PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL PARATGE DE TUDELA-CULIP (CLUB MED) AL PARC NATURAL CAP DE CREUS
El projecte de restauració del CLub Med és possiblement el projecte de deconstrucció i restauració ambiental més gran fet mai a la conca mediterrània. Inclou: u, la deconstrucció selectiva de 430 edificacions i la gestió paradigmàtica de 42.000m3 de residus, reciclant pràcticament el 100% dels materials; dos: la extracció de 90 ha de la Flora Exòtica Invasora, majoritàriament Carpobrotus edulis; tres, la restitució de la orografia i
drenatges per restablir les dinàmiques naturals erosió i transport de sediments; quatre, un projecte de l’ús públic que destil•la els valors consubstancials del lloc: ordenant i jerarquitzant el viari i proposant una xarxa de miradors i identificadors de roques-animal.
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Culip

Procés de extracció de la FEI (Flora exòtica invasora), deconstrucció de la edificació i valorització dels residus

Planta projecte de restauració sobreposada a la urbanització. Proposta de xarxa jerarquitzada de camins i miradors.

1961. Construcció del Club Med. Font: COAC Girona

60’. Explotació del Club Med. Font: MMAMRM

2005. Vol d’Helicopter

Deconstrucció. Protecció dels afloraments de roca

2005. Fotomuntatge restauració

Deconstrucció de sòcol, pedra del país.

Deconstrucció de paret de càrrega.

Estació treball. Matxuqueig selectiu.

“D’aquestes aigues passarem a les de l’anomemat Pla de Tudela, que presenta un paisatge lunar d’un dramatisme inenarrable. (...) sobre aquest litoral, la terra ferma com una immensa prestatgeria anomenada la Gran Sala ,
en la qual apareixen dues escultures naturals, que astoren pel seu realisme i la seva grandiositat.” Josep Pla.

2008. Club Med. ‘la Gran Sala’ del Pla de Tudela, enjardinada i equarterrada per vials i instal·lacions esportives

2011. La supressió de la vialitat del Pla de Tudela i la construcció del ‘nou’ vial de rera platja, ha permès recuperar ‘la Gran Sala’ i les dinàmiques naturals d’erosió fluvial i eòlica.

2008. Club Med. Primer pla de la Punta Pamperris, 200 cel·les dormintori.

2011. “Aquesta part compresa entre el Camell i l’Àguila que tu coneixes i estimes tant com jo mateix és i ha de continuar per sempre essent geologia pura, sense res que pugui mixtificar-ho; en faig qüestió de principi. És un paratge
mitològic que és fet per a Déus més que per a homes i cal que continuï tal com està”. Text de Dalí referit al lloc. 1960

2008. Club Med. Punta Pamperris (200 cel·les dormintori), equipaments centrals i nucli Àguila (200 cel·les dormitori).

2011. Pla de Tudela restaurat amb Cubs de l’antic dispensari i ‘parets’ del centre d’atenció al visitant.

SISTEMA DE CAMINS I MIRADORS

Seccions tipus de la vialitat restaurada

Nou vial de rera platja es recolza sobre els
sòcols de la vialitat existent.

Armenia marítima emergeix al
costat del vial restaurat

Pau Ardèvol

Pau Ardèvol

Joan Massachs

Encintat

Vial principal restaurat, secció reduïda i encintat. Al fons ‘el goril·la’.

Passera a camí de ‘Francalús’. Itinerari 3ari

Vial 2ari a Mirador

Vialitat 3aria a base d’una tanca ‘fita’ que gestiona visuals.

Vialitat 3aria. ‘Fita’ sense ferm.

Vial principal amb ‘faristol’ identificatiu de roca-animal. (l’Àguila)

2011. Cubs del Mirador del Pla de Tudela, antic dispensari mèdic del Club Med. Edifici original de Pelay Martínez.

Mirador de ‘Punta Pamperris’ sobre la traça de
sòcol existent.

Pau Ardèvol

Dibuix de Dalí posicionant-se de com
hauria d’urbanitzar-se el Club Med.
Font: COAC Girona

Cubs. Ull ‘Rothko’ a l’horitzó cel-mar.

Traça’ conservada d’una antiga escala d’accés a
cel·la. Vialitat 3aria.

Mirador ‘Illa Portaló’

Mirador al antic Pla de Tudela. Espai expositiu història ‘Club Med’

Tòtem entrada.

Pau Ardèvol

Pau Ardèvol

Esteve Bosch

Cubs. Ull a la roca de l’Àguila

Pau Ardèvol

Pau Ardèvol

Cubs sobre la traça de l’edifici original.

‘El Gran Masturbador’. Dalí .1929

Pau Ardèvol

El nou vial de ‘rera platja’, al peu de mont , es recolza sobre els sòcols
de les cel·les.

Pau Ardèvol

Pas de la ‘Pegmatita’, major aflorament del massís. Es retira i rebaixa el nivell de la vialitat original
d’empedrat, per mostrar aflorament.

Pau Ardèvol

Pau Ardèvol

Procés de traçat de la silueta de les ‘roques animal’ i faristol identificatiu.

Mirador ‘Culip’ i Far Cap de Creus. Vialitat ppal eixamplada.

