o de les Creus
–al turó del mateix
nom- (Fort) i el Molí
de Vent, a la punta
dels Caials
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Planimetria històrica. Panoràmica. 1668.
Cap de Quiers
© AHCOAC Girona / Diputació de Girona
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Títol:
Cataxés
Data:
1668-1669
Autor:
Baldi, Pier Maria
Mitjans representació:
Gravat
Escala:
Dimensions:
No consta
Procedència:
Arxiu Històric de la
Ciutat. Casa de
l’Ardiaca. Barcelona
Descripció:
Aquest gravat
representa un dels
perfils més fidels del
conjunt del Nucli
Antic de Cadaqués al
segle XVII. Amb l’illot
de Cucurucú, en
primer terme, apareix
perfectament definida
la punta del Baluard
determinant el
promontori on
s’estableixen les
edificacions del
primitiu nucli. Entre
elles destaca, en el
punt més alt,
l’església de Santa
Maria, així com altres
edificacions que
conformen el
perímetre exterior del
recinte i que són la
base de les existents,
tal i com es por
comprovar en les
imatges, de principis
del segle XX,
disposades a la
pàgina següent, on
s’identifica
perfectament la
Rectoria o la torre
des Baluard integrada
a l’edifici de l’actual
Ajuntament de
Cadaqués, per
exemple.
Part central ampliada
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Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Planimetria històrica. Panoràmica. 1668-1669.
Cataxés
© AHCOAC Girona / Diputació de Girona
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Fotografies i
il·lustracions del front
marítim del Nucli
Antic de Cadaqués.
Aquestes imatgesd
permeten relacionar
certes edificacions
amb l’estructura
dibuixada en el gravat
del segle XVII.
La Rectoria, l’actual
Ajuntament i altres
edificis, apareixen
amb els seus
fonaments sobre
l’antiga muralla
defensiva. Aquestes
estructures han
arribat, més o menys
modificades o
alterades, fins a
l’actualitat. A través
del seu assentament i
formes, podem
establir una
correspondència
directe amb el teixit
urbà primitiu i el seu
sistema defensiu.
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Planimetria històrica. Panoràmica. 1668-1669.
Cataxés
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Títol:
Veuë de Cadequies
du milieu du Port
Data:
1680
Autor:
Charles de Pène
(1660-1701)
Ingénieur ordinaire
du Roy
Mitjans representació:
Dibuix a ploma amb
tintes de color
sobre paper
Escala:
No consta
Dimensions:
37,5x51 cm
Procedència:
Ministère de la
Défense. Service
Historique de la
Marine. Pavillon de
la Reine. S.H. 92
(1000). Château de
Vincennes
Descripció:
Perfil del front marítim
constituït pel Nucli
Antic emmurallat. Tot
i que el plànol
expressa la voluntat
de mostrar el sistema
defensiu de la
població, també
aporta informació
sobre el paisatge i
l’orografia singular del
territori i l’entorn.
Aquesta
característica es
complementa amb els
textos documentals
que descriuen amb
precisió la morfologia
de l’assentament i
dels elements
defensius.

Part central ampliada
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Planimetria històrica. Panoràmica. 1680.
Veuë de Cadequies du mileu du Port
© AHCOAC Girona
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Descripció:
Després de les
fotografies aèries
realitzades pel
fotògraf Josep
Gaspar i Serra, l’any
1929, aquesta és la
primera imatge
fotogràfica que
disposem, sota el
concepte característic
de fotovol, també
conegut com a
fotoplànol.
Les fotografies aèries
preses d’aquesta
manera, permeten
després procedir a la
restitució
fotogramètrica dels
plànols amb una gran
simplicitat i precisió.
En les darreres
imatges aèries, de
gran qualitat i nivell
de definició, s’han
aplicat les tècniques
de reproducció
conegudes sota el
nom
d’ortofotomapes,
desenvolupades per
l’Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC).
En el marc territorial
es poden destacar els
detalls que
s’esmenten a
continuació.
Identificació molt
detallada del territori
i la seva morfologia,
on s’intueix
l’orografia, el relleu,
així com els elements
vertebradors (torrents
i rieres, camins i
carreteres). També
s’aprecia clarament la
situació i tipus dels
cultius –incloent la
disposició dels horts
tradicionals-, com
també de les àrees i
vials amb arbrat, com
ho són la zona de la
finca del Colom o la
pròpia avinguda
Caritat Serinyana,
amb les dues fileres
de plàtans
característics.
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Fotovol de l’àrea de Cadaqués. 1960
Extret d’Un vol sobre la costa, 1960
© Arxiu Històric de Girona i Consorci de la Costa Brava, 2002
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PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric
Superposició del
parcel·lari actual
sobre la base del
fotovol de 1966.
La trama vermella
identifica les
parcel·les FID
incloses dins el
Conjunt Històric i la
trama blava, inclou
tant les parcel·les
dels Entorns de
Protecció, com les
que queden fora dels
àmbits de protecció.
Pel que respecte a la
trama urbana i a
partir d’aquest
fotovol, es pot
interpretar, amb una
gran claredat, la
consolidació del teixit
edificat, en els
moments previs al
gran
desenvolupament
turístic dels anys
1960. Només cal
destacar que l’espai
urbà consolidat
coincideix
pràcticament, amb els
límits del conjunt
històric, mentre els
assentaments en
l’entorn de protecció
són força escassos.
En aquestes zones
encara predominen
les estructures
agrícoles, com les
hortes o els camps de
conreu.
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Fotovol de l’àrea Cadaqués. 1960
Extret d’Un vol sobre la costa, 1960
© Arxiu Històric de Girona i Consorci de la Costa Brava, 2002
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Descripció:
En el marc territorial
es poden destacar els
detalls que
s’esmenten a
continuació.
Identificació molt
detallada del territori
i la seva morfologia,
així com del contrast
entre la part edificada
de la resta.
S’intueixen les
característiques
orogràfiques, el
relleu, així com els
principals elements
vertebradors (torrents
i rieres, camins i
carreteres). També
s’aprecia clarament la
situació i el tipus dels
cultius, incloent la
disposició dels horts
tradicionals.
Altrament, es
visualitzen, amb
molta claredat, les
àrees i vials amb
arbrat; com els que
corresponen a la
zona de la finca del
Colom o a la pròpia
avinguda Caritat
Serinyana, amb les
dues fileres de
plàtans característics.
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Fotovol de l’àrea Cadaqués. 1967
Escala original 1:2000 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric
Superposició del
parcel·lari actual
sobre la base del
fotovol del mes de
setembre de 1967.
La trama vermella
identifica les
parcel·les FID
incloses dins el
Conjunt Històric i la
trama blava, inclou
tant les parcel·les
dels Entorns de
Protecció, com les
que queden fora dels
àmbits de protecció.
Pel que respecte a la
trama urbana es pot
interpretar clarament
la consolidació del
teixit edificat, amb el
desenvolupament
urbanístic a la zona
dels Caials, fruit de
les primeres
edificacions
unifamiliars aïllades
que apareixen sota
l’impuls de les
segones residències
i/o habitatges
turístics. El mateix
comentari es pot
aplicar per la zona del
Puig d’en Colom
(EP1) i en menor
mesura del Puig de
les Creus (EP3).
Totes aquestes
operacions, fora del
conjunt històric, estan
determinant el nou
paisatge urbà de
Cadaqués i el seu
creixement urbanístic
fonamentat sota
l’impuls del turisme.
Aquest fet provoca la
substitució
accelerada del teixit
agrícola, tot i que
encara resten, en
aquest període,
algunes hortes
tradicionals.
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Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol de l’àrea Cadaqués. 1967
Escala original 1:2000 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Descripció:
En el marc territorial
es poden destacar els
detalls que
s’esmenten a
continuació.
Identificació molt
detallada del territori
i la seva morfologia,
on s’intueix
l’orografia, el relleu,
així com els elements
vertebradors (torrents
i rieres, camins i
carreteres). També
s’aprecia clarament la
situació i tipus dels
cultius –incloent la
disposició dels horts
tradicionals- cada cop
més escassos, com
també de les àrees i
vials amb arbrat, com
ho són la zona del
Puig d’en Colom
(EP4), la part interior
del Llané (EP2) o la
pròpia avinguda
Caritat Serinyana,
amb les dues fileres
de plàtans
característics.
L’espai agrícola i de
conreu va minvant
considerablement i el
perfil característic de
la població, des del
mar i des de l’interior,
es veu notablement
alterat amb l’aparició
de les noves
construccions
desenvolupades en
les zones més
elevades dels dos
extrems (el Puig d’en
Colom i els Caials),
així com a la part
central, per damunt
des Poal (Turó de les
Creus).
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Fotovol de l’àrea Cadaqués. 1970
Escala original 1:9000 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric
Superposició del
parcel·lari actual
sobre la base del
fotovol del mes
d’agost de 1970.
La trama vermella
identifica les
parcel·les FID
incloses dins el
Conjunt Històric i la
trama blava, inclou
tant les parcel·les
dels Entorns de
Protecció, com les
que queden fora dels
àmbits de protecció.
Pel que respecte a la
trama urbana, en el
període final de la
primera gran onada
turística i
immobiliària, es pot
interpretar clarament
la consolidació del
teixit edificat, amb el
desenvolupament
urbanístic a la zona
dels Caials; l’àrea del
Puig d’en Colom
(EP1) i, en menor
mesura encara, al
Puig de les Creus
(EP3). Tot i això, la
silueta característica
del Nucli Antic,
especialment en
planta, es veu aïllada
i preservada respecta
a les noves
edificacions. Les
hortes i els camps de
conreu tradicionals,
situades a redós del
nucli antic, mantenen
la seva estructura
peculiar determinant
un espai de protecció,
física i visual a la part
de muntanya del
centre històric.
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Fotovol de l’àrea Cadaqués. 1970
Escala original 1:9000 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Descripció:
En el marc territorial
es poden destacar els
detalls que
s’esmenten a
continuació.
Identificació molt
detallada del territori
i la seva morfologia,
on s’intueix, cada cop
més, els camins i
vials importants per
damunt de l’orografia,
o el relleu físic.
També s’aprecia
clarament la situació i
tipus dels pocs cultius
que resten en l’àmbit
urbà, com també de
les àrees i vials amb
arbrat, com ho són el
propi Passeig, la
zona del Puig d’en
Colom (EP4), la part
interior del Llané
(EP2) o la pròpia
avinguda Caritat
Serinyana, amb les
dues fileres de
plàtans característics.
L’espai agrícola i de
conreu va minvant
considerablement a
conseqüència del
creixement urbà fora
de la part delimitada,
específicament, com
a Conjunt Històric.
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Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol de l’àrea Cadaqués. 1986
Escala original 1:1800 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric
Superposició del
parcel·lari actual
sobre la base del
fotovol del mes de
març de 1986.
La trama vermella
identifica les
parcel·les FID
incloses dins el
Conjunt Històric i la
trama blava, inclou
tant les parcel·les
dels Entorns de
Protecció, com les
que queden fora dels
àmbits de protecció.
Pel que respecte a la
trama urbana,
situats en el període
marcat pel segon
creixement turístic, es
pot interpretar
clarament la
consolidació del teixit
edificat, especialment
en la zona del Puig
de les Creus (EP3),
per damunt d’altres
àrees dels entorns de
protecció.
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Fotovol de l’àrea Cadaqués. 1986
Escala original 1:1800 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Descripció:
En el marc territorial
es poden destacar els
detalls que
s’esmenten a
continuació.
Identificació molt
detallada del territori
i la seva morfologia,
on s’intueix, el
sistema de camins i
vials importants per
damunt de l’orografia,
o el relleu físic.
També s’aprecia la
situació i tipus dels
pocs cultius que
resten en l’àmbit
urbà, així com les
àrees i vials amb el
seu arbrat; plenament
consolidat al Passeig,
a la zona del Puig
d’en Colom (EP4), a
la part interior del
Llané (EP2) o a la
pròpia avinguda
Caritat Serinyana,
amb les dues fileres
de plàtans
característics.
L’espai agrícola i de
conreu ha
desaparegut,
pràcticament de
forma total en el
territori que envolta
tot el Conjunt Històric.
Les tradicionals
hortes, a redós del
Nucli Antic i a tocar
de la Riera de Sant
Vicenç, també han
estat substituïdes, en
gran part, amb motiu
de la construcció de
l’aparcament
dissuasori, que es
desenvolupa aquest
mateix any, fora del
recinte delimitat pel
Conjunt Històric.
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Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol de l’àrea Cadaqués. 1989
Escala original 1:5000 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric
Superposició del
parcel·lari actual
sobre la base del
fotovol del mes de
maig de 1989.
La trama vermella
identifica les
parcel·les FID
incloses dins el
Conjunt Històric i la
trama blava, inclou
tant les parcel·les
dels Entorns de
Protecció, com les
que queden fora dels
àmbits de protecció.
Pel que respecte a la
trama urbana, es pot
afirmar que tots els
quatre entorns de
protecció són en fase
de consolidació. El
desenvolupament del
nou PGOU i el
creixement turístic,
fonamentat en les
segones residències
accelera aquest
fenomen.
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Fotovol de l’àrea Cadaqués. 1989
Escala original 1:5000 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Descripció:
En el marc territorial
es poden destacar els
detalls que
s’esmenten a
continuació.
Identificació molt
detallada del territori
i la seva morfologia,
on es distingeix molt
bé el negatiu entre la
part construïda i
consolidada i les
zones on encara
apareixen solars –en
el Conjunt Històric- o
parcel·les sense
edificar –en els
entorns de proteccióPràcticament tots els
vials d’interconnexió
entre el centre
històric i la resta de la
població, queden
perfectament definits i
traçats.
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Fotovol de l’àrea Cadaqués. 2002
Escala original 1:5000 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric
Superposició del
parcel·lari actual
sobre la base del
fotovol del mes de
setembre de 2002.
La trama vermella
identifica les
parcel·les FID
incloses dins el
Conjunt Històric i la
trama blava, inclou
tant les parcel·les
dels Entorns de
Protecció, com les
que queden fora dels
àmbits de protecció.
Pel que respecte a la
trama urbana, es pot
interpretar clarament
la consolidació del
teixit edificat en tot
l’àmbit del PEUCHC,
especialment en les
zones de l’entorn de
protecció.
Queden espais, tant
en el Conjunt Històric
com en els entorns
que actuen com a
àrees d’esponjament
del teixit urbà.
Aquests espais són
d’una banda, públics
(places i/o zones
verdes) o privats
(alguns jardins o
patis). En tots els
casos aquestes àrees
serveixen per marcar
les discontinuïtats
necessàries per
poder llegir
correctament
l’evolució del nucli
antic. Tot i això, en
aquesta visió en
planta de l’àrea
urbana que ofereix el
fotovol, es cada cop
més difícil distingir
entre l’àmbit del pla
especial i la resta de
la població, sobretot
al Poal i es Pianc en
relació al Puig de les
Creus (EP3).

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol de l’àrea Cadaqués. 2002
Escala original 1:5000 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Descripció:
Aquest és el fotovol
(ortofoto) més recent
que hem disposat pel
treball d’anàlisi i per
formular les
propostes, tant en els
ambients propis del
PEUCHC com en tot
el territori.
A través de la imatge
en color, ha estat
més fàcil la lectura
del paisatge urbà i
periurbà.
En el marc territorial
es poden destacar els
detalls que
s’esmenten a
continuació.
Identificació molt
detallada del territori
i la seva morfologia,
on s’aprecien tots els
camins i vials
importants per
damunt de l’orografia,
o el relleu físic.
També s’observa
clarament la
desaparició,
pràcticament total, de
les hortes i els cultius
tradicionals en l’àmbit
urbà i en la seva
primera perifèria.
Es contemplen totes
les zones arbrades,
tant la dels vials com
la de les parcel·les
amb jardí o els espais
públics que
gaudeixen d’aquest
tractament.
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Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol de l’àrea Cadaqués. 2003
Escala original 1:5000 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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PEU Conjunt Històric

Parcelles fora del
Conjunt Històric
Superposició del
parcel·lari actual
sobre la base del
fotovol del mes de
juliol de 2003.
La trama vermella
identifica les
parcel·les FID
incloses dins el
Conjunt Històric i la
trama blava, inclou
tant les parcel·les
dels Entorns de
Protecció, com les
que queden fora dels
àmbits de protecció.
Pel que respecte a la
trama urbana, es
poden aplicar els
mateixos comentaris
que en el plànol
anterior (FV 06); és a
dir, la concentració
edificatòria en les
parcel·les que
conformen tots els
àmbits territorials del
Conjunt Històric (AT1,
AT2, AT3), llevat de
l’AT4 (Entorn de la
Riera de Sant Vicenç)
on encara resten
algunes finques o
solars per
desenvolupar.
Pel que respecta als
Entorns de Protecció,
el més desenvolupat
és l’EP3 (Puig d’en
Colom); seguit de
l’EP4 (El Colom –
Puig d’en Vidal); de
l’EP1 (Puig d’en
Colom) i de l’EP4
(Llané – Sa Conca).
Aquest grau de
consolidació també
es mesura en funció
del grau de
substitució o de
renovació respecte el
teixit existent a finals
dels anys 1970.
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol de l’àrea Cadaqués. 2003
Escala original 1:5000 (aprox.)
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Plànol històric. 1684
Cap de Quiers. Plan de Cadaques dit aussi Cap de Quiers, 1684
© AHCOAC. Demarcació de Girona
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Entorn de protecció
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Plànol històric amb el parcel·lari actual. 1684
Cap de Quiers. Plan de Cadaques dit aussi Cap de Quiers, 1684
© AHCOAC. Demarcació de Girona
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Plànol històric amb les construccions consolidades fins el 1684
Cap de Quiers. Plan de Cadaques dit aussi Cap de Quiers, 1684
© AHCOAC. Demarcació de Girona
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Plànol històric. 1892
Port de Cadaqués, 1892
© AHCOAC. Demarcació de Girona

EC 4
octubre 2007

PEU Conjunt Històric

Entorn de protecció
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Plànol històric amb el parcel·lari actual. 1892
Port de Cadaqués, 1892
© AHCOAC. Demarcació de Girona
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

1684-1892
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Plànol històric amb les construccions consolidades 1684 -1892
Port de Cadaqués, 1892
© AHCOAC. Demarcació de Girona
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Plànol històric. 1950
Cartografía militar de España. 259-IV-SE.646. Serv. Geog. Ejer. 1950
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC. Cartoteca de Catalunya
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Entorn de protecció
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Plànol històric amb el parcel·lari actual. 1950
Cartografía militar de España. 259-IV-SE.646. Serv. Geog. Ejer. 1950
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC. Cartoteca de Catalunya
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

1892-1950
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Plànol històric amb les construccions consolidades 1892 - 1950
Cartografía militar de España. 259-IV-SE.646. Serv. Geog. Ejer. 1950
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC. Cartoteca de Catalunya
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol 1960
Extret d’Un vol sobre la costa, 1960
© Arxiu Històric de Girona i Consorci de la Costa Brava
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Entorn de protecció
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol amb el parcel·lari actual 1960
Extret d’Un vol sobre la costa, 1960
© Arxiu Històric de Girona i Consorci de la Costa Brava
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

1950-1960
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol amb les construccions consolidades 1950 - 1960
Extret d’Un vol sobre la costa, 1960
© Arxiu Històric de Girona i Consorci de la Costa Brava
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol 1970
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol amb el parcel·lari actual 1970
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

1960-1970
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol amb les construccions consolidades 1960 - 1970
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol 1989
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol amb el parcel·lari actual 1989
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

1970-1989
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol amb les construccions consolidades 1970 - 1989
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol 2002
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol amb el parcel·lari actual 2002
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

1989-2002
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Fotovol amb les construccions consolidades 1989 - 2002
© Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684
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Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Ortofoto actual amb les construccions consolidades fins el 1684
Ortofoto base: © Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Ortofoto actual amb les construccions consolidades entre 1684 i 1892
Ortofoto base: © Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892

1892-1950
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Ortofoto actual amb les construccions consolidades entre 1892 i 1950
Ortofoto base: © Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892

1892-1950

1950-1960

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Ortofoto actual amb les construccions consolidades entre 1950 i 1960
Ortofoto base: © Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892

1892-1950

1950-1960

1960-1970
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Ortofoto actual amb les construccions consolidades entre 1960 i 1970
Ortofoto base: © Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892

1892-1950

1950-1960

1960-1970

1970-1989
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Ortofoto actual amb les construccions consolidades entre 1970 i 1989
Ortofoto base: © Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892

1892-1950

1950-1960

1960-1970

1970-1989

1989-2002

Parcellari actual
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Ortofoto 2002 amb les construccions consolidades fins a l’actualitat
Ortofoto base: © Institut Cartogràfic de Catalunya, ICC
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Parcel·lari actual amb les construccions consolidades fins el 1684
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Parcel·lari actual amb les construccions consolidades entre 1684 - 1892
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892

1892-1950
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Parcel·lari actual amb les construccions consolidades entre 1892 - 1950
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892

1892-1950

1950-1960
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Parcel·lari actual amb les construccions consolidades entre 1950 - 1960
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892

1892-1950

1950-1960

1960-1970
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Parcel·lari actual amb les construccions consolidades entre 1960 - 1970
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Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892

1892-1950

1950-1960

1960-1970

1970-1989

Ajuntament de

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Parcel·lari actual amb les construccions consolidades entre 1970 - 1989
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Entorn de protecció

Èpoques de
construcció

Abans de 1684

1684-1892

1892-1950

1950-1960

1960-1970

1970-1989

1989-2002

Parcel·lari actual amb les construccions consolidades fins el 2002 - 2003
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