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Visites guiades
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una vintena de persones van participar en la visita guiada que es va fer dimecres passat. També es fan dilluns i divendres, a les sis de la tarda ■ MANEL LLADÓ

Turistes al Club Med

RUTES · El parc natural del Cap de Creus i l’Ajuntament de Cadaqués organitzen conjuntament visites guiades gratuïtes
tres cops per setmana al paratge de Tudela, on hi havia fins fa un any l’antiga ciutat de vacances CANVIS · Un guia turístic
explica als visitants què era el Club Mediterranée, com es va enderrocar i el valor ecològic de l’espai que visiten
Mar Vicente

E
CADAQUÉS

l Club Med va deixar de
funcionar com a ciutat de
vacances l’any 2004 i fa
més d’un any que no en
queda ni una sola edificació en peu. Però ara, després de tot
plegat, torna a rebre turistes. No
són els antics estiuejants, els
estrangers que s’allotjaven a les casetes, sinó que en són uns de nous
que volen veure com és ara el paratge de Tudela, l’espai del Cap de
Creus on durant quaranta anys hi
va haver 370 bungalous i diversos
serveis.
Els visitants arriben a l’antic
Club Med en grups que s’han apuntat a les visites guiades que organitzen aquest estiu el parc natural del
Cap de Creus i l’Ajuntament de Cadaqués. Un cop allà, els han d’obrir
la tanca –que aquest any està tancada perquè no s’ha habilitat l’aparcament– i els espera un guia turístic disposat a explicar-los els secrets
del paratge, que està dins la reserva
integral del parc natural.
La passejada comença fent honor
al títol de la visita. La geologia que

va inspirar Dalí és el nom que rep.
El guia comenta que el paratge de
Tudela era un dels llocs preferits
per Salvador Dalí per pintar i que el
reconegut pintor empordanès es va
inspirar en una roca del paratge de
Tudela el famós quadre El gran
masturbador. En un plafó es pot llegir una cita del pintor en què destaca les meravelles del paratge, en
resposta a l’opinió que li va demanar l’arquitecte que va pensar la
ciutat de vacances.
Seguint la ruta, alguns dels visitants destaquen com de bé ha que—————————————————————————————————————————————

‘La geologia que va
inspirar Dalí’ és el nom de
la visita guiada que es fa al
paratge de Tudela
—————————————————————————————————————————————

dat la restauració del paratge tot i
que també hi ha qui es pregunta
com és que amb la inversió que s’hi
ha fet –8 milions d’euros– no s’ha
acabat de treure la petita carretera
asfaltada que travessa l’espai. La
resposta? Cal deixar-la així perquè
hi puguin entrar vehicles en cas
d’emergència. Es pregunten també
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què signifiquen les diverses edificacions que hi ha a la zona i el guia els
explica que són construccions que
s’han fet per recordar que al paratge de Tudela durant molts anys hi
va haver les casetes del Club Med.
En concret, s’ha deixat un mirador
on abans hi havia l’antic dispensari i
una zona d’acollida per a grups on
hi havia hagut la recepció.
“El Club Med era una ciutat de
vacances de luxe, tot i que ara no sé
si ens hi quedaríem. Eren bungalous de dos per dos metres on hi havia una sala i un llit. Tot els serveis,
els lavabos i el menjador eren comunitaris”, continua el guia la seva explicació. Mentrestant, mostra imatges de com era aquesta ciutat de vacances. “Tot allò d’allà dalt eren
bungalous”, segueix. El guia turístic
també situa els visitants en la diferència que hi havia entre la vida que
es portava al Club Med i a Cadaqués, per exemple en l’acceptació
del nudisme, als anys seixanta i setanta, o d’altres actituds mal vistes
en l’Espanya franquista.
La importància de la visita rau
també a fer partícips els turistes de
la importància geològica de la reserva integral del cap de Creus. I la ma-

On fem les
reserves?
Les visites guiades
al paratge de Tudela són els dilluns, dimecres i
divendres a les sis
de la tarda i duren
dues hores. Són
gratuïtes, però cal
reserva prèvia al
punt d’informació
del parc natural
del Cap de Creus,
al Palau de l’Abat
(97219319). També us podeu dirigir
a l’Oficina de Turisme de Cadaqués o al
972258315.

nera més gràfica que hi ha per mostrar-ho és fent jugar els visitants a
buscar les formes que fa el vent a les
roques del paratge. “Veieu l’àguila
allà davant? Més enllà veurem el conill i el camell”, relata.
Al final, els turistes –sobretot catalans i espanyols– són tan conscients de la importància ecològica
de Tudela que acaben arrencant
l’ungla de gat, una planta invasora
que ataca les plantes de la zona i
que els guia explica que està costant
Déu i ajuda treure. Es calcula que es
tardarà deu anys a eradicar-la
Inicialment, s’havien programat
les visites tots els dimecres i ho organitzava el parc natural dels Aiguamolls. Al final, però, s’ha decidit
ampliar les hores de visites davant
les queixes d’alguns visitants i es
fan tres dies a la setmana, amb collaboració amb l’Ajuntament de Cadaqués. També hi col·labora l’empresa Terramar, Natura i Cultura.
L’obertura al públic de l’espai de
Tudela és encara parcial i aquest estiu només s’hi pot accedir a peu.
L’aparcament només s’usa per a les
visites guiades perquè no està a
punt encara. L’any que ve sí que ho
estarà, previsiblement. ■

