Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció. Patrimoni Arqueològic del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu Entorn de Protecció

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DEL CONJUNT HISTÒRIC DE CADAQUÉS I EL SEU ENTORN DE PROTECCIÓ
Recull l’Inventari arqueològic elaborat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Dades del jaciment: 14875
Nom/s: CAMÍ DE RONDA DE CADAQUÉS
CALA NANS - SA CONCA
Municipi: Cadaqués
Comarca: Alt Empordà
Coordenades UTM: 523.718,00 / 4.680.110,00
Context: Explotació agropecuària - Zona urbana
Terreny erm. Coordenades de l'inici del traçat - X: 522895 Y:
4681228. Coordenades final traçat – X:523718 Y: 4680110.
Tipus: Obra pública via
Cronologia: 400 / 1789 Medieval / Modern
Estat conservació: Regular
Situació dins el PEU: extrem EP2 (Llané – Sa Conca)
Descripció: L'any 2005 es dugué a terme una prospecció
arqueològica superficial en el terme municipal de Cadaqués amb
motiu de la elaboració de l'Estudi d'Impacte Ambiental del Camí de
Ronda de Cadaqués (Cala Nans - Sa Conca). Aquesta prospecció
s'efectuà al llarg de tot el traçat del camí de Ronda de Cadaqués i
el seu entorn més immediat per tal de cercar possibles elements
del patrimoni cultural desconeguts fins al moment, i alhora,
determinar la possible afectació del projecte sobre aquests i sobre
elements ja coneguts i inventariats. El camí de Ronda de
Cadaqués comença en la platja de Sa Conca i acaba en el far de
Cala Nans. Per tal de prospectar tot el camí es va dividir el traçat
en cinc àrees de prospecció: Àrea de Prospecció 1: des del
començament del camí en la platja Sa Conca fins el rec de Sant
Pius V, aquesta primera àrea inclou el primer tram del camí d'una
longitud aproximada de 165m. Àrea de Prospecció 2: des del rec
de Sant Pius V fins les darreres cases del poble que es troben al
seu marge. La longitud d'aquest tram de camí és de 215m. En
aquesta zona el camí passa entre diverses cases i està pavimentat
amb formigó; en alguns punts aquesta capa es troba malmesa i
deixa veure per sota les restes de l'antic camí empedrat que,
suposadament es conserva totalment sota el paviment actual, i és
format per lloses petites de pissarra planes. Àrea de Prospecció 3:
des de les darreres cases del poble fins el sortint rocós de Sa
Morera (tram de 160m). En aquesta àrea es continuen observant
restes del camí antic sota la pavimentació actual. Àrea de
Prospecció 4: des de l'inici del sortint rocós de Sa Morera fins el
collet situat a l'altura de l'inici de la Costa d'en Baldiri Baldà.
Aquesta àrea inclou el tram més llarg del camí, amb una longitud
aproximada de 1000m, i és el tram en què les restes mostren un
pitjor estat de conservació, en general no es pot seguir l'empedrat
del camí. Aquí el camí travessa vessants terrassats coberts de
vegetació arbustiva en què no queda resta del conreu original de
vinya. Àrea de Prospecció 5: des del collet situat a l'altura de l'inici
de la Costa d'en Baldiri Baldà fins el far de Cala Nans. És l'últim
tram del camí, amb una longitud d'uns 900m i conserva
perfectament l'antic empedrat, format per un mur exterior fet de
lloses de pissarra, amb una plataforma de sustentació i
anivellament feta amb plaques deretallada en el substrat rocós de
la zona tot i que puntualment presenta un mur que la delimita, de
les mateixes característiques que el mur exterior. La calçada
central aprofita en ocasions l'aflorament rocós de la zona, mentre
que en d'altres es disposen algunes lloses de pissarra planes o un
nivell de terra piconada. El camí en aquesta part presenta diverses
obres d'enginyeria i de fàbrica, trencaigües, desguassos, ponts,
que mostren la complexitat i qualitat d'aquesta obra viària. Al final
del camí es troba el far de Cala Nans, inaugurat el setembre de
1874 i junt a aquest edifici es conserven les restes d'antigues
edificacions relacionades amb aquesta instal·lació.
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Dades del jaciment: 14875
Nom/s: CAMÍ DE RONDA DE CADAQUÉS
CALA NANS - SA CONCA
Municipi: Cadaqués
Comarca: Alt Empordà
Coordenades UTM: 523.718,00 / 4.680.110,00
Context: Explotació agropecuària - Zona urbana
Terreny erm. Coordenades de l'inici del traçat - X: 522895 Y:
4681228. Coordenades final traçat – X:523718 Y: 4680110.
Tipus: Obra pública via
Cronologia: 400 / 1789 Medieval / Modern
Estat conservació: Regular
Situació dins el PEU: extrem EP2 (Llané – Sa Conca)

L’oratori de Sant Pius V (fotografia de Gerard Duran)

Descripció del recorregut: El camí que uneix la Cala sa Conca
fins al far de Cala Nans és un agradable passeig que permet
descobrir unes interessants perspectives de la badia de
Cadaqués. A la vegada esdevé un bon mostrari dels diversos
valors naturals, arqueològics i culturals. Els visitants poden
gaudir d’un paisatge que inclou feixes de vinya, ponts de pedra
seca, un forn de calç, una trinxera i també un far.
Elements remarcables
1. L’oratori de Pius V. “El Papa Pius V aconseguí unir les
esquadres cristianes per atacar els turcs, que culminà amb la
batalla de Lepant el 1571, i fou canonitzat el 1712. Els
cadaquesencs volgueren honorar la seva memòria i construïren
una capella (un oratori) que li varen dedicar.”
2. La trinxera o les bateries. En un estrep de la muntanya hi ha
aquest magnífic mirador sobre la badia de Cadaqués. Pel seu
nom i per la tipologia fa pensar en un punt de guaita de funció
defensiva.

El Far de Cala Nans. Imatge de principis del segle XX, amb el camí d’accés (a dalt) i panoràmica de la badia de
Cadaqués des del far (fotografia inferior)

Les terrasses de pedra en sec (fotografia de Gerard Duran)

3. Les terrasses de pedra en sec. És característic
l’aterrassament de les vessants de les muntanyes per plantar-hi
vinya. És sabut que la plaga de la fil·loxera va matar els ceps al
segle XIX i va comportar l’abandó de moltes feixes. Tot i que en
algunes s’hi conreà després l’olivera, el fred del 1956 i el
posterior desenvolupament turístic també va contribuir a la
regressió de l’agricultura en aquests pendents esglaonats.
4. Cala Sa Sebolla i el forn de calç. Per arribar a aquesta cala
cal baixar per un camí amb ponts de pedra seca. Van ser bastits
per salvar les rieres que desguassen en aquest costaner, tenen
l’ull ogival i són un extraordinari exponent de l’arquitectura rural.
Prop de la cala hi ha les restes d’una estructura cilíndrica que es
considera que havia estat un forn de calç.
5. Far de cala Nans. Aquest senyal, construït al 1856 i salvat de
l’enderroc pels cadaquesencs “diposava de menjador, cuina, tres
habitacions, cambra de bany, despatx magatzem, cisterna i hort”.
S’explica que Cala Nans indica un lloc on "calaven nanses”

Salvador Dalí, c.1920. Cala Nans.
Cadaqués Oli / Tela. 39,5 x 49,5. (MNAC)
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Dades del jaciment: 5832 / Situació en el mapa 1
Nom/s: CASTELL DE SANT JAUME (O DE LES CREUS)
Municipi: Cadaqués
Comarca: Alt Empordà
Accés: Fàcil
Context: Zona urbana
A prop de cala Ros, a la banda esquerra des Poal, dalt del
Puig.
Tipus: Assentament militar castell
Cronologia: 400 / 1492 Medieval /
Estat conservació: Dolent
Protecció: Declarat BCIN
Situació dins el PEU: Entorn de Protecció (EP3)
Extramurs (AT3)

Notícies històriques: Popularment es diu que és la torre on
viu la reina de les bruixes catalanes. /
Descripció: Castell amb torres quadrades, fetes de lloses de
pissarra. Fou moltes vegades enderrocat i reconstruït, la
construcció actual és del segle XIX. El castell vigilava l'entrada
i la cala d'accés a Cadaqués per la seva banda esquerra.
Bibliografia: AA.VV. / Els Castells Catalans, / Barcelona: /
1969 / vol. II, PLA CARGOL, J. / Plazas fuertes y castillos en
tierras gerundenses, Girona-Madrid, / 1953
Imatge de la dreta: el Passeig de Cadaqués amb el Castell de
Sant Jaume o de les Creus, al fons
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Dades del jaciment: 8305 / Situació en el mapa 2
Nom/s: HOSPITAL ANTIC
Municipi: Cadaqués
Comarca: Alt Empordà
Coordenades Greenwhich: 522800 /
Coordenades UTM: 522.783,10 / 4.682.035,87
Accés: Fàcil
Context: Zona urbana
Al carrer des Portal d’Amunt, 3. prop de l'església de Sta. Maria
Tipus: Edifici públic altres
Cronologia: 1230 / 1789
Medieval Baixa Edat Mitjana / Modern
Estat conservació: Bo
Situació dins el PEU: Conjunt Històric (CH) Nucli Antic (AT1)
Notícies històriques: 1339. El rector Guillem Bruguera deixa
diners per la compra de l'hospital de pobres. / 1672-78.
L'hospital és venut. /
Descripció: L'edifici és reformat però segurament la portalada
és original. L'arc és de mig punt, amb dovelles grans, llargues i
estretes. A la clau hi ha esculpit en relleu, poc destacat, l'escut
dels primers comtes d'Empúries (tres franges verticals en or).
Al segle XIV, l'any 1339, el rector Guillem Bruguera deixa
diners per comprar l'hospital. Entre els anys 1672-1678
l'hospital és venut, i l'any 1700 es construeix un nou hospital,
que és l'actual.
Bibliografia: BADIA i HOMS, J. / Arquitectura medieval de
l'Empordà, II-B, addenda, 2 ed., / Girona: / 1985

Dades del jaciment: 5829 / Situació en el mapa 3
Nom/s: TURÓ DES FONDAL
Municipi: Cadaqués
Comarca: Alt Empordà
Coordenades UTM: 522.890,41 / 4.682.048,59
Accés: Fàcil
Context: Zona urbana
En el puig del centre de la població, on hi ha l'església.
Tipus: Lloc d'habitació amb estructures
Cronologia: -218 / 476 Romà /
Estat conservació: Parcialment destruït
Situació dins el PEU: Conjunt Històric (CH) Nucli Antic (AT1)
Descripció: El jaciment es troba al puig de la vila que hi ha al
fons des Fondal. S'hi trobaren diversos elements arquitectònics
ornamentats amb alt-relleus que foren considerats com a
romans. Aquestes troballes o elements no han estat mai
estudiats per un especialista, i per tant, es poden considerar
com a troballes dubtoses pel que fa a la seva datació, tot i que
en el fons de la cala, més o menys al mateix indret, s'han trobat
diversos fragments de "tegula" romana. Podria ser que una
d'aquestes troballes fos el relleu d'una embarcació a vela
quadra i una persona, semblant a un monjo, pregant.
L'embarcació sembla de tipus atlàntic, pel buc i la vela
quadrada, fet no gaire corrent i més aviat insòlita de trobar-se a
la Mediterrània. Si això fos així, aquesta seria alt-medieval.
Potser són les restes d'una església anterior a l'actual, que es
cremà i es destruí l'any 1444. El relleu es troba encastat en el
mur d'una casa al carrer Curós, número 18, davant mateix de
l'església.
Bibliografia: NOLLA, J.M. <J. CASAS / Carta arqueològica de
les comarques de Girona, El poblament d'època romana al NE
de Catalunya, / Girona: / 1984 RAHOLA ESCOFET, G. <J.
RAHOLA SASTRE / La marina mercant de Cadaqués, / Girona:
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Dades del jaciment (Inventari arqueològic DG Patrimoni) 5832
Nom/s: CASTELL DE SANT JAUME (O DE LES CREUS) (Pla Especial FID 861)
Context: Zona urbana
A prop de cala Ros, a la banda esquerra des Poal, dalt del Puig.
Tipus: Assentament militar castell
Cronologia: 400 / 1492 Medieval /
Estat conservació: Dolent
Protecció: Declarat BCIN
Situació dins el PEU: Entorn de Protecció (EP3) / Extramurs (AT3)
Notícies històriques: Popularment es diu que és la torre on viu la reina de les
bruixes catalanes.
Descripció: Castell amb torres quadrades, fetes de lloses de pissarra. Fou moltes
vegades enderrocat i reconstruït, la construcció actual és del segle XIX. El castell
vigilava l'entrada i la cala d'accés a Cadaqués per la seva banda esquerra.
Bibliografia: AA.VV. / Els Castells Catalans, / Barcelona: / 1969 / vol. II, PLA
CARGOL, J. / Plazas fuertes y castillos en tierras gerundenses, Girona-Madrid, /
1953
1.

2.
3.
4.
5.
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1960. Fotovol de l’Entorn de Protecció EP3 (Puig de les Creus) amb la
superposició del parcel·lari actual. Extret d’Un vol sobre la costa, 1960 ©
Arxiu Històric de Girona i Consorci de la Costa Brava, 2002
Fotografia actual (maig 2006) del Castell de Sant Jaume o de les Creus
Fotografia actual (maig 2006) del Castell de Sant Jaume o de les Creus
Senyalització identificativa del Castell (Generalitat de Catalunya)
Fotografia de principis del s. XX on s’aprecia el Castell des del Passeig
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Dades del jaciment (Inventari arqueològic DG Patrimoni) 8305
Nom/s: HOSPITAL ANTIC (PEU FID 410) / HOSPITAL NOU (PEU FID 142)
Context: Zona urbana
Al carrer des Portal d’Amunt, prop de l'església parroquial de Santa Maria.
Tipus: Edifici públic altres
Cronologia: 1230 / 1789
Medieval Baixa Edat Mitjana / Modern
Estat conservació: Bo, però amb modificacions.
Situació dins el PEU: Conjunt Històric (CH) Nucli Antic (AT1)

6

Notícies històriques: 1339. El rector Guillem Bruguera deixa diners per la compra de
l'hospital de pobres. / 1672-78. L'hospital és venut. /
Descripció: L'edifici és reformat però segurament la portalada és original. L'arc és de
mig punt, amb dovelles grans, llargues i estretes. A la clau hi ha esculpit en relleu, poc
destacat, l'escut dels primers comtes d'Empúries (tres franges verticals en or). Al segle
XIV, l'any 1339, el rector Guillem Bruguera deixa diners per comprar l'hospital. Entre els
anys 1672-1678 l'hospital és venut, i l'any 1700 es construeix un nou hospital, que és
l'actual.
Bibliografia: BADIA i HOMS, J. / Arquitectura medieval de l'Empordà, II-B, addenda, 2
ed., / Girona: / 1985
1.

2.
3.
4.
5.
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1960. Fotovol del Conjunt Històric amb la superposició del parcel·lari actual.
Extret d’Un vol sobre la costa, 1960 © Arxiu Històric de Girona i Consorci de la
Costa Brava, 2002. Cercle blau: HOSPITAL ANTIC. Cercle negre: HOSP. NOU
Placa de rajoles ceràmiques en record de la Residència de l’Hospital, fundada
l’any 1339
Portada, amb arc adovellat, de l’Hospital antic al carrer des Portal d’Amunt
2003. Fotovol del Conjunt Històric. Encerclats els dos Hospitals (blau: antic i
negre: nou). El nou és una edificació de planta quadrada, amb pati central
Fotografia actual (maig 2006) de l’Hospital antic des del carrer des Portal
d’Amunt
Fotografia actual (maig 2006) de l’Hospital nou des de Guillem Bruguera
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Plànol de Cap de Quiers en Catalogne (fragment inferior) / Data: [post. 1659] / Autor: Sieur de Beaulieu / Mitjans de
representació: Gravat / Procedència: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) – Cartoteca de Catalunya. El document és
força interessant perquè en el mateix s’esmenta l’Hospital antic (G. L’ospital de la Ville) així com permet intuir l’aspecte
exterior de l’element arquitectònic , destacant la torre cilíndrica amb la coberta cònica. Aquesta apreciació es pot veure millor
a la imatge ampliada de la dreta, just al costat de l’antiga església.
A través de la comparació entre els dos
plànols (dreta i esquerra) i les èpoques que
representen, es pot observar l’evolució en la
disposició de l’Hospital (antic i nou).
Al plànol de l’esquerra, Plan de la Ville de
Cap d’Aqués datat l’any 1721 i realitzat per
Claude Masse, François Masse i Claude
Felix Masse es pot observar el teixit històric
consolidat a principis del segle XVIII.
És realitzat a través d’un dibuix, molt ben
definit, fet a ploma amb tintes de color sobre
paper i presenta un acabat aquarel·lat.
Com a característica respecte el que ens
ocupa, destaca la posició definitiva de
l’església, al seu darrera l’Hospital antic i,
curiosament, fora del recinte emmurallat –a
l’esquerra- apareix un edifici (l’antiga
residència, potser?) amb unes hortes que,
poc més tard seran ocupades per la
construcció de l’Hospital nou (actual).
Per tal de poder mostrar l’evolució, s’inclou el
plànol de la dreta [Cadaqués] dibuixat per R.
Jori, datat en els anys 1960 i d’escala
original 1:4000 (ICC, Signatura CAPS-5-3;
Registre 238867). El document mostra
l’emplaçament del nou Hospital, tal i com és
reconegut avui. Cal fer notar, però, que en
aquells moments l’Hospital encara estava
envoltat d’hortes que ocupaven una gran part
del front del carrer Nou.
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Plànol i ortofoto amb els tres elements protegits i ubicats dins el Conjunt Històric de Cadaqués i l’Entorn de Protecció EP3 (Puig de les Creus) segons consta a l’Inventari arqueològic de la DG del Patrimoni cultural.
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Superposició
del
plànol de l’Inventari
arqueològic de la
Direcció General del
Patrimoni
cultural
(Área
de
Coneixement
i
Recerca)
del
Departament
de
Cultura i Mitjans de
Comunicació de la
Generalitat
de
Catalunya. A través
d’aquesta operació
es pot comprovar
els
àmbits
d’afectació
i
la
magnitud de les
parcel·les afectades
pels tres elements
protegits i ubicats
dins
el
Conjunt
Històric
de
Cadaqués i l’Entorn
de
Protecció
concretament l’EP3
(Puig de les Creus).
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Per l’Antic Hospital,
situat dins el Conjunt
Històric –AT1 (Nucli
Antic)-,
són
afectades
les
parcel·les indicades
amb els FID 407,
408, 409 i 410
Pel Nou Hospital,
situat dins el Conjunt
Històric –AT1 (Nucli
Antic)-, és afectada
la parcel·la indicada
amb el FID 142

AT 1
Nucli Antic
524

525

523
526
407

409
534

533

AT 2
Front Marítim

Pel
Turó
des
Fondal, ubicat dins
el Conjunt Històric –
AT1 (Nucli Antic)-,
són afectades les
parcel·les FID 523,
524, 525, 526, 533 i
534

408
410
AT 1
Nucli Antic

AT 3
Extramurs

AT 2
Front Marítim
AT 3
Extramurs

142
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Jaciment Es Call
A més dels elements
anteriors, en el Conjunt Històric hi ha un
altre jaciment recollit
en l’inventari Arqueològic de la Direcció
General del Patrimoni Cultural, el Carrer
des Call.
En aquest plànol es
marquen les parcel·les que queden
afectades en aquest
jaciment.
Són els FID 223,
450, 451, 452, 453,
463, 464, 520, 526,
527.1, 532, 533, 534,
535, 536 i 540
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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
Pontault
Sieur de, dit le Donjon
(1612-1674)

de

Mitjans de Representació
Gravat
Escala
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
Nota
Plànol extret del llibre Atlas,
ciutats de Girona (s.XVII-XX)
editat per la Demarcació de
Girona del COAC.
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.

Ajuntament de

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

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya
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Superposició de plànols antics amb el parcel·lari actual
Plan de la ville de Cap de Quiers en Catalogne...(1694)
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Cataxés / Data: 1668-1669 / Autor: Pier Maria Baldi / Mitjans de representació: Gravat / Procedència: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). Casa de l’Ardiaca. Barcelona. / Plànol extret del llibre Atlas, ciutats de Girona (s.XVII-XX)
editat per la Demarcació de Girona del COAC. Ramon Castells, Bernat Catllar i Josep Riera. Girona, 1994

Cap de Quiers en Catalogne (fragment inferior) / Data: [post. 1659] / Autor: Sieur de Beaulieu / Mitjans de representació: Gravat / Procedència: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) – Cartoteca de Catalunya. Signatura RESM-A-5-18. Registre
3974 / Text: A. Batterie de 4 Canon B. Attaque de la Porte C. Porte du Coste de Roses D. La grand plate forme E. Batterie de la grand plate forme F. L’Eglise de paroisse G. L’ospital de la Ville H. Porte du port I. Retranchement du port K.
Tour du port L. Attaque du port M. Batterie de lataque
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Superposició de plànols antics amb el parcel·lari actual
Cataxés, 1668-1669 / Cap de Quiers en Catalogne, post. 1659
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Cap de Quiers (Perfil) / Data: 1668 aprox / Autor: Sébastien de P. Beaulieu / Procedència: Bibliothèque Nationale de Paris (BNParis). Départament des Cartes et Plans. Ge FF 849-Fol 9./ Plànol extret del llibre Atlas, ciutats de Girona (s.XVII-XX)
editat per la Demarcació de Girona del COAC. Ramon Castells, Bernat Catllar i Josep Riera. Girona, 1994
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Cadaqués / Data: 1684 / Autor: no consta / Mitjans de 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 ./ Plànol extret del llibre Atlas, ciutats de Girona (s.XVII-XX) editat per la Demarcació de Girona del COAC.
Ramon Castells, Bernat Catllar i Josep Riera. Girona, 1994 / 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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Superposició
Superposicióde
deplànols
plànolsantics
anticsamb
ambel
elparcel·lari
parcelari actual
actual
Cadaqués, 1684
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Desembre
octubre 2007
2006

Plano de la Villa y Puerto de Cadaqués demolida por el francés el año 16[94] / Data: 1694 / Autor: no consta / Mitjans de representació: Dibuix a ploma amb tintes de color sobre paper. Aquarel·lat / Escala: 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 / Plànol extret del llibre Atlas, ciutats de Girona (s.XVII-XX)
editat per la Demarcació de Girona del COAC. Ramon Castells, Bernat Catllar i Josep Riera. Girona, 1994
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Superposició de plànols antics amb el parcel·lari actual
Plano de la Villa y Puerto de Cadaqués, 1694
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Cap-daqués / Data: 1708 / Autor: no consta / Mitjans de 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 / Plànol extret del llibre Atlas, ciutats de Girona (s.XVII-XX) editat per la Demarcació de Girona del COAC, 1994 / 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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Superposició de plànols antics amb el parcel·lari actual
Cap-daqués, 1708
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Hipòtesi sobre el primitiu recinte emmurallat:
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

Hipòtesi del recinte emmurallat
Fragment del Plan de la Ville de Cap d’Aques, 1668 aprox.
© AHCOAC Girona / Diputació de Girona
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Superposició del parcel·lari actual damunt del Plano de la Villa y
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Taca del perímetre emmurallat –extret del Plano de la Villa y Puerto
de Cadaqués, 1694- amb la superposició del parcel·lari actual
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Taca del perímetre emmurallat amb les parcel·les afectades del
Conjunt Històric (Turó des Fondal i Hospitals) i de l’EP3 (Castell)
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AT 3
Extramurs
AT 4
Entorn Riera

AT 2
Front Marítim

AT 1
Nucli Antic
AT 3
Extramurs

AT 2
Front Marítim

Ajuntament de

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

Cadaqués

Arquitectes redactors: Antoni Vilanova i Susanna Moya

Hipòtesi del recinte emmurallat
Perímetre emmurallat –extret del Plano de la Villa y Puerto de Cadaqués,
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Llei 9/1993. Capítol IV. Normes específiques de protecció del patrimoni arqueològic
Article 46. Concepte de patrimoni arqueològic i règims de protecció
-1 Els béns mobles i immobles de caràcter històric per a l'estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica
integren el patrimoni arqueològic català. També l'integren els elements geològics i paleontològics relacionats amb
l'ésser humà i amb els seus orígens i antecedents.
-2 La protecció dels béns a què es refereix l'apartat 1s'estableix mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès
nacional o mitjançant llur catalogació i, en tot cas, amb l'aplicació de les regles específiques d'aquest capítol.
-3 En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o d'activitats que s'hagin de sotmetre al procediment d'avaluació
d'impacte ambiental i que afectin béns integrants del patrimoni arqueològic, s'ha de sol·licitar informe al Departament
de Cultura.
Article 47. Autorització d'intervencions arqueològiques
-1 La realització en l'àmbit territorial de Catalunya d'intervencions arqueològiques i paleontològiques, terrestres o
subaquàtiques, requereix l'autorització prèvia del Departament de Cultura, sens perjudici de la llicència municipal que
sigui preceptiva segons la legislació urbanística. En cas de silenci del Departament de Cultura, s'ha d'entendre que
l'autorització ha estat denegada.
-2 Es consideren intervencions arqueològiques i paleontològiques els estudis directes d'art rupestre i les prospeccions,
els sondeigs, les excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció, amb remoció de terrenys o sense, que tingui
per finalitat descobrir, documentar o investigar restes arqueològiques o paleontològiques.
-3 Per a l'atorgament de l'autorització a què es refereix l'apartat 1 cal acompanyar la sol·licitud d'un projecte que acrediti
la conveniència i l'interès científic de la intervenció, avali la idoneïtat tècnica i científica dels directors i garanteixi la
capacitat econòmica dels promotors.
-4 S'han de determinar per reglament els diferents tipus d'intervencions arqueològiques, llur abast, els requisits que han
de complir les sol·licituds, la titulació i la capacitat tècnica dels directors i les condicions a què ha de quedar subjecta
l'autorització.
Article 48. Intervencions per obres en béns immobles d'interès nacional
-1 Si el Departament de Cultura determina, com a requisit previ per a la realització de qualsevol tipus d'obra que afecti
una zona arqueològica o paleontològica o un altre bé cultural immoble d'interès nacional, la necessitat de realitzar
intervencions arqueològiques, el promotor ha de presentar un projecte arqueològic, d'acord amb el que estableix
l'article 47.
-2 Si el promotor a què es refereix l'apartat 1 és un particular, el Departament de Cultura ha de col·laborar en el
finançament del cost d'execució del projecte.
Article 49. Espais de protecció arqueològica
-1 Es consideren espais de protecció arqueològica els llocs que no han estat declarats d'interès nacional on, per
evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de restes arqueològiques o
paleontològiques.
-2 Els espais de protecció arqueològica són determinats per resolució del conseller de Cultura, amb audiència prèvia
dels interessats i de l'ajuntament afectat. S'ha de donar compte a l'ajuntament i als interessats de la resolució, que no
ha d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
-3 Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en espais de protecció
arqueològica han de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència d'obres, un estudi de la incidència que les obres
poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la
concessió de la llicència cal l'informe favorable del Departament de Cultura. Aquest informe pot exigir, com a condició
per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel
que disposa l'article 48.2 i en el qual pot col·laborar l'ajuntament afectat.
Article 50. Intervencions arqueològiques de l'Administració
El Departament de Cultura pot executar directament les intervencions arqueològiques que consideri oportunes. També
les corporacions locals poden executar-les en el marc de llurs competències, amb les garanties científiques i tècniques
adequades, amb l'autorització prèvia del Departament de Cultura de conformitat amb el que estableix l'article 47.
Aquestes actuacions s'han d'inspirar en el principi de major economia en els perjudicis que es puguin ocasionar als
particulars. Les indemnitzacions que puguin correspondre es regeixen pel que estableix la legislació sobre expropiació
forçosa.
Article 51. Descobriment de restes arqueològiques
-1 Els descobriments de restes amb valor arqueològic fets per atzar i els de caràcter singular produïts com a
conseqüència d'una intervenció arqueològica s'han de comunicar en el termini de quaranta-vuit hores al Departament
de Cultura o a l'ajuntament corresponent, i en cap cas no se'n pot donar coneixement públic abans d'haver informat les
dites administracions. El termini per a la comunicació dels descobriments que no tinguin caràcter singular i siguin
conseqüència d'intervencions arqueològiques s'ha d'establir per reglament.
-2 L'ajuntament que sigui informat del descobriment de restes arqueològiques ho ha de notificar al Departament de
Cultura en el termini d'una setmana. Igualment, el Departament de Cultura ha de notificar a l'ajuntament corresponent
els descobriments que li siguin comunicats, i també n'ha d'informar el propietari del lloc on s'hagi efectuat la troballa.
-3 El descobridor de restes arqueològiques ha de fer lliurament del bé, en el termini de quaranta-vuit hores, a
l'ajuntament corresponent, a un museu públic de Catalunya o al Departament de Cultura, llevat que calgui efectuar
remoció de terres per a fer l'extracció del bé, ateses les seves característiques, o llevat que es tracti d'una troballa
subaquàtica, en els quals supòsits l'objecte ha de romandre en l'emplaçament originari. Pel que fa als descobriments
com a conseqüència d'intervencions arqueològiques, la regulació del lliurament s'ha de fer per reglament. En tots els
casos, mentre el descobridor no efectua el lliurament, se li apliquen les normes del dipòsit legal.
-4 Els drets de caràcter econòmic que puguin correspondre al descobridor de restes arqueològiques i al propietari del
lloc on s'ha fet la troballa es regeixen per la normativa estatal. Aquests drets són satisfets per l'Administració de la
Generalitat, llevat que aquesta estableixi acords amb altres administracions públiques.
-5 Correspon al Departament de Cultura de determinar el lloc del dipòsit definitiu de les restes arqueològiques
trobades, tenint en compte els criteris de la major proximitat a l'indret de la troballa i de la idoneïtat de les condicions de
conservació i seguretat dels béns, sens perjudici de l'aplicació d'altres criteris derivats de les necessitats de l'ordenació
museística general.
Article 52. Suspensió d'obres
-1 Si durant l'execució d'una obra, sigui del tipus que sigui, es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el
promotor o la direcció facultativa de l'obra han de paralitzar immediatament els treballs, han de prendre les mesures
adequades per a la protecció de les restes i n'han de comunicar el descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores,
al Departament de Cultura, el qual ha de donar trasllat d'aquesta comunicació a l'ajuntament.
-2 En el termini de vint dies a comptar des de la comunicació a què es refereix l'apartat 1, el Departament de Cultura ha
de dur a terme les activitats de comprovació corresponents per tal de determinar l'interès i el valor arqueològic de les
troballes, en les quals activitats ha de col·laborar el promotor de l'obra, amb els mitjans que hi tingui desplaçats.
-3 La suspensió de les obres a què es refereix l'apartat 2 no dóna lloc a indemnització. No obstant això, l'Administració
pot ampliar el termini de suspensió, si és necessari per a completar la investigació arqueològica, supòsit en el qual, si
l'obra és de promoció privada, s'apliquen les normes generals sobre responsabilitat de les administracions públiques i
no s'aplica el termini de dos mesos establert per l'article 23.1.
Article 53. Titularitat dels descobriments
Els béns que d'acord amb l'article 44 de la Llei de l'Estat 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, tenen
la consideració de domini públic i són descoberts a Catalunya s'integren en el patrimoni de la Generalitat. No obstant
això, si els drets econòmics a què fa referència l'article 51.4 són satisfets per una altra administració pública, els béns
s'integren en el patrimoni d'aquesta administració.
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Hipòtesi del recinte emmurallat
Parcel·les FID amb afectació arqueològica del traçat de la muralla.
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