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INTRODUCCIÓ

L’objecte d’estudi que es presenta porta per nom, 
L’EMPORDÀ: AIGUA I TERRITORI. ESTUDI DEL VIN-
CLE ENTRE L’EMBARCACIÓ I L’HABITATGE i s’orga-
nitza en dues parts. Una primera part que aporta 
una visió general sobre l’emplaçament de les pobla-
cions en el territori, en relació a l’aigua, en l’àmbit 
del Golf de Roses com també una reflexió general 
que s’explica en el segon capítol sobre les diferents 
maneres d’estructurar les ciutats mitjançant el medi 
aquàtic. I una segona part que focalitza la mira-
da en un cas concret d’estudi, la marina residencial 
d’Empuriabrava basada en la construcció de canals. 

La primera part neix dins el marc de l’assignatura 
Taller Transversal del Màster del Projecte Integrat 
d’Arquitectura, desenvolupat per l’Escola Tècnica i 
Superior d’Arquitectura La Salle.  
En l’assignatura esmentada vaig dur a terme un 
anàlisi sobre l’evolució de la línia de costa en l’àmbit 
del Golf de Roses. L’interès de l’anàlisi era reflectir 
els canvis  produïts, al llarg dels anys, al litoral i 
veure els principals motius pels quals la mà de l’ho-
me havia contribuït en aquestes transformacions del 
territori. 

La importància de la presència de l’aigua en l’àm-
bit d’estudi es manifesta no només a través del Mar 
Mediterrani sinó que els dos rius, el Fluvià i la Muga, 
juntament amb els Aiguamolls de l’Empordà són forts 
condicionants geogràfics del lloc que en reflectei-
xen la seva identitat. D’aquesta manera la primera 
mirada cap a la línia de costa ha anat ampliant el 
camp de visió cap al territori empordanès sempre 
amb l’aigua com a focus d’atenció. 

La recollida de dades a través de planejaments de 

la zona, estudis, articles, bases cartogràfiques histò-
riques, lleis, reportatges periodístics, debats i bases 
estadístiques de la Generalitat, m’han permès co-
nèixer part de la història de l’Empordà.  
Observar l’evolució del territori en relació a l’aigua; 
veure com varen ser els primers assentaments grecs 
i romans en relació al mar, l’ús del riu Fluvià com a 
element de defensa durant la Guerra del Rosselló, 
l’origen del barri pescador de l’Escala en punts es-
tratègics de la costa, les primeres rutes turístiques al 
Golf de Roses pensades des del mar, la construcció 
dels ports d’ús pesquer i nàutic i la construcció de 
ciutats d’oci, són alguns dels episodis que han fet 
possible redibuixar el límit entre la terra i l’aigua, a 
base del solapament de capes. 

Aquesta mapificació reflecteix diferents períodes de 
la història per observar com l’aigua ha estat un dels 
factors que ha produït la modificació del territori 
per part de l’home segons els seus interessos. I posa 
de manifest la valorització i l’ús de l’aigua que se 
n’ha fet al llarg del temps. Dit d’una altra manera, 
s’ha utilitzat l’aigua com a element de defensa, com 
a mitjà comercial, d’explotació pesquera, d’explo-
tació turística i com a element de protecció del pai-
satge. 

Malgrat tot, les principals transformacions del litoral 
que han produït un augment del perímetre de con-
tacte entre la terra i l’aigua, han estat la construcció 
de ports esportius i de marines, aportacions del crei-
xement turístic de la zona. A partir d’aquestes refle-
xions,  el desenvolupament del treball s’ha centrat 
en el fenomen del turisme i les marines residencials.

“La Costa Brava ha perdut la bravor de quan se 
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la va batejar i espero que encara siguem a temps 
d’evitar que s’esbravi del tot”.  Jordi Sargatal, di-
rector de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa 
Catalunya, expressava al 2004 en el Debat Costa 
Brava, mitjançant aquesta declaració com el turisme 
atret per un paisatge concret, en aquest cas la Costa 
Brava, ha estat el principal causant de la modifica-
ció d’aquest paisatge. 

Un turisme que ha influït tant en el creixement de ciu-
tats històriques, com el cas de l’Escala o Roses, com 
en l’aparició de noves urbs com és Empuriabrava.  
Per tant, un fenomen que ha contribuït en el desenvo-
lupament de ciutats naturals i ciutats artificials. 
Una breu reflexió comparativa entre ambdós tipus 
de creixement m’ha permès establir unes conclusions 
en relació a l’aigua i el territori. 

Fent un avanç, la privatització i la domesticació de 
l’aigua, la temporalització del seu ús, l’augment del 
perímetre de contacte entre la terra i l’aigua o els 
canvis originats per fenòmens naturals en relació a 
les transformacions que l’home ha fet en el territori 
són algunes de les hipòtesis finals amb les quals es 
conclou la  primera part del treball. 

Pel que fa al segon bloc, tal com s’ha comentat, l’es-
tudi se centra en l’anàlisi de la marina Empuriabra-
va com a sistema de creixement urbanístic que pren 
per partida la domesticació de l’aigua i per tant 
estableix noves relacions d’aquesta amb els seus 
ciutadans.

En un primer judici, des d’un punt de vista paisatgís-
tic i tenint en compte moviments socials com ara “Sal-
vem l’Empordà” que van fer possible l’aturada de 

noves construccions de marines en el Golf de Roses, 
semblava ser que no hi havia cap aspecte positiu 
en aquest tipus d’urbanitzacions, tret dels econòmics.  
Però la meva insistència en focalitzar la mirada so-
bre l’aigua m’ha portat a analitzar aquesta urbanit-
zació marítimo-terrestre coneguda com la més gran 
d’Europa, sota una mirada urbanística.

Les fonts directes als plans que van fer possible el 
desenvolupament de la marina, les publicacions so-
bre el municipi de Castelló d’Empúries o les notícies 
publicades en diaris del país, m’han facilitat la in-
formació per conèixer els orígens de la marina, els 
motius pels quals es va dur a terme o els problemes 
que ha aportat al llarg de la seva curta vida. 

A partir d’aquest primer coneixement, he desenvo-
lupat  anàlisis per identificar l’estructura urbanística 
general de la marina, he estudiat les diferents ma-
neres de relacionar l’habitatge amb l’aigua que es 
produeixen dins la marina i el gra que la defineix, 
tot estudiant-ne les possibles variants que haurien fet 
possible que Empuriabrava adoptés altres formes. 

Per últim, deixar constància que mitjançant aquesta 
tesina es vol posar de manifest una de les princi-
pals problemàtiques que ha sorgit als darrers anys 
al llarg del litoral i que l’actual crisi econòmica ha 
evidenciat. El creixement desmesurat, el model de 
creixement urbanístic basat en ciutats jardí i la des-
valorització del paisatge han estat alguns dels fac-
tors que ens han dut a la situació actual.
Per tant, cal posar sobre la taula alguns d’aquests 
casos per prendre noves direccions cara a futurs 
creixements, així com prendre mesures d’actuació 
per a la millora de les urbanitzacions existents.
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PRIMERA PART
ELS ANTECEDENTS

Cap a la part del Pirineu, 

vora els serrats i arran del mar 

s’obre una plana riallera, 

n’és l’Empordà ! 

Digueu, companys, per on hi aneu ? 

digueu, companys, per on s’hi va ? 

Tot és camí, tot és drecera, 

si ens dem la mà ! 

Salut, salut noble Empordà !, 

Salut, salut palau del vent ! 

portem el cor content, i una cançó ! 

Pels aires s’alçarà, 

pels cors penetrarà, 

penyora es-nirà fent de germanor 

una cançó ! 

A dalt de la muntanya hi ha un pastor, 

a dintre de la mar hi ha una sirena. 

Ell canta al dematí, que el sol hi és bo, 

ella canta a les nits de lluna plena. 

Ella canta: “Pastor em fas neguit” 

Canta el pastor: “Em fas neguit sirena” 

“Si sabessis el mar com és bonic !” 

“Si veiessis la llum de la carena !” 

“Si hi baixessis, series mon marit !” 

“Si hi pugessis, ma joia fóra plena !” 

“Si sabessis el mar com és bonic !” 

“Si veiessis la llum de la carena !” 

La sirena es feu un xic ençà, 

un xic ençà el pastor de la muntanya, 

fins que es trobaren al bell mig del pla, 

i de l’amor plantaren la cabanya: 

fou l’Empordà !

L’EMPORDÀ, JOAN MARAGALL 
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01
L’EVOLUCIÓ DEL TERRITORI EMPORDANÈS EN RELACIÓ A L’AIGUA

Un territori; L’Empordà. 
L’Aigua; el Mar Mediterrani, el riu Fluvià i el La 
Muga i els aiguamolls de l’Empordà. 
Si busquem les primeres traces d’aquest paratge 
hem de fer un salt al segle VI a.C, just abans de 
l’arribada dels grecs. Observant el dibuix 1.01 
s’endevina l’antic traçat del riu Fluvià i una illa molt 
propera a la península que fou el primer punt dels 
assentaments grecs [imatge 1.02], l’actual Sant 
Martí d’Empúries. Una porció de terreny rodejada 
d’aigua per totes les seves bandes, de manera que 
l’aigua tenia un caràcter estratègic i jugava un pa-
per defensiu, era l’únic medi per a arribar als as-
sentaments humans i per tant des d’aquests es podia 
visionar i controlar tot aquell que s’hi acostés. 

Durant el segle IV i III a.C, l’expansió grega passà 
a dur-se a primera línea de la costa sobre un punt 
elevat de la geografia del Golf de Roses [imatge 
1.03]. En aquest cas, ràpidament es feu necessari 
construir una muralla de protecció de la ciutat, ja 
que no hi havia l’aigua que la rodegés completa-
ment. 
Mentre el segon assentament grec va anar prenent 
importància sobre el territori, a partir del segle II 
a.C, Roma va saltar de la península itàlica a la con-
questa de nous territoris continentals i va arribar a 
les terres empordaneses. En quan a les ciutats ro-
manes es podria reconèixer una certa tendència a 
que les instal·lacions portuàries s’ubiquessin a prop 
de les ciutats però externes a aquestes, de manera 
que els assentaments urbans es poden trobar a prop 
de cursos fluvials o del litoral marítim, però sense re-
nunciar a les seves mesures de defensa, les muralles, 
com és el cas de la primera ciutat romana d’Empori-
on que es troba sobre el segon monticle de la zona, 

darrera de la ciutat grega [figura 1.04]. I mentre els 
romans començaren a desenvolupar les seves traces 
ortogonals, els grecs construïen el primer moll hel-
lenístic per a controlar les aigües i generar un abra-
çador per a les embarcacions i protegir la ciutat. 
Podem considerar que aquesta operació va suposar 
la primera transformació de la línea de costa per 
part de l’home. Poc a poc, les dues ciutats, la grega 
i la romana s’anaren unificant [figura 1.05-1.06].

L’arribada a través del mar, per part dels colonit-
zadors, i l’intercanvi de mercaderies i cultura, feia 
indispensable plantejar els creixements urbans en 
contacte amb el mar. Podríem dir que era primer 
l’aigua que la terra. Així, no és estrany que la oro-
grafia natural de la Costa Brava fos ideal perquè 
les embarcacions trobessin diversos punts de refugi 
i per tant sorgissin d’aquesta manera els ports na-
turals i naixés la relació entre la barca i la trama 
urbana. Dins l’àmbit d’estudi en podem trobar al-
guns casos com l’actual Platja de Riells o la Cala 
Montgó i els ports naturals de L’Escala, tots ells ports 
subsidiaris d’Empúries en l’època dels romans. Con-
cretament, L’Escala deu el seu nom a aquests petits 
refugis naturals de barques designats amb el topò-
nim Scala.

No obstant, la desembocadura d’alguns rius també 
era útil per a refugiar les naus. Aquest era el cas de 
La Muga que servia de port de la població interior 
de Castelló d’Empúries. L’antic curs del riu passava 
per l’Estany de Castelló i connectava amb el mar a 
través de la platja de Graells [figura 1.07].

Si ens situem al segle XVI d.C, podrem veure com 
entorn als ports naturals de L’Escala, va sorgir, grà-
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1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 [Emporion: Emporiae ciudad y urbanis-

mo romanos en el occidente Mediterráneo]

1.01

1.03 1.04

1.061.05

1.02
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cies a l’impuls del comerç marítim del moment, un 
petit barri de pescadors que depenia de Sant Mar-
tí d’Empúries. Però la dependència envers Empúri-
es s’anà capgirant durant els segles XVII i XVIII en 
benefici de l’Escala que fins als 1766 esdevingué 
municipi.

Tornant al paper que se li atorgava a l’aigua i com 
les poblacions creixien en relació a aquesta, fem 
una aturada al 1795, durant la Guerra del Rosselló, 
també coneguda com a Guerra dels Pirineus o la 
Guerra Gran. A través de cartografies sobre aquest 
episodi de la història [figura 1.08], on es mostra com 
les tropes anaven avançant, es pot veure una ve-
gada més el paper defensiu que tenia l’aigua, en 
aquest cas el riu Fluvià, ja que s’utilitzava com a 
barrera física per atacar i defensar-se de l’enemic. 
A més, la mateixa cartografia ens grafia les pobla-
cions, moltes d’elles petits nuclis que creixien al llarg 
d’un curs fluvial, com és el cas de Sant Pere Pesca-
dor i Castelló d’Empúries. Normalment poblacions 
que vivien de l’agricultura i la ramaderia, deixant 
la pesca per a aquelles poblacions que s’estenien al 
llarg de la costa com L’Escala i Roses [dibuix 1.09]. 

En les cartografies estudiades, s’ha trobat el primer 
manifest del turisme a la zona en un mapa del 1881 
[figura 1.10] que s’anomena “Itinerarios para viajes 
y excurciones del Alto Ampurdan” del qual podem 
deduir que es planejaven una sèrie de rutes a través 
del mar per a donar a conèixer les terres empor-
daneses. Els principals punts de parada d’aquestes 
rutes eren el nucli de Roses i la desembocadura del 
Fluvià. Segurament rutes pensades pels ciutadans 
de les poblacions de la comarca ja que la futura 
arribada del turisme massiu quedava a anys vista.

1.07 Canvis al traçat del riu Muga [Empuriabrava. 25 anys. 1967-
1992]
1.08 Manuscrit de 1795. Posició dels enemics i moviment de les tropes 
el 26 de maig de 1795. [ICC]
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1.09 Solapament dels canvis del territori empordanès al llarg del 
temps. [Dibuix propi] 



12

Fins a principis de la dècada del 1960, L’Escala era 
una població que havia crescut entorn als ports na-
turals i a l’activitat de la pesca. Així, a través de 
la fotografia 1.11 i les seccions 1.12, es pot veure 
com les edificacions donaven l’esquena al mar. Els 
pescadors es passaven el dia a la mar i la costa 
era la zona d’arribada de les barques, una zona de 
treball i per tant un espai brut on es deixaven les 
xarxes, el peix i les barques. D’aquesta manera era 
d’entendre que els habitatges no volguessin obrir-se 
a aquests espais i es construís la façana principal de 
les cases cap a l’interior del poble. 

Però, durant els anys 60 i 70 les costes catalanes 
van ser objecte d’un gran desenvolupament com a 
conseqüència del turisme de masses i L’Escala també 
en va patir els efectes. En el moment de l’arribada 
del turisme, atret per les platges i el sol, l’estructura 
de la població va fer un gir de 180 graus. A la 
primera línea de costa van començar a sorgir pas-
seigs marítims i allà on abans hi havia el darrera 
de les cases, apareixien nous comerços en relació 
al passeig. La costa ja no era l’espai brut de l’ar-
ribada del peix, sinó que es convertia en platges 
on prendre el sol i fer un bany. De manera que les 
barques, les protagonistes i causants de l’origen de 
la població van anar desapareixent del nucli, per 
ordenar-se en un petit port pesquer que es va cons-
truir a llevant. D’aquesta manera la relació que fins 
al moment s’havia produït entre l’espai d’arribada 
de les barques i la població, un espai de relació 
social on tot girava entorn el port es perdé. El fet de 
treure la principal activitat de la qual vivia el poble 
del seu centre va fer que el vincle entre la barca i 
els carrers de L’Escala desaparegués i naixés una 
nova relació entre l’habitatge i l’embarcació que 

passava pel port. 

I mentre l’Escala notava els primers efectes del tu-
risme, però continuava identificant-se amb una po-
blació pesquera, a uns kilòmetres més al nord, so-
bre les antigues terres de l’Estany de Castelló, es 
començaven a construir les  traces dels futurs canals 
del que havia de convertir-se en la marina més gran 
d’Europa, una ciutat artificial destinada al turisme 
[imatge 1.13 i 1.14].

Construcció de ports i marines; grans operacions que 
aportarien importants transformacions en la línia de 
costa i per tant, nous vincles entre les persones i les 
embarcacions, ja fos una barca de pescadors o una 
embarcació esportiva.  
Així és que la forta expansió del turisme amb la 
construcció de segones residències i complexes 
d’apartaments i hotels, juntament amb l’evolució 
de la nàutica, van fer que el territori de l’Empordà 
adoptés importants canvis [dibuix 1.15]. 

Tant fou així, que al 1976 s’organitzà el Primer De-
bat Costa Brava, que agrupava diferents professi-
onals; paisatgistes, urbanistes, economistes, hotelers, 
etc. per debatre quin havia de ser el futur d’aquell 
paratge. Aquestes organitzacions, juntament amb 
altres moviments socials com el grup “Salvem l’Em-
pordà” van aconseguir desqualificar Plans, aturar la 
construcció de noves marines que es preveien en les 
zones d’aiguamolls i establir la importància perquè 
és desenvolupessin diferents Plans de protecció. 
Al 1983, la Generalitat de Catalunya va aprovar 
per unanimitat la Llei de Protecció dels Aiguamolls 
de l’Empordà i al 1991 s’aprovava el PEIN, Pla d’Es-
pais d’Interès Nacional, que englobava els del Baix 

1.12 Seccions de L’Escala [Dibuix propi] 
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1.10 A sota. Plànol de 1881 on es marquen les rutes i itineraris turístics 
de l’Alt Empordà. [ICC]

1.11 Fotografia de L’Escala 1929 [ICC]
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1.13 Postal de L’Escala 
1.14 Postal d’Empuriabrava

Empordà. 
Posteriorment es van desenvolupar altres lleis i plans 
que seguien establint proteccions sobre el territori 
com ara la Llei de Costes o el Pla Director de l’Alt i 
el Baix Empordà [dibuix 1.16].

En conclusió podem dir que, l’aigua, focus en el qual 
hem fixat la mirada, ha tingut diferents papers a 
l’hora de marcar les configuracions urbanes. Era un 
element defensiu pels primers colonitzadors, un es-
pai comercial i d’explotació pesquera durant molts 
segles, un gran atractiu turístic durant el boom dels 
anys 60 i 70 i un valor paisatgístic que cal protegir 
als nostres dies.
Paradoxalment, si iniciàvem el capítol afirmant que 
pels grecs l’aigua era l’element de defensa dels seus 
assentaments, més de vint segles després, acabem 
protegint el medi aquàtic de l’atac de les expan-
sions urbanes que nosaltres mateixos hem generat. 
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1.15 Solapament dels canvis del territori empordanès al llarg del 
temps. [Dibuix propi] 
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1.16 Solapament dels canvis del territori empordanès al llarg del 
temps. [Dibuix propi] 
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02
CIUTATS PORTUÀRIES, CIUTATS AMB CANALS I MARINES RESIDENCIALS

Després d’una primera mirada general al territori 
empordanès que m’ha permès observar com s’han 
anat establint les formes urbanes, en quins punts es-
tratègics, i veure quina ha estat la seva relació amb 
el mar, els rius o els aiguamolls, faré una segona 
aproximació a les urbs que interactuen amb el medi 
aquàtic.

Són múltiples les ciutats que connecten amb l’aigua, 
però no totes ho fan de la mateixa manera. D’en-
trada cal fer una distinció entre tres tipus de ciutats; 
les portuàries, les ciutats amb canals i les marines.

Començant per les ciutats portuàries, tal com s’ha 
explicat anteriorment, el principal requisit per a es-
tablir un port era buscar un refugi per a les embar-
cacions en el qual es pogués establir un intercanvi 
de mercaderies i passatgers. La única infraestructu-
ra necessària era la construcció d’un petit pantalà 
perquè petites barques transportessin la mercade-
ria des de la terra a les grans embarcacions que 
s’aturaven a una distància prudencial de la costa. 
Tal com es veu en la imatge 2.01 no existia cap bar-
rera entre la barca i l’assentament humà de manera 
que els ciutadans tenien contacte directe amb el mar.
 
A mesura que el port anava creixent l’estructura 
urbana també anava canviant. La segona imatge 
exemplifica com l’estructura de carrers de la ciutat 
es va anar densificant i el petit pantalà va gua-
nyant més superfície. Poc a poc, començaren a apa-
rèixer els comerços marítims, gràcies a l’ús de les 
barques de vapor i la primera línea de costa va 
experimentar un augment d’ús i d’edificacions que 
servien a l’intercanvi comercial [figura 2.03]. Ma-
gatzems, oficines, comerços… començaven a marcar 

una barrera física entre la ciutat i el mar. A més, les 
instal·lacions portuàries requerien més espai i lenta-
ment els pantalans de fusta es van anar consolidant 
en petits molls de pedra [figura 2.04]. I si aquestes 
primeres edificacions a primera línea de costa fe-
ien que la distància entre el centre urbà i el mar 
augmentés, el traçat de les vies de ferrocarril que 
facilitava el transport de les mercaderies suposava 
una nova barrera física i un nou augment de la dis-
tància esmentada [figura 2.05].  L’aparició de noves 
infraestructures pel litoral feia que el front marítim 
fos cada vegada més caòtic i inutilitzable i que la 
ciutat estigués més separada del mar, el motiu del 
seu origen [figura 2.06]. 

Una cop arribada a aquesta situació la ciutat por-
tuària podia emprendre dos camins. Tal com mostra 
el dibuix 2.07, quan l’activitat portuària anava de 
baixa, les infraestructures del port es mantenien en 
el mateix estat, però la ciutat patia alguns canvis 
com ara l’enderroc d’edificis en desús per ampliar 
les estructures viàries d’aquestes. Per altra banda, si 
l’activitat portuària creixia s’introduïa més indústria 
i punts d’embarcació al front marítim [figura 2.08]. 
D’aquesta manera els ports amb més activitat ac-
tualment, consten de grans zones on descansen els 
containers de mercaderies, de grans grues que en 
facilitin l’embarcada i desembarcada, i de xarxes 
de trens i vies que en faciliten la seva distribució [fi-
gura 2.09]. Són zones que han perdut tota la relació 
humana que van tenir en el seu inici per a conver-
tir-se en espais desèrtics i inaccessibles.

I una vegada perdut el contacte amb el mar, les 
ciutats volen recuperar-lo i busquen alternatives 
per acostar-s’hi a través d’àrees recreatives, espais 
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2.01 a 2.10 Evolució d’una ciutat portuària [Remaking the Urban 
Waterfront]

2.062.01

2.072.02

2.082.03

2.092.04

2.102.05
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2.11

públics i ports esportius [figura 2.10]. Es busca una 
estructura basada en el consum i es desplaça l’es-
tructura productiva del centre de la ciutat.

L’evolució convencional de la ciutat portuària des-
crita coincideix amb el cas de Barcelona. Tot i així, 
trobem altres exemples de ports urbans que diver-
geixen d’aquests. Són casos que busquen reestructu-
rar i revitalitzar el teixit urbà a través del port, tal 
com planteja Manuel Solà-Morales a la ciutat de 
Badalona [figura 2.11]. El mateix urbanista descriu: 
en lugar de construir un recinto de agua en el mar abierto, inter-
rumpiendo la costa con la intrusión de un elemento extraño sin otra 
misión que el abrigo de las embarcaciones, y desvinculado de todo uso 
ciudadano, queremos un lugar donde la ciudad y el mar se mezclen, 
donde las fachadas se reflejen en el agua, donde los olores del aire 
marino y de las barcas se respiren desde las calles que llegan de la 
ciudad. Como en Trieste o Seté, en Copenhage o en Marsella. 

En aquest cas la ciutat no es planteja guanyar ter-
reny al mar sinó que la massa d’aigua ha de pene-
trar a la forma urbana per a configurar un híbrid 
amb aquesta, recuperant el contacte perdut amb 
l’aigua. No es tracta d’una estructura frontal i lito-
ral, sinó que és transversal i interior. No és un port 
exempt ni una marina sense port, sinó un element 
urbanitzador. 

A cavall entre les ciutats explicades fins al moment 
i les marines residencials que s’exposaran a conti-
nuació hi ha les ciutats amb canals com Venècia o 
Amsterdam. Ambdós casos són ciutats que van sorgir 
com a poblats de pescadors i en entorns orogràfics 
similars. A diferència de les ciutats portuàries expli-
cades, que es troben a terra ferma, prop de la cos-
ta, on el límit litoral és determinat i precís,  aquestes 

ciutats s’enclaven en zones llacunoses, en terrenys on 
no existeix un límit clar entre l’aigua i la terra i que 
per tant són susceptibles a ser dominats per l’home 
segons les seves necessitats. L’origen comercial i les 
característiques del lloc feien possible el traçat d’uns 
canals que facilités el transport de les mercaderies 
per tota la ciutat. En el cas d’Amsterdam, amb el 
Pla dels tres canals de 1607, [figura 2.12], es pot 
copsar la importància de la xarxa de canals i com 
aquests s’entenien com els elements definidors i es-
tructuradors de la ciutat. 

Tant a Amsterdam com a Venècia s’estableix una 
superposició dels canals amb la trama urbana que 
enriqueix la ciutat i genera unes relacions constants 
amb l’aigua, tant des del propi habitatge com des 
de l’espai públic. I segurament, aquesta relació la 
qual ofereix un paisatge urbà molt particular ha 
estat un dels detonants de múltiples urbanitzacions 
marítimo-terrestres que en volien una rèplica. Així 
que, els referents històrics, juntament amb dos fac-
tors més; l’origen del turisme de masses i el desen-
volupament de la nàutica, que ha donat lloc a les 
embarcacions esportives-recreatives, han establert 
nous conceptes urbanístics; les marines residencials. 

En relació al turisme, aquest com a fenomen de mas-
ses es desenvolupa després de la II Guerra Mundial, 
quan la societat adquireix unes millors condicions la-
borals que els permeten disposar de períodes lliu-
res de treball i poc a poc es va assolint més poder 
adquisitiu. És aleshores quan sorgeix la necessitat de 
buscar un contacte amb la natura per evadir-se de 
les ciutats, gaudir del paisatge durant un parènte-
sis temporal per realitzar activitats lúdiques d’oci i 
esportives tot experimentant noves formes de vida 
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2.11 Trieste_canal de 20m d’ampla, Copenhagen_canal de 30m 
d’ampla, Arnhem i Badalona_projectes de Manuel Solà-Morales amb 
canals de 40m d’ampla.
2.12 Pla dels tres canals d’Amsterdam de 1607.
2.13 Fort Laudedarle, Florida.

2.13

2.12

i de cultura. I com a conseqüència de la demanda 
apareix l’oferta de les ciutats turístiques, conegu-
des també amb el nom de ressorts. Aquest tipus de 
ciutats tenen el seu origen en els grans complexes 
hotelers de zones amb estacionalitat nul·la o mínima 
i representen colonitzacions del territori mitjançant 
peces autònomes definides clarament com a produc-
te turístic. Normalment aquests productes ofereixen 
altres plusos, ja siguin camps de golf, pistes d’esquí 
o marines.

I mentre les primeres marines turístiques americanes 
buscaven els referents europeus de la ciutat adriàti-
ca, en urbanitzacions com Fort Laudedarle de Miami 
[imatge 2.13] que batejaven com la Venècia ame-
ricana, amb 250Km de canals, o amb la construcció 
del barri de Los Angeles, Venice, amb 30Km de ca-
nals, els gironins van cercar els referents americans 
per a desenvolupar l’estudiada Empuriabrava. 

Al mateix temps que a l’Empordà es construïa la ma-
rina, la regió del Langedoc-Rousillon duia a terme 
un pla urbanístic encarregat a un equip de diver-
sos arquitectes i urbanistes per a desenvolupar una 
suma de productes turístics al llarg de la seva costa. 
Aquests són; Port Leucate-Barcarés, 1968-69, de 
George Candilis [imatge 2.14] Port Camargue i La 
Gran Motte, 1967, de Jean Balladur [imatges  2.15 
i 2.16], Cap d’Age, 1970-71, de Jean Le Coteur, 
Valras de H. Castella, Gruissan de Hartané i Gleize, 
Balaruc de André Gomis i Sant Cyprien, 1967, d’Eu-
gène Beaudouin.

I per a tancar el tema de les marines residencials, 
com a grans transformacions en el territori, només 
fer un breu esment a les construccions que darrera-

ment s’han desenvolupant en els emirats àrabs com a 
productes turístics exclusius per a persones amb gran 
poder adquisitiu. L’afany per a situar en el mapa 
mundi ciutats com Dubai o Abu Dhabi, fruit de l’eufò-
ria capitalista alimentada amb el domini del petroli, 
ha traspassat uns límits naturals, arribant a l’absor-
ditat de contruir 89 illes artificials que recren el món 
en miniatura com a paradís flotant. Sembla ser que 
l’evolució financera mundial juntament amb la força 
de la natura s’encarreguin de tornar les coses al seu 
lloc i faigin que la inversió de 300 milions de metres 
cúbics d’arena més els 47 milions de tonelades de 
roca per a la construcció de les illes, s’enfonsin sota 
l’aigua. 
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2.14 Port Leucate-Barcarés, 1968-69 [Marinas: a working guide their 
development and design] 
2.15 Port Camargue, 1967 [Arquitectura y Turismo: Planes y proyectos]
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2.16 La Gran Motte, 1967 [Arquitectura y Turismo: Planes y proyectos]
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03
LA CIUTAT NATURAL DE L’ESCALA VERS LA CIUTAT ARTIFICIAL D’EMPURIABRAVA

D’entrada, amb l’estudi de l’evolució que L’Empordà 
ha patit al llarg dels segles, focalitzant la mirada en 
com el medi aquàtic condicionava el lloc i la forma 
dels assentaments humans s’ha pogut concloure que 
les principals transformacions del territori en rela-
ció a l’aigua han estat els desviaments dels cursos 
fluvials naturals i la construcció de ports i marines 
[figures 3.01-3.02-3.03]. 

Per altra banda, s’ha analitzat com les diferents for-
mes urbanes poden interactuar amb el medi aquàtic 
i d’aquesta manera classificar en ciutats portuàries, 
ciutats amb canals i marines residencials. 

Tancant el primer bloc que confecciona aquest tre-
ball i que em permetrà fer el salt a un estudi més 
detallat de la marina d’Empuriabrava, encaixaré 
l’estudi comparatiu de dos tipus de ciutats que tro-
bem a l’àmbit d’estudi, al Golf de Roses; L’Escala i 
Empuriabrava [imatges 3.04 i 3.05]. A través del 
dibuix 3.06, es vol deixar constància de com les 
dues ciutats han anat ocupant el front marítim, treu-
re valors concrets, quines tècniques han establert per 
augmentar el perímetre de contacte amb l’aigua i 
quins usos s’han desenvolupat.

La població de L’Escala correspon a una ciutat amb 
un creixement natural entorn a un port, de manera 
que la seva expansió ha estat progressiva al llarg 
del temps i ha permès la modificació dels usos  del 
litoral en funció de les necessitats de cada moment. 
Tal com ja s’ha explicat, el que en un origen era el 
port de l’Scala, avui és una platja. A més, aquesta 
expansió del petit barri de pescadors s’ha dut a ter-
me tant cap a l’interior com a primera línea de mar. 
Amb les diverses seccions traçades de la població es 

3.01 Golf de Roses 1795 [dibuix propi]
3.02 Golf de Roses 1960 [dibuix propi]
3.03 Golf de Roses 2010 [dibuix propi]
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3.04 Imatge aèria de L’Escala [google]
3.05 Imatge aèria d’Empuriabrava [google]
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3.06 Estudi comparatiu de L’Escala i Empuriabrava en relació al guany 
de perímetre de contacte amb l’aigua [Dibuix propi] 
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pot veure com aquesta ofereix múltiples casuístiques 
a l’hora d’arribar al mar; des d’una platja, un camí 
de ronda, una zona d’aparcament de cotxes entre 
el casc antic i el mar, un passeig marítim, l’edificació 
de complexes hotelers a primera línea de costa, un 
port, un espai natural protegit o la urbanització de 
Cala Montgó [imatges 3.07]. Aquest seguit d’activi-
tats numerades es desenvolupen al llarg dels 9.5Km 
ocupats en el litoral dels 27Km que corresponen a 
la línea del Golf de Roses. Però L’Escala ha guanyat 
perímetre de contacte amb l’aigua a través de la 
construcció d’un port mar endins. Aquest port es va 
construir amb la finalitat d’ordenar l’activitat pes-
quera fora del nucli de la població i dels primers 
3Km de perímetre guanyats, es va passar als 7Km 
que s’han ocupat amb l’amarratge de les embarca-
cions esportives. 

En contraposició a la ciutat de creixement natural, 
existeix la marina d’Empuriabrava que respon a una 
ciutat artificial planificada amb una finalitat concre-
ta; l’explotació turística del lloc. En aquest cas, la ciu-
tat no evoluciona amb el temps i busca augmentar el 
límit terra-aigua mitjançant la construcció de canals 
navegables terra endins. La construcció dels canals 
suposa un augment de 45.50Km de contacte amb 
l’aigua, però a diferència de L’escala que oferia 
múltiples usos en relació a aquesta, la marina pràc-
ticament només estableix una connexió que passa 
per la privatització; l’aigua en contacte directe amb 
la propietat privada [imatges 3.08]. Malgrat tot, cal 
comentar que l’ocupació del front marítim és inferior 
que en L’Escala, ja que només passa a ocupar 1.7Km 
dels 27Km del Golf de Roses. 

Però quin és el lligam que s’estableix entre l’habitat-

3.07 Fotografies de L’Escala 2010 [imatges pròpies]
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ge i la barca?

Si parem atenció en el teixit residencial més ca-
racterístic d’Empuriabrava amb la seva xarxa de 
canals, el teixit urbà del casc antic de L’Escala i la 
nova forma de creixement d’aquesta població, po-
drem veure com sorgeixen diferents relacions socials 
i lligams entre l’habitatge i l’embarcació. Així que 
analitzaré els diferents escenaris, ja siguin d’ús indi-
vidual o col·lectiu, que s’encadenen des del mar fins 
a arribar a l’habitatge, que a partir d’ara anome-
naré profunditats territorials. 

Antigament, els pescadors arribaven amb la barca 
al centre de la població, als ports naturals de L’Es-
cala, i arribaven a peu a casa recorrent els carrers 
del poble. La seqüència que es produïa era: MAR 
[BARCA] – PORT=PLATJA=PLAÇA – CARRER [A PEU] 
- CASA. [figura 3.09]

El nou creixement de L’Escala a base de l’extensió 
de baixa densitat en el territori basat en un teixit de 
ciutat jardí ha generat un augment de les distàncies 
entre l’habitatge i la barca, introduint un nou ele-
ment; el cotxe.  La nova seqüència és: MAR [BARCA] 
– PORT – CARRETERA [COTXE] – CARRER [COTXE] 
– CASA. [figura 3.09 i 3.10]

Per últim, si analitzem la seqüència que la urbanitza-
ció de la marina ha generat; MAR [BARCA] – CANAL 
PRINCIPAL [BARCA] – CANAL SECUNDARI [BARCA] 
– CASA, podem comprovar com aconsegueix re-
cuperar una relació perduda entre l’habitatge i la 
barca, ja que la transició de les diferents profun-
ditats territorials es fa mitjançant la barca que no 
es deixa fins a la porta de la propietat privada. 

3.08 Fotografies dels canals d’Empuriabrava [imatges pròpies] 

3.09 A la dreta: Relació entre el teixit residencial i les embarcacions 
[imatges aèries de google i dibuixos propis] 
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3.10 Seqüència fotogràfica de les diferents profunditats territorials que 
existeixen des de mar a l’habitatge. L’Escala [imatges pròpies] 

3.11 Seqüència fotogràfica de les diferents profunditats territorials que 
existeixen des de mar a l’habitatge. Empuriabrava [imatges pròpies] 
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[figura 3.09 i 3.11]

Per tant, els tres teixits marquen tres maneres di-
ferents d’arribar des del mar a casa; a peu, amb 
cotxe i amb barca, respectivament. 

Tot i així, Empuriabrava i L’Escala, dos sistemes de 
creixement diferents, arriben a uns resultats similars 
quan comparem dades com ara el nombre d’habi-
tatges de primera residència i els de segona resi-
dència, la població permanent i la temporal o el 
nombre d’embarcacions pesqueres i les esportives 
fixades en els seus amarradors [figura 3.12]. Per 
tant, en ambdues poblacions predomina la tempo-
ralitat vers la permanència.

3.12 Dades comparatives entre L’Escala i Empuriabrava [dibuix propi] 

Per últim, comentar que tots els canvis que l’home ha 
anat fent en el territori per domesticar l’aigua han 
comportat una sèrie de canvis de fenòmens naturals. 
Així, amb la construcció de ports i passeigs marí-
tims es produeixen canvis en els corrents marins que 
sovint afecta a la dinàmica natural de les platges 
produint una pèrdua progressiva de la sorra que 
cal restituir de manera artificial constantment. O la 
urbanització de marines en zones llacunoses genera 
la dessecació de terres amb aigües permanents que 
passen a ser de cultivables a urbanitzades, cosa que 
provoca que altres terrenys limítrofs s’inundin ocasi-
onalment. 
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SEGONA PART
EL CAS D’EMPURIABRAVA

El suburbio fracasa en su intento de parecerse al 
campo porque resulta demasiado denso. Pero tam-
poco logra ser ciudad porque ni su densidad ni su 
grado de organización son suficientes como para 
que ello se cumpla. Un incontable número de ca-
sas, esparcidas al azar como guijarros sobre prolijas 
hileras de lotes, no basta para crear un orden ni 
generar una comunidad. El vecino continúa siendo 
un extraño y los verdaderos amigos, con frecuencia, 
viven lejos.

COMUNIDAD Y PRIVACIDAD.
Fracaso como ciudad.  S. Chermayeff i C. Alexander
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04
UNA IDEA I UN PLA

En el paisatge empordanès es podien distingir diferents 
identitats, tan paisatgística com edafològicament parlant. 
Un rodal, les peces, el fondal i la franja litoral dels cor-
tals. [imatge 4.01]

Per familiaritzar-nos amb el vocabulari, un rodal és un 
tros de terreny que es distingeix del circumdant per al-
guna circumstància, especialment per les plantes que hi 
neixen. 
Les petites parcel·les estretes i allargades que composen 
una quadrícula i que van sorgir de la desamortització de 
les terres comunals a mitjans del segle XIX, se les coneix 
amb el nom de peces i corresponien a diferents propie-
taris. Aquestes terres se situaven sobre l’antic estany de 
Castelló i als aigualleixos annexos com són la Rubina, els 
Salins o el Vernar.
El fondal es troba a ponent i correspon a les parcel·les 
irregulars explotades des de l’època preromana amb la 
trilogia blat - blat de moro - userda.
Per últim, la franja litoral amb els cortals correspon als 
grans masos, cadascun amb les seves terres per a l’ex-
plotació agrària i ramadera, conegudes amb el nom de 
Closes. Aquest nom es deu al fet que aquestes franges de 
terra eren limitades per canals de reg, sèquies, que en 
tancaven l’espai. 

El mot cortal deriva de la paraula “curtis” que s’utilitzava 
per a indicar un espai tancat per encabir-hi el bestiar. 
Els cortals estaven configurats per diferents edificacions; 
la jassa, el corral i el propi cortal. La jassa era el lloc 
on s’aixoplugava el bestiar boví i acostumava a ser una 
edificació allargada, limitada per tres murs i oberta a 
migjorn mitjançant unes arcades, amb una coberta a una 
o dues aigües. El corral estava tancant pels seus quatre 
costats i acollia el bestiar de llana. També s’hi podien 
trobar altres edificacions que completaven el cortal, nor-

malment magatzems per a la maquinària i les eines del 
camp. Totes aquestes edificacions tenien la particularitat 
de situar-se entorn un pati, un espai central a tot el con-
junt. [imatge 4.02] 

Aquestes dues característiques; les grans edificacions aï-
llades i l’estructura de parcel·les agràries, eren suficients 
per singularitzar el paisatge empordanès durant segles. 
Però la prosperitat econòmica que poc a poc es va acon-
seguir després de superar les penúries desencadenades 
per la II Guerra Mundial, durant la dècada dels seixanta 
i setanta, va aportar un gran desenvolupament del turis-
me en les costes catalanes. En les poblacions costeres com 
l’Escala o Roses, l’expansió territorial es va dur a terme 
entorn al casc antic. En canvi el nucli de Castelló d’Empú-
ries, situat a 6 km de la costa i envoltat de terres fèrtils 
guanyades a l’antic estany, inicialment va quedar al mar-
ge d’aquests processos d’expansió fins que va topar amb 
el Marquès de Sant Mori.

El Marquès de Sant Mori era Antoni de Moxó i Güell, 
propietari de quatre dels cinc cortals - Can Llebrer, Can 
Mugader, Can Moxó, Can Vell i Torre Ribota- que es 
trobaven dins l’àmbit en el qual es va urbanitzar Empu-
riabrava, era pilot d’avionetes  i disposava d’una pista 
d’aterratge autoritzada en les seves propietats. 
Per altra banda, dos noms més, Ferran de Vilallonga Ro-
sell, cunyat de Miquel Arpa Batlle, també era pilot pri-
vat i participava en excursions aèries organitzades en un 
aeroclub francès. Una d’aquestes excursions es va fer en 
territori empordanès i els seus participants van quedar 
enamorats d’aquell paisatge. Tan és així, que li propo-
saren a Vilallonga que tingués una base d’aterratge en 
aquells paratges. Quan Vilallonga es dirigí al Ministeri 
de l’Aire per veure quines eren les possibilitats del seu 
objectiu, es va assabentà que el Marquès de Sant Mori ja 
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4.01 Plànol d’estat actual dels terrenys abans de la construcció 
d’Empuriabrava [Pla Parcial d’Ordenació d’Empuriabrava. Fase I]
4.02 Planta de distribució d’un dels cortals [Empuriabrava. 25 anys. 
1967-1992]
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4.03 Plànol d’ordenació [Pla Parcial d’Empuriabrava. Fase I]
4.06 Plànol d’ordenació [Pla Parcial d’Empuriabrava. Fase II]
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disposava d’una pista d’aterratge a Castelló d’Empúries.

D’aquesta manera fou la trobada entre Antoni de Moxó 
Güell, Miquel Arpa Batlle i Ferran de Vilallonga Rossell, 
els quals van formar l’associació Eurobrava S.A. (posteri-
orment anomenada Ampuriabrava S.A.) amb la voluntat 
de construir una pista d’aterratge d’avionetes i un aero-
club internacional. 
El 30 de desembre de 1964, Miquel Arpa, en represen-
tació de l’associació va presentar una instància a l’Ajun-
tament de Castelló d’Empúries on exposava que tenien 
un projecte per urbanitzar els terrenys compresos entre 
la Muga, els Salins, la carretera de Figueres a Roses i el 
mar. I diu: para encargar el proyecto del mencionado campo de aterrizaje 
y servicios al sector aèreo correspondeinte, necesita la aprobación de la De-
legación de Urbanismo, quien a su vez recaba la autorización del Municipio 
de Castelló de Ampurias para que se pueda urbanizar, previa la presentación 
del plan parcial correspondiente, la zona interesada.
Que se adjunta a esta instancia un anteproyecto con la situación del terreno 
destinado para banda de aterrizaje y servivios; y que en su momento se 
presentará a ese Ayuntamiento el Plan Parcial necesario para tramintar su 
aprobación definitiva.

Al 5 de juny de 1965 es presentava el Pla Parcial d’Or-
denació d’Ampuriabrava, Fase I, a l’Ajuntament de Cas-
telló d’Empúries que fins al 24 de novembre de 1966 
no es va aprovar provisionalment. I va ser al 26 de juny 
de 1967 quan la “Comisión Provincial de Urbanismo y 
Arquitectura” l’aprovà definitivament. Aquest pla va ser 
desenvolupat pels arquitectes M. Anglada i J.Ros Casa-
devall. [figura 4.03]
 
Malgrat tot, les ganes dels promotors de tirar enda-
vant el seu projecte no van tenir espera i van fer que 
es comencessin a executar part dels canals i carrers 
de la urbanització abans de l’aprovació del Pla. [fi-

gura 4.04] 
Al mateix temps van desenvolupar una gran campa-
nya de publicitat i de promoció de la futura urba-
nització a nivell europeu que va tenir molt de ressò 
a Alemanya. La diferència de preus entre els països 
estrangers i el nostre, juntament amb l’atractiu de la 
Costa Brava i del producte que s’oferia, van fer que 
fos tot un èxit.

[figura 4.05]
Por primera vez en Europa!...EL MAR A LA PUERTA DE SU CASA. La 
primera “Marina residencial” de Europa. En la milenaria y tranquila 
bahía de Rosas, el lugar ideal para la práctica de su deporte náutico 
favorito...VELA, CRUCERO, SKI, MOTONÁUTICA. El escenario único para 
sus tranquilas vacaciones, pero...a sólo dos pasos de los rincones 
más “alegres” de la Costa Brava. Cada parcela de AMPURIABRAVA es 
un trozo de tierra...y un trozo de mar. Una realidad única en Europa, 
que sólo tiene su equivalente en algunas urbanizaciones de Florida. 
Cada propiedad tiene comunicación directa con el mar, a través de 
una maravillosa red de canales que convertirán “sus dominios” en 
una auténtica isla. Hasta AMPURIABRAVA se llega indistintamente por 
tierra o por mar... y puede amarrar su embarcación a la puerta de su 
casa. Usted puede aprovecharse ahora de los precios de lanzamiento 
de la futura ciudad marítima más importante del Mediterráneo.  [...] 1

La futura capital europea de los deportes náuticos. [...] Cada propie-
dad tiene su carretera y su canal propios, en una red maravillosa de 
asfalto y agua. Usted puede ser uno de los primeros españoles que 
amarre su embarcación a la puerta de su hogar, en un marco de des-
lumbrante luz, clima fácil y seco y sobre aguas de inigualable transpa-
rencia y pureza. Un lugar privilegiado para una forma nueva de vivir, 
AMPURIABRAVA. [...] 2

¡HEMOS PARCELADO EL MAR! AMPURIABRAVA. La 
futura capital europea de los deportes náuticos. [...] 
AMPURIABRAVA está ya prácticamente construida. 

4.04 Imatge de la construcció dels canals i les primeres edificacions  
[Empuriabrava. 25 anys. 1967-1992]
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4.05 Publicacions de La Vanguardia Española l’any 1967.
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Las carreteras y los canales no son una ilusión. A 
partir de este momento Vd. Puede tomar posesión 
de su parcela y empezar a construir, porque se 
la ha dotado ya de agua, electricidad y accesos 
definitivos. Si Vd. ama el mar, si Vd. ama la calma, 
la pesca, los deportes y la buena vida, tome su 
coche y venga a visitar AMPURIABRAVA. O avísenos 
y le acompañaremos con mucho gusto... Es algo 
totalmente nuevo que vale la pena conocerlo. [...]. 3 

DE PESCA A LA PUERTA DE SU CASA. [...] 4

Amb l’urbanització es volia atraure  turisme  amb un 
gran poder adquisitiu. Així mateix s’expressa en la 
memòria del Pla del 64; la finalidad del Proyecto pretende 
que el polígono sea de una ambición tal que permita atraer al turismo 
de cierta categoría económica; para ello se han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

a. Un conjunto de calidad en la distribución del suelo. Esta premisa es 
la más indispensable para no caer en el mal resultado que viene dán-
dose en las urbanizaciones actuales de la Costa Brava, que tanto en la 
Prensa como en los medios urbanísticas de la nación y del extranjero 
están lamentando por haber desgraciado su belleza tan rápidamente.

b. Exigencia en la calidad de las construcciones […] Para no incurrir 
en fáciles concesiones al Folklore o a la falsedad histórica […]

c. Grandes viales formados por canales fluviales a fin de atraer el 
turismo de calidad, subsanando  las carencias actuales, que ahora pa-
decen los que poseen embarcaciones y practican el deporte náutico, 
que tienen que sufrir los inconvenientes ahora reinantes de nuestra 
Costa Brava. Se solucionará la escasez de espacios para grandes em-
barcaciones […] Los canales son la gran novedad […].

d. Creación asimismo de las instalaciones que en la Costa Brava son 

inexistentes, y sin embargo indispensables para el deporte de catego-
ría, tales como: campo de aterrizaje, para el deporte aéreo, campo de 
Golf, Pistas de Tenis, Club Náutico, etc.

e. Gran facilidad de trasladarse a una magnífica playa mediante la 
formación de grandes espacios destinados a aparcamiento, situados 
en los paseos inmediatos y paralelos al mar […].

f. El agrupamiento en zonas de los diversos tipos de urbanización 
señala unos emplazamientos para el gran turismo, con sus hoteles, 
restaurantes, salas de fiestas, etc. Otra en que los bloques de aparta-
mentos alternarán con comercios de bar, restaurantes rápidos, tiendas 
de recuerdos y otras similares; construcciones aisladas en la descrita 
zona de canales y otras zonas exclusivamente de “verde público”, 
además de las de “verde privado” también previstas en el Proyecto.

En el momento presente en que el deporte acuático, adquiere gran 
auge y con el máximo interés por parte de los promotores de ofrecer 
una ordenación modelo, ha reservado una zona de canales alternados 
con viales de tránsito rodado, ofreciendo así una concepción moderna 
de las existentes en Miami, en las que el acceso al chalet, se realiza 
por carretera y canal.

Així doncs, la construcció d’una marina residencial 
emmirallada en les urbanitzacions marítimo-terres-
tres americanes havia de ser el punt de reclam pel 
turisme de poder adquisitiu elevat. Concretament els 
referents d’Empuriabrava van ser Port Charlotte i 
Port Lucy de Miami.

L’any 1971 els mateixos arquitectes van presentar a 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries la segona fase 
del Pla [figura 4.06] que va ser aprovat definiti-
vament al 1975, fent front a una oposició popular 
y a una crisi econòmica. I al 1974 es va redactar 
una Modificació del Pla Parcial d’Empuriabrava on 
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s’augmenten el nombre de canals i la seva morfolo-
gia. [figura 4.07] 

Finalment al 1980, la marina va passar de les mans 
dels promotors a les de l’Ajuntament a mode de ces-
sió definitiva. 

4.07 Planta d’ordenació [Modificació Pla Parcial Empuriabrava. 1974]

1 La Vanguardia Española. Sábado 18 de febrero de 1967.
2 La Vanguardia Española. Viernes 3 de marzo de 1967.
3 La Vanguardia Española. Martes 14 de marzo de 1967.
4 La Vanguardia Española. Sábado 3 de junio de 1967.
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05
LA XARXA VIÀRIA I LA XARXA DE CANALS

Primer de tot, cal destacar la importància del ta-
many de la marina, que en la mateixa memòria 
del Pla s’expressa com la enorme extensión del terreno a 
planificar. Empuriabrava ocupa una extensió d’aproxi-
madament 545Ha, que en comparació a les 215Ha 
que corresponen al nucli de Castelló d’Empúries -de 
sòl urbà i de sòl urbanitzable- representen dues ve-
gades i mitja la dimensió del nucli del qual formen 
part. Per tant, la seva dimensió juntament amb la 
distància que existeix entre ambdós nuclis, ens per-
met definir Empuriabrava com una nova ciutat, amb 
les seves pròpies lleis. 

El principal valor afegit que aporten les urbanitzaci-
ons marítimo-terrestres rau en la doble estructuració 
del territori a base de dues xarxes que no poden 
anar deslligades una de l’altra; l’entramat de ca-
nals i la xarxa de vials, la connexió de la ciutat des 
del mar i la connexió des de terra respectivament. 
Així que començaré analitzant l’estructura general 
de la marina des de l’estudi d’ambdues xarxes, tot 
interposant i relacionant les ordenances urbanísti-
ques del Pla d’Empuriabrava amb els patrons que 
el coetani Christopher Alexander va exposar per a 
construir una ciutat en el llibre; Un lenguaje de patro-
nes. Ciudades. Edificios. Construcciones.

D’entrada, en les ordenances urbanístiques del Pla 
d’Ordenació d’Empuriabrava del 64, s’entén la xar-
xa viària com; Dada las características de la Urbanización tan 
singular, consideremos la red viaria subdividida en: 
1º. Viales de apoyo
2º. Calles secundarias de servicio de todas las parcelas resultantes 
del planeamiento
3º. Canales

Viales de apoyo: estas carreteras principales facilitaran el tránsito 
rodado hasta llegar a los puntos más extremos de la urbanización. El 
acceso a la urbanización se realizará desde la carretera de Figueras 
a Roses C.260 Km28. Ràpidament podem veure sobre el 
plànol de la imatge 5.01 com la voluntat manifesta-
da en la memòria es materialitza. 

Existeix un sol punt d’accés a tota la urbanització 
des de la carretera que enllaça amb les diferents 
poblacions veïnes, de manera que la urbanització es 
converteix en un apèndix. A partir d’aquest accés, 
es bifurquen dues vies que es converteixen en eixos 
ràpids per arribar a mar, dels quals en deriven dues 
carreteres més que discorren paral·leles als límits 
geogràfics de la marina; el riu Muga i el rec dels 
Salins. Tal com indiquen a la memòria del Pla, tot són 
carreteres [imatge 5.02]; espais destinats al trànsit 
de vehicles per anar d’un punt a un altre i poc pen-
sats pel ciutadà. Són vies que limiten zones dins l’es-
tructura de la ciutat, generant barreres i no carrers 
o passeigs que la cohesionin i facin agradable el 
pas. Així doncs, d’acord amb l’afirmació que Jaume 
Barnada exposa en el llibre, Dotze ciutats. Els seus 
espais públics, els carrers no  haurien de ser mai carreteres, sinó 
espais capaços d’acollir la diversitat urbana. 

Si poc espai es reserva pel ciutadà en les vies princi-
pals, és menys l’espai destinat a l’home dins la malla 
de carrers secundaris [imatge 5.02]. Aquests carrers 
s’estableixen amb l’única condició de donar accés a 
cadascuna de les parcel·les i molts d’ells es conver-
teixen en cul-de-sacs on no és possible establir iti-
neraris continus. La manca d’urbanització d’aquests 
espais amb zones reservades i elements pel vianant, 
com una vorera, un enllumenat públic o mobiliari 
urbà, juntament amb l’estructura discontinua esta-
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5.01 Plànol on s’indiquen les diferents fases d’execució d’Empuriabrava 
[Empuriabrava. 25 anys. 1967-1992]
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blerta, reforça la idea del domini del vehicle sobre 
l’home en aquest tipus d’urbanitzacions.

Una tercera parte o más de las típicas extensiones civilizadas “urba-
no-suburbanas” es un desierto de alquitrán recalentado, inundado o 
helado, según las estaciones del año. Relativamente ocioso durante 
las horas que transcurren entre los momentos en que el tránsito cul-
mina, este desierto de alquitrán constituye un inmenso dispendio de 
recursos y un enorme desperdicio de terrenos costosos.1 

Los coches confieren una maravillosa libertad y ensanchan las oportu-
nidades de las personas. Pero también destruyen el entorno y en un 
grado tan drástico que matan toda vida social. 2 

Tot i la crítica a aquest sistema secundari de vials, 
val a dir que els redactors del Pla ja n’eren consci-
ents i van reservar altres espais exclusius per l’home 
- como complemento a la anterior red de circulación rodada se han 
previsto unos senderos peatonales que enlacen de una manera más 
directa las diferentes partes de la urbanización.  
En aquest cas, respondrien al patró d’Alexander so-
bre la xarxa de camins i cotxes el qual diu; Los coches 
son peligrosos para los peatones; pero las actividades se producen 
justamente allí donde se encuentran coches y peatones. Por tanto: 
(…) trace senderos peatonales perpendiculares a las calzadas (en 
el centro de las manzanas), y no a lo largo de ellas, de modo que los 
senderos comiencen a formar gradualmente una segunda red, distinta 
del sistema viario y perpendicular a él.3 

Però en què han esdevingut aquests espais? 

Continuant amb l’anàlisi de la xarxa viària que ens 
mostra la figura 5.03, no podem deixar de comen-
tar l’existència de dues formes de traçat que ens 
aporten ciutats diferents.  D’entrada una ciutat ra-
cional on els carrers i els canals s’organitzen paral-

lelament en forma de pinta per seguir estrictament a 
una funció; arribar a casa amb cotxe i barca. 
I per altra banda, s’estableix una ciutat amb remi-
niscències neoclàssiques on es tracen diagonals en 
busca de perspectives, però que no parteixen ni ar-
riben a cap punt important de la ciutat. Així, sembla 
ser que es dibuixa un gest amb una única finalitat 
estètica no aconseguida. 
Funció o estètica, es fa difícil d’entendre que amb-
dós traçats hagin estats duts a terme per una ma-
teixa mà.

En els dos traçats existeixen els espais pensats per 
l’home esmentats anteriorment. Una contínua succes-
sió d’espais que s’organitzen perpendicularment a 
les línies de carrers i canals en la ciutat racional, i 
uns espais que complementen les diagonals traçades 
en la ciutat “neoclàssica”. La única finalitat d’aquests 
espais, tal com es manifesta en la memòria del Pla, 
era enllaçar més fàcilment diferents punts de l’ur-
banització i per tant, continuen sent zones de baixa 
qualitat urbanística convertides en aparcaments de 
cotxes. Són espais que no afavoreixen les relacions 
socials, ni la vida en comunitat i remarquen el control 
del cotxe sobre l’home. Per tant, si en un principi 
podia semblar que s’acostaven a les idees d’Ale-
xander, quan tenim en compte les definicions que 
el mateix autor fa en relació a als espais públics, 
és gran la distància que cal salvar per acostar-s’hi.

VEGETACIÓN ACCESIBLE. La gente necesita lugares abiertos y verdes 
a donde ir; cuando están cerca los usan. Pero si están a más de tres 
minutos de distancia, esa lejanía acaba prevaleciendo sobre la nece-
sidad. Por tanto: […] las zonas verdes han de estar uniformemente 
repartidas por  toda la ciudad.4  

5.02 Fotografia d’un dels carrers principals i fotografia d’una via secun-
dària de la marina [imatges pròpies]
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5.03 Esquema del vials i espais públics d’Empuriabrava [Dibuix propi]
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ció la problemàtica del Passeig dels Arcs d’Empuria-
brava [imatge 5.05]. Un passeig comercial amb un 
ampla sobre dimensionat, per acollir un gran nom-
bre d’aparcaments, que es converteix en un desert 
d’asfalt i empetiteix les edificacions que el configu-
ren. 

Per introduir l’apartat del segon, i no menys impor-
tant, sistema d’estructuració de les marines residen-
cials; la xarxa de canals, hem de fixar-nos en els 
protagonistes que s’hi mouen; les embarcacions i 
com aquestes poden ser amarrades. A través de la 
figura 5.06, podem veure les diferents possibilitats 
de fixar les embarcacions que acabaré resumint de 
dues formes; en relació a una línea o en relació a un 
punt. La primera es basa en el sistema de pantalans 
lineals en els quals es fixen les barques ja sigui per-
pendicular o paral·lelament a aquests (dibuix A, B, 
C, D, E i F). I la segona, el punt, pot ser un amarratge 
dins l’aigua (dibuix G) on l’accés a les barques es 
dificulta ja que no hi ha contacte amb la terra ferma 
o mitjançant una superfície que permeti l’augment 
del perímetre entre l’aigua i la terra, i per tant, la 
fixació de múltiples embarcacions (dibuix H).

Així doncs, a partir dels coneixements que ens apor-
ta la nàutica, podem passar a analitzar les urbanit-
zacions marítimo-terrestres. De la mateixa manera 
que resumeixo en dos els tipus d’amarratges; en 
l’estudi de diverses marines, concebo dos tipus de 
sistemes aquàtics construïts, cadascun associat a un 
tipus d’amarratge. És a dir, la marina tipus línea o la 
marina tipus punt.

En altres paraules, podríem dir que les estructures 
territorials de les urbanitzacions marítimo-terrestres 

PEQUEÑAS PLAZAS PÚBLICAS. Una ciudad necesita plazas públicas.5 
TERRENOS COMUNES. Ningún sistema social puede sobrevivir sin terre-
nos comunes. Por tanto: reserve el 25% de la superficie de los grupos 
de casas a terrenos comunes en contacto con ellas o muy próximos. 
Es básico cuidar que el automóvil no pueda dominar nunca estos ter-
renos.6 

PASEO. Cada subcultura necesita un centro para su vida pública: un 
lugar donde cada uno pueda ir a ver a los demás y a ser visto. Por 
tanto: estimule la formación gradual de un paseo en el corazón de 
cada comunidad, que una los principales nudos de actividad y esté 
centralmente emplazado de modo que cada punto de la comunidad 
no quede a más de 10 minutos a pie. Coloque puntos principales de 
atracción en sus dos extremos para mantener un movimiento constan-
te en ambos  sentidos.7 

El frontal marítim i la via comercial [dibuix 5.04] són 
els espais públics destinats a les persones als quals 
se’ls ha parat major atenció. Tot i així, l’urbanisme 
de baixa densitat i d’expansió en el territori, junta-
ment amb la manca de recorreguts pel ciutadà,  han 
estat els causants del domini del cotxe que fa pos-
sible superar les distàncies amb facilitat. Així doncs, 
no es estrany que de nou el vehicle sigui el protago-
nista en aquestes zones, ja que es fa necessari aga-
far el cotxe per desenvolupar activitats quotidianes 
com anar a la platja o anar a comprar. 

El automóvil que fue concebido como herramienta para servir al hom-
bre, emerge ahora como una presión dominante con derechos propios. 
Las formas que resultan de esta presión, tales como las vías comerci-
ales dominadas por el automóvil en que se han convertido las princi-
pales calles de muchas ciudades modernas, entran en conflicto con su 
destino original, básicamente humano. 8 

Aquesta afirmació d’Alexander reflexa a la perfec-

5.04 Fotografia i secció del Passeig dels Arcs, zona comercial [imatges 
pròpies]
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5.05 Esquema dels espais de comerç [Dibuix propi]
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són una parcel·lació directa dels sistemes d’amarrat-
ges. Així és que, quan parlem de marines tipus línea 
hi podem emmarcar l’estudiada Empuriabrava i el 
seu referent americà, Port Charlotte [imatge 5.07]. I 
en fer esment de les marines tipus punt, podem girar 
la mirada cap a la veïna Santa Margarida [imatge 
5.07] o la francesa Port Grimaud [imatge 5.07]. 

En el primer sistema, la marina és un territori estruc-
turat a base de canals on quantitativament és supe-
rior la superfície de terra que d’aigua. En canvi, en 
el segon es percep una massa contínua d’aigua d’on 
emergeixen petites porcions de terreny, petites illes.
 
Una altra distinció de les marines que he establert, 
ha estat en funció de la seva relació amb cursos flu-
vials existents. Així per exemple, Santa Margarida 
estableix una relació amb el riu Grau, passa a for-
mar part d’aquest, i en canvi, Empuriabrava desen-
volupa el seu medi aquàtic independentment de la 
Muga o els Salins. I hi ha un tercer grup de marines, 
les que es desenvolupen a l’entorn de ports esportius 
com el cas de La Grand Motte al Languedoc-Roussi-
llon [figura 2.16] o Suinsun City a California.

Si seguim en el cas que ens ocupa, Empuriabrava, 
veurem quines eren les intencions del Pla del 64; 
se proyectaran dos canales base de 24m y 15m de ancho, según los 
tramos, que partiendo del embarcadero ubicado frente el Club Náutico, 
seguirán al uno y otro lado del vial de apoyo central, para terminarlo 
el uno en un lago de forma oval y el otro a un lago circular. De este 
último saldrá a cada 300m, aproximadamente, otros canales de me-
nor acción que darán acceso fluvial a las parcelas. Todos los canales 
estarán comunicados entre sí, para lograr una perfecta circulación de 
las aguas.

En la imatge 5.01, es veu perfectament el curs dels 
dos canals principals amb un traçat sinuós com el de 
les carreteres principals de la urbanització que ens 
dur a pensar que un fou la conseqüència de l’altre, 
però quin va ser quin? Podríem pensar que la natu-
ralesa de l’aigua va portar als projectistes a buscar 
un traçat més orgànic pels dos canals principals, en 
contraposició a la linealitat dels canals que van ser 
pensats amb l’estricte funció de servir als habitatges 
d’un amarratge particular. Tot i així no deixen de 
ser qüestionables les formes, si el que es volia era 
aconseguir uns cursos fluvials “naturals”, quan s’ob-
serven els traçats dels llits dels rius i recs de l’entorn.

I si en els primers dibuixos del Pla eren independents 
els dos canals principals, finalment es va optar per 
enllaçar-los, la qual cosa millorava substancialment 
la marina ja que s’aconseguia un itinerari complert 
[figura 5.08]. Malgrat tot, la voluntat manifestada 
en al memòria en relació a la comunicació de tots 
els canals per assegurar una perfecta circulació de 
les aigües no es va dur a terme. La qual cosa ha 
aportat, posteriorment, greus problemes de mante-
niment dels canals; EL AYUNTAMIENTO EXIGE SOLUCIONAR LA DE-
GRADACIÓN DE LOS CANALES DE EMPURIABRAVA. El Consistorio estudia 
negociar con la empresa concesionaria para asumir la gestión de los 
canales.[...] La acumulación de suciedad y el escaso mantenimiento 
son los dos principales problemas.9 

El plus de la proximitat de l’habitatge a l’aigua que 
facilita una marina requereix que les condicions de 
la qualitat de l’aigua no siguin les mateixes que es 
poden trobar en un port esportiu. Fins al moment de 
la construcció d’Empuriabrava no s’havia establert 
aquesta importància ja que socialment s’acceptava 
que les aigües interiors dels ports podien estar bru-
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5.06 A l’esquerra. Dibuix dels diferents sistemes d’amarratges [Marinas: 
a working guide their development and design] 

5.07 A sota. Imatges aèries de Port Charlotte, Santa Margarida i Port 
Grimaud [google] 
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5.08 Esquema del sistema de canals d’Empuriabrava [Dibuix propi]
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5.09 Esquema que reflexa la privatització del límit dels canals de la 
marina [Dibuix propi]
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5.10 Esquema de les piscines privades [Dibuix propi]
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tes. Per tant, en el moment que es vol planejar una 
marina residencial, l’estudi de com serà la circulació 
de les aigües per a assegurar una bona salubritat 
ha de ser primordial. Perquè la qualitat de l’aigua 
sigui uniforme, el disseny dels canals ha de ser hi-
dràulicament adequat perquè no es formin turbulèn-
cies ni zones d’aigües estancades.

I si en la memòria trobem un breu esment a aques-
ta preocupació, el fet que en cap plànol del Pla 
s’observi la continuïtat dels canals, porta a pensar 
que no es va dur a terme l’estudi pertinent. Segu-
rament la força del referent americà, basat en la 
mateixa estructura de canals, va donar per suposat 
el bon funcionament de la marina. En canvi, si el re-
ferent hagués estat la veïna francesa Port Grimaud, 
la qual té dues comportes al riu per a controlar la 
qualitat de les aigües, molt probablement Empuria-
brava hauria tingut una estructura diferent i s’hauria 
relacionant amb els seus límits naturals; la Muga i 
els Salins.

Però, tal com hem esmentat, Empuriabrava respon 
a un tipus de marina lineal amb la majoria dels ca-
nals en forma de cul-de-sacs. Per tant, de la matei-
xa manera que es feia difícil establir recorreguts 
continus a través de la xarxa viària, tampoc amb 
barca és fàcil divagar pels canals ja que aquests 
s’han plantejat com un mitjà de circulació per anar 
de casa a mar i no com a espai públic per navegar. 
Ambdós sistemes, els canals, exclusius pels propieta-
ris d’una embarcació, i el viari, sense accés restringit, 
es poden assimilar a ratoneres per la gran presèn-
cia d’espais sense sortida i la manca de recorreguts 
continus.

Per últim, l’estructura territorial que es va adoptar, 
fa que la perspectiva de la ciutat amb els seus ca-
nals [imatge 5.11] quedi reservada només a uns 
quants, és a dir, en la major part de la urbanització 
no es pot gaudir del contacte amb l’aigua ja que 
aquest límit és majoritàriament de propietat priva-
da, tal com s’indica en l’esquema 5.09. Així és que, 
el reclam turístic que va suposar l’aigua en el mo-
ment de la construcció de la marina ha acabat sent 
un luxe pels propietaris de les cases que hi tenen 
contacte o propietaris de petites embarcacions. Per 
la qual cosa, després del primer reclam, l’explotació 
del medi aquàtic no podia desaparèixer, de mane-
ra que van sorgir nous negocis de lloguer d’embar-
cacions perquè l’exclusivitat del gaudir dels canals 
pogués ampliar-se i atraure nous visitants a la zona. 
EMPURIABRAVA ENSEÑA SUS CANALES. Un servicio de barcas eléctri-
cas permite a los turistas recorrer la Venecia catalana. Lo que antes 
era sólo para unos pocos, ahora puede convertirse en una interesan-
te atracción veraniega. [...] Hasta ahora, los visitantes sólo podían 
disfrutar de los canales, considerados el mayor atractivo turístico de 
Castelló d’Empúries, desde los muelles o las casas que se encuentran 
frente al canal. 10

Tot i que poc després van començar a sorgir els pri-
mers problemes de conflictivitat amb la privacitat 
dels propietaris. Estas embarcaciones invaden la intimidad de 
los vecinos, ya que son descubiertas y navegan muy cerca de las casas 
de la población.11 

Novament se’ns posa en dubte el model d’estruc-
turació territorial de la xarxa de canals que es va 
establir per Empuriabrava i ens porta a pensar que 
possiblement alguns dels problemes s’haurien pogut 
evitar si la relació entre la trama urbana i la trama 
aquàtica hagués estat una altra. [dibuix 5.12]

5.11 Fotografia d’un dels canals d’Empuriabrava [imatge propia]
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5.12 Esquema de la superposició de la xarxa viària i la xarxa de ca-
nals d’Empuriabrava [Dibuix propi]
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Així doncs cal pensar que dels errors s’aprèn i tal 
com comenta Alexander; Puede que no esté lejos el día en 
que planificadores, diseñadores, promotores del desarrollo y otros 
profesionales, reconozcan el simple hecho de que el espacio entre los 
edificios es tan importante para la vida del hombre urbano como los 
edificios mismos, y actúen en consecuencia. 12 

1 Chermayeff, S. / Alexander, C.  Comunidad y Privacidad. pg. 86
8 Idem. pg. 54.
12 Idem. Tierra de nadie urbana. pg. 68
2 Alexander, C. / Ishikawa, S. / Siverstein, M. A pattern languaje/Un 

lenguaje de patrones. Ciudades. Edificios. Construcciones. Patrón 11
3 Idem. Patrón 52
4 Idem. Patrón 60
5 Idem. Patrón 61
6 Idem. Patrón 67
7 Idem. Patrón 31
9 La Vanguardia. Domingo 5 de diciembre de 1999
10  La Vanguardia. Domingo 11 de agosto de 1996
11 La Vanguardia. Domingo 5 de diciembre de 1999
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06
TRES MODELS DE RELACIÓ ENTRE ELS CANALS I LA PARCEL·LACIÓ

Seguint amb l’estudi de l’estructura interna de la 
marina, faré una mirada a la densitat, al teixit edi-
ficador i més concretament als diferents models que 
trobem de relació entre els canals i la parcel·lació.

A primer cop d’ull, observant el dibuix 6.01, que 
mostra les edificacions de la ciutat, es pot afirmar 
que Empuriabrava es percep com una gran taca 
d’oli que s’estén al territori. Així doncs, pràcticament, 
no existeixen zones amb diferents densitats. És una 
urbanització de baixa densitat que pren el model 
de ciutat jardí per formar-se i per tant està man-
cada de diversitat. Tal com afirma Alexander; Ese 
conjunto desordenado no es ni ciudad ni campo, detrás de su román-
tica fachada, los suburbios no poseen ni el orden natural de una gran 
heredad, ni el orden impuesto por el hombre en la ciudad histórica.1 

No obstant això, en una segona aproximació a la 
ciutat, es poden identificar cinc zones que esta-
bleixen diferents maneres de viure i de relacionar 
les edificacions amb el medi aquàtic [figura 6.02 i 
6.03]. Aquestes zones podrien correspondre al que 
Alexander defineix com a “vecindades”. 

VECINDAD IDENTIFICABLE. La gente necesita pertenecer a una unidad 
espacial identificable.2 

LÍMITE DE VECINDADES. La fuerza de la frontera es esencial para una 
vecindad. Si es demasiado débil, la vecindad no podrá conservar su 
carácter propio e identificable.3 

Per començar, la primera zona respon al front marí-
tim, que per la seva condició de generar una nova 
façana costanera no deixa de ser diferent a la resta 
de la marina. 
Si busquem dins el nucli d’Empuriabrava les edifi-

cacions de gran altura, ens n’anirem a aquesta pri-
mera línea de mar, on la monumentalitat dels blocs 
d’apartaments de fins a 20 plantes no passen desa-
percebuts ni des de l’arribada a la ciutat per mar 
ni per terra. 

Aquests apartaments van ser objecte de grans dis-
cussions i de titulars de diaris -Gigantes con pies de arena- i 
fins i tot es va arribar a plantejar el seu enderroc. 
[imatge 6.04]

La imagen de un edificio de veinte pisos desmorándose en medio de 
una nube de polvo y humo es más propia de Las Vegas que del litoral 
catalán. Allí, aplican dinamita a los hoteles cuando ya están demasi-
ado vistos, aunque sea para levantar en su lugar otro edificio tan o 
más kitsch que el anterior. En Cataluña hay cada vez más gente que 
cree que habría que derribar las grandes moles de apartamentos que 
llevan 30 o 40 años arruinando el paisaje, en la línea de lo que se está 
haciendo con los hoteles en el litoral balear. No para reconstruirlos, 
sino para mejorar el aspecto de los pueblos.[...] 4 

De nou la referència americana. Potser els promo-
tors inspirats en els models de marines americanes, 
sumats a l’eufòria expansiva dels 60, també comp-
taven amb la presència efímera d’aquestes cons-
truccions?

Un dels criteris de projecte era trencar la monotonia 
horitzontal del Golf de Roses, tal com s’expressa en 
la memòria del Pla; 1º.Desarrollo de los diferentes polígonos a 
base de nucleaciones aisladas de gran altura para romper la monoto-
nía horizontal que ofrece la longitud del Golfo de Rosas.
Si aquesta era la seva preocupació, podem buscar 
referents a les grans extensions de terrenys guanyat 
al mar en els Països Baixos. Una de les característi-
ques principals d’aquest país pla és la panoràmica 
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6.01 Esquema de les edificacions de la marina d’Empuriabrava [Dibuix 
propi]
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6.02 Esquema de la limitació dels veïnatges d’Empuriabrava [Dibuix 
propi]
6.03. A la dreta. Seccions de cadascún dels veïnats [Dibuix propi]
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lliure d’obstacles, dominada per grans horitzons on 
les ciutats apareixen com a masses monolítiques  on 
en destaquen les fites monumentals, que queden ben 
lluny de l’exemple d’Empuriabrava. 
I si entrem a discutir la relació d’aquests “gegants 
amb peus de sorra” amb la resta de la ciutat d’Em-
puriabrava podem veure que és pràcticament nul·la. 
El monòlit dóna l’esquena a la ciutat, buscant la mi-
rada cap a la mar, i no estableix cap tipus d’espai 
en planta baixa que interactuï amb la ciutat. 
De nou, un referent neerlandès, el projecte de Bor-
neo-Sporenburg a Amsterdam, ens serveix d’exem-
ple per explicar una bona relació entre una tipo-
logia d’habitatge unifamiliar i els grans volums de 
blocs autònoms que es disposen entre la trama de la 
urbanització i en confeccionen tot un conjunt. 

El segon veïnatge [imatge 6.05] correspondria al 
tram de ciutat que s’estén al costat d’un dels canals 
principals i està limitada per les vies principals. En 
aquest cas l’extensió respon a una ciutat jardí d’ha-
bitatges unifamiliars aïllats que arriben fins a pri-
mera línea d’aigua, privatitzant d’aquesta manera 
el contacte amb l’aigua. Així doncs es produeix una 
relació diferent entre la casa i l’aigua en les prime-
res edificacions que en les que es troben a segon i 
tercer terme, les quals queden deslligades del con-
tacte directa amb l’aigua.

Al llarg d’aquest canal principal es formen uns ei-
xamplaments a moda de petits ports que serveixen 
per amarrar les embarcacions dels propietaris que 
no tenen la casa a primera línia de canal. Aquests 
ports poden assimilar-se a petites places d’aigua 
que permeten la funció de relació social per a 
aquelles persones que s’hi troben per deixar la seva 

barca. 
A través dels dibuixos 6.06 i 6.07, es pot veure 
l’àrea d’influència de cada port, així com la distàn-
cia a peu des d’aquests fins als habitatges que ser-
veixen. Es produeix la mateixa relació entre l’habi-
tatge i la barca que es produïa en la nova extensió 
de L’Escala; des de l’habitatge s’ha de salvar una 
distància, ja sigui a peu o amb cotxe per arribar a 
l’embarcació. Però a diferència de L’Escala, que una 
vegada a port ja estàs a tocar a mar, en la marina 
cal superar una nova distància al llarg del canal fins 
al mar.

La relació que estableix aquest tipus de teixit amb 
l’aigua, podria ser el mateix que es produeix en 
una ciutat amb canals. Cal definir com ha de ser el 
límit de la ciutat quan arriba al canal, si ha de ser 
d’ús col·lectiu o d’ús individual, i la resta pot seguir 
patrons molt diversos. És a dir, entorn al canal, tant 
es pot desenvolupar una ciutat dispersa com com-
pacta, de baixa densitat o alta. En canvi, la secció 
que defineixi el canal serà la que marcarà la relació 
de la trama urbana amb el medi aquàtic. Per exem-
ple, no es produeixen les mateixes percepcions ur-
banes en una secció com la que correspon a la ciutat 
d’Utrecht, on el canal està a una cota inferior a la 
del carrer i permet generar tot un espai de passeig 
segregat del trànsit rodat, que a d’Amsterdam on 
l’aigua és un element més del carrer o Venècia on 
en algunes vies els únics protagonistes són les em-
barcacions i l’aigua que arriba fins al límit de les 
edificacions. [imatge 6.08]

Tercer veïnat; petits ports interiors entorn a un con-
junt edificador estructurat [imatge 6.05]. L’àrea re-
servada per aquest tipus de teixit en els plànols del 

PÁGINA 13

Rainiero
deMónaco,
operado
de nuevo

UNMONUMENTOAL DESARROLLISMO. El efecto del monumental Delta Muga sobre el paisaje de la Costa Brava está a la vista. Ubicada junto a la desembocadura del río Muga, en
Empuriabrava, a esta mole le espera todavía una larga vida. “Es imposible derribarlo, costaría miles de millones”, se lamenta el alcalde de Castelló d'Empúries, Xavier Sanllehí

GENTE

Gigantesconpiesdearena
La costa empieza a plantearse el derribo, a largo plazo, de lasmoles de apartamentos

REDACCIÓN TARRAGONA

L
a imagen de un edificio de veinte
pisos desmoronándose en medio
de una nube de polvo y humo es
más propia de Las Vegas que del li-
toral catalán. Allí, aplican dinami-

ta a los hoteles cuando ya están demasiado
vistos, aunque sea para levantar en su lugar
otro edificio tan o más kitsch que el ante-
rior. En Cataluña hay cada vez más gente
que cree que habría que derribar las grandes
moles de apartamentos que llevan 30 o 40
años arruinando el paisaje, en la línea de lo

que se está haciendo con los hoteles en el lito-
ral balear. No para reconstruirlos, sino para
mejorar el aspecto de los pueblos. El desorbi-
tadoprecio de los derribos no evita que algu-
nos ayuntamientos de la costa hayan empe-
zado a dar vueltas al asunto.
Hace unas semanas trascendió que Sant

Feliu de Guíxols estudia cómo librarse de
unamole heredada del desarrollismo. Otros
municipios, como Castelló d'Empúries, Pa-
lamós oMont-Roig se planteanmedidas co-
rrectoras para dar mejor en las postales. Lo
que sigue es un repaso de la geografía de los

“horrores” de la costa catalana, con opinio-
nes que sugieren que estos mamotretos es-
tán cada vez más en el punto de mira. No
están todos los municipios que albergan
grandes “torres”, pero en todos los ejemplos
citados se ha empezado a buscar soluciones:

UNA MOLE EN SANT FELIU. El de Sant Fe-
liu deGuíxols es uno de los casosmás espec-
taculares: doce pisos con 121 apartamentos
enplena fachadamarítimay elAyuntamien-
to estudiando cómo deshacerse del estorbo,
de nombre Joan I. Para el concejal de Urba-

nismo, Josep Amat, la solución pasa por
compensar a los actuales propietarios con
unavivienda que se construiría en la recupe-
rada zona portuaria del municipio.

LOSVIGÍAS DEPALAMÓS. Palamós tiene el
dudosohonor de albergar en supaseomaríti-
mo tres “herencias” de los años 60
(l'Empordà, el Jaume II y el Alfons II) con
alturas que oscilan entre las 15 y las 20 plan-
tas.Nohay nadaprevisto, aunque elAyunta-
miento advierte que, sí prospera el inten-

SIGUE EN LA PÁGINA 3

JORDI RIBOT

DOMINGO, 13 FEBRERO 2000

6.04 Publicació de La Vanguardia el dia 13 de febrer del 2000.
6.05 A la dreta. Imatge aèria del teixit urbà del primer, segon i tercer 
veïnat d’Empuriabrava [google]
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6.06 Esquema de l’àrea d’influència de cada port interior del segon 
veïnatge [Dibuix propi]
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6.07 Esquema que reflexa la distància que existeix des del port interior 
als habitatges. Cada anell equival a 100m. [Dibuix propi]
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ciutat jardí que s’allunya del contacte més directa 
amb l’aigua [imatge 6.09]. Respon a un tram d’ur-
banització limitada per dos vials de la ciutat i tan-
cada en si mateixa a base de vies secundàries que 
funcionen com a cul-de-sacs per arribar a cadascu-
na de les parcel·les. De nou és un model individua-
lista d’habitatge unifamiliar aïllat, amb el seu jardí 
i la seva piscina. 

En resum, s’han identificat tres models que ofereixen 
diferents tipus de teixits urbans en funció de la rela-
ció que es genera entre la parcel·lació i els canals. 
El model 1 respon al segon veïnat, un creixement de 
ciutat amb canals on gran part de la parcel·lació 
està deslligada del traçat dels canals.
El model 2 s’identifica amb el tercer veïnatge expli-
cat i correspon a un sistema de creixement en comu-
nitat, on prenen vida els usos col·lectius. Per contra, 
un sistema de creixement basat en l’individualisme 
i la propietat privada que es reflexa en el quart 
veïnat serà el que anomenaré model 3. 

Pla del 64, estava marcada amb el nom de “pueblo 
típicamente empordanés”. Evitant caure en el pin-
toresquisme, la voluntat de recrear un petit poble 
empordanès, manifesta una manera de viure que 
s’allunya de la ciutat jardí. Aquí trobem habitatges 
adossats que formen un conjunt i presenten diverses 
possibilitats edificatòries. És un espai més compacta 
on l’habitatge i l’espai d’ús col·lectiu interaccionen. 
Un espai col·lectiu que és el port i el seu entorn. Per 
tant, la relació que es manté entre l’habitatge i l’ai-
gua és estreta i a la vegada flexible, ja que hi ha la 
possibilitat de recórrer diferents camins per sortir de 
casa i arribar a la barca, sense que l’enllaç visual 
de l’embarcació i l’habitatge es perdi. 
Trobem aquest model de creixement en diverses ma-
rines, com per exemple en Le Barcarès, a prop de 
Perpinyà [imatge 2.14]. 

El quart conjunt correspon a la zona de canals paral-
lels amb parcel·les amb habitatges unifamiliars aï-
llats a banda i banda [imatge 6.08]. Es tracta del 
model més individualista, on els espais d’ús col·lectiu 
no hi tenen cabuda. És parcel·la la totalitat del ter-
reny i es prolonga la propietat privada fins i tot dins 
l’àmbit dels canals. Això comporta que la relació 
entre el canal i la casa sigui totalment estreta, de 
manera que no existeix cap filtre per saltar de la 
barca al jardí particular. És un tipus de creixement 
que requereix una gran ocupació de terreny per 
desenvolupar-se. 
Aquest model, per la seva extensió, és el que refle-
xa la identitat d’Empuriabrava, el qual s’estudiarà 
més detalladament en el següent capítol.

Per últim, un cinquè veïnatge que es troba al sud-
oest d’Empuriabrava i correspon a una extensió de 

6.08 Seccions esquemàtiques de les ciutats d’Amsterdam, Utrecht i 
Venècia [dibuixos propis]

1 Chermayeff, S. / Alexander, C.  Comunidad y Privacidad. Pseudo cam-

po pg. 63
2 Alexander, C. / Ishikawa, S. / Siverstein, M. A pattern languaje/Un 

lenguaje de patrones. Ciudades. Edificios. Construcciones. Patrón 14
3 Idem. Patrón 15
4 La Vanguardia. Domingo 13 de febrero de 2000
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6.09 Imatge aèria del teixit urbà del quart i cinquè veïnat 
d’Empuriabrava [google]
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07
EL MODEL QUE REFLECTEIX LA IDENTITAT D’EMPURIABRAVA

Una vegada reconeguts els tres models de relació 
entre els canals i els habitatges que existeixen en 
la urbanització d’Empuriabrava, entraré a estudiar 
més detalladament el model que en defineix la seva 
identitat. 
És el que he anomenat model 3 i respon a la sec-
ció repetitiva de seqüència; CANAL + PARCEL·LA + 
CARRER + PARCEL·LA + CANAL. És el sistema que 
més s’ha extès a Empuriabrava, ocupant gran part 
del territori, i a la vegada ha determinat l’estructura 
general de la xarxa de canals; una estructura de 
pinta on a partir d’uns canals principals se’n deriven 
els secundaris paral·les uns amb els altres. 

Tal com ja s’ha comentat, és el model que ofereix 
un producte totalment individualista i la relació més 
estreta entre l’habitatge i l’embarcació. Aquesta pe-
culiaritat de poder arribar tant amb barca com amb 
cotxe a casa fa que existeixen dos escenaris urbans 
diferents que es solapen dins la pròpia parcel·la. 
L’escenari que correspon al sistema de vials és un 
espai obert a tothom a diferència de l’escena aquà-
tica on només qui disposi d’una embarcació hi pot 
tenir accés. Per tant ens trobem davant d’un espai 
restrictiu que per la seva raó de ser ofereix un nivell 
de privacitat superior al que és troba a l’altra ban-
da de la parcel·la. Així doncs, tenim un producte que 
resumeix l’essència d’una marina. 

Si ens fixem en el Pla del 64, l’àmbit delimitat per 
aquest sistema de creixement, quedava qualitficat 
com a Zona 3 – Ciutat Jardí Semi-Intensiva – i s’or-
denava de la següent manera;

Tipo de ordenación: corresponde a edificios aislados de viviendas ro-
deadas de vegetación, con poca densidad de viviendas.

Ocupación máxima y parcela mínima: La ocupación en el edificio prin-
cipal será como máximo el 25% de la superficie de la parcela. La par-
cela mínima será de 550m2.
Destino de las áreas libres: El porcentaje restante quedará destinado 
a espacio libre privado, lugar de esparcimiento y reposo de los mora-
dores de la vivienda. Para mantener el carácter de la zona, no podrá 
ser parcelado ni vendido con independencia de la totalidad del solar 
que incluye la construcción levantada.
Volumen edificable y altura de edificación: el volumen edificable será 
el resultante de aplicar a la superficie de la parcela el coeficiente 
máximo de edificabilidad que es de 2m3/m2. En ningún caso se reba-
sará la altura de 8 metros. El número máximo de plantas será de dos.
Separación de edificios: La separación de las edificaciones de sus 
respectivos lindes será de 3m como mínimo entre parcelas, 10m con 
lindes del canal, si lo tienen, y 6m con la línea oficial de calle.
Usos: se prohibe el uso público, industrial y comercial. Se permitirá la 
vivienda unifamiliar y, como máximo, la bifamiliar pareada o en altu-
ra, exigiéndose una unidad de composición. Se admitirán los garages 
de carácter particular, dentro de las condiciones de volumen estableci-
das para las construcciones auxiliares. 

Mitjançant el dibuix 7.01 es reflecteix el teixit que 
es genera amb l’aplicació de la normativa sobre 
l’estructura d’Empuriabrava. 

Primer de tot analitzaré les dimensions dels canals 
i els vials. 
Pel que fa als canals, en la zona que correspon a la 
primera fase d’execució de la marina, aquests tenen 
un ampla de 11.50m, una dimensió que podria ser 
suficient si aquests es naveguessin en un sol sentit. 
Però el fet que siguin canals acabats en cul-de-sac, 
es indispensable discorre’ls en ambdós sentits. Per 
tant, si mirem quines són les dimensions màximes de 
les embarcacions que s’hi poden trobar, 12.30m 
d’eslora i 3.50m de manga, veiem que l’ampla del 
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7.01 Aplicació de la Normativa del Pla d’Ordenació d’Empuriabrava 
del 64 en la definició del teixit urbà de la marina. [Dibuix propi]
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canal és insuficient si es pretén amarrar les barques 
davant de cada parcel·la. L’alternativa per mante-
nir aquesta dimensió seria disposar els amarratges 
dins l’àmbit de la parcel·la, cosa que es troba molt 
puntualment a Empuriabrava. 
Així doncs, molt provablement els problemes esmen-
tats van fer que es plantegessin la dimensió que 
aquests canals havien de tenir en la segona fase del 
Pla. En aquest cas, ens trobem amb 21m d’amplada, 
dimensió suficient per a amarrar una embarcació a 
cada banda de canal i permetre el pas en ambdós 
sentits a la vegada. 

En canvi, pel que fa als carrers, es manté la dimen-
sió de 10m tant en la primera com en la segona 
fase del Pla. Aquests carrers també necessiten el 
pas simultani de dos vehicles en sentits diferents ja 
que també estan estructurats com a cul-de-sacs. Així 
doncs, s’han de reservar 5m de pas i en resten 5m 
que podien haver estat projectats amb unes zones 
de pas pel vianant, amb mobiliari urbà, arbrat o 
espais per anar amb bicicleta o fins i tot alguna pos-
sible línea d’aparcament de cotxes. Però la poca 
atenció que se’ls ha dedicat a l’hora de projectar la 
urbanització han fet que es convertissin en simples 
zones ocupades pels vehícles. 

Replentejats els vials i els canals, queden limitades 
unes franges de terreny d’aproximadament 42.30m 
d’amplada, les quals cal reparcel·lar. Tenint en 
compte la dimensió de la parcel·la mínima que per-
met establir la normativa, 550m2, i optimitzant al 
màxim el terreny, en resulten uns solars de 42.30m 
de profunditat per 13.00m d’amplada. Una am-
plada ideal per amarrar al màxim d’embarcacions 
possibles si tenim en compte que hem comentat que 

l’eslora màxima que podem trobar és de 12.30m. 

Entrem dins la parcel·la. Què ens permet fer la nor-
mativa?

D’entrada, es poden ocupar 137.50m2 que corres-
ponen al 25% d’ocupació de la parcel·la, dins un 
rectangle que queda definit per les distàncies als 
llindars que s’han de respectar (6m a carrer, 3m amb 
el veí i 10m al canal). Per tant, el resultat és una taca 
de 7m d’amplada per uns 19.60m de profunditat 
que si entrem a distribuir, molt provablement no es 
pugui evitar orientar algunes de les habitacions cap 
a casa del veí. Així doncs, amb aquests paràmetres 
queda establerta una tipologia edificatòria de casa 
suburbana que s’ajusta a la crítica que C. Alexander 
defineix en el llibre de Comunidad y Privacidad de 
la següent manera; la pseudo-casa de campo, mal ubicada den-
tro de un conjunto mal organizado, no está en íntimo contacto con la 
del vecino, ni tampoco lo bastante alejada de ella [...] Alrededor de la 
casa se extiende una miserable parodia de jardín: un espacio privado, 
mantenido también privadamente, que se arrastra hasta las cunetas 
de la calle; islotes de hierba desnudos e inútiles que sirven sólo al 
mito de la idependencia. 

Enllaçant amb la descripció d’Alexander sobre el 
jardí, veiem com els més de 400m2 d’espai lliure 
queden fragmentats amb un jardí d’accés des del 
carrer que només té la funció de fer d’espai de co-
ixí entre la casa i el vial, dos coixins laterals per 
separar-se del veí i un espai més generós, en rela-
ció al canal, però amb poca flexibilitat per ubicar 
elements com ara la piscina o l’embarcador dins el 
seu àmbit. Val la pena recordar que la orientació de 
les parcel·les és quasi nord-sud, de manera que la 
meitat d’elles tindran el jardí d’estada amb la zona 
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de bany ben orientada i la meitat en el punt menys 
assolejat. 

Una vegada analitza la situació en planta, passem 
a definir la secció de les edificacions. Tornant a la 
normativa del Pla, aquesta ens fixa tres paràmetres 
per definir el volum; un número màxim de plantes 
que en són dues, una altura màxima de 8m i un co-
eficient d’edificabilitat de 2m3st/m2sòl.  Sembla ser 
que la norma ofereixi diverses alternatives, però en 
el moment de marcar la volumentria màxima per-
mesa, tant si es recorrer el camí de l’edificabilitat, 
com el de l’altura màxima o el nombre màxim de 
plantes, s’arriba a una definició geomètrica similar, 
que ha determinat la imatge d’Empuriabrava com 
un mar d’habitatges repetitius amb poca diversitat 
que aporti riquesa al conjunt.



70

08
COM PODIA HAVER ESTAT EMPURIABRAVA MODIFICANT ALGUNES VARIABLES DEL JOC

Ocupació màxima: 25%
Parcel·la mínima: 550m2

Edificabilitat: 2m3/m2

Número màxim de plantes: 2
Altura màxima: 8m
SEPARACIÓ A LLINDARS: 6M A CARRER

A. TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA: habitatges unifamili-
ars en filera. Disposen de dues façanes, una a carrer 
i l’altra al jardí, de manera que les estances interiors 
no queden orientades cap a casa el veí i tenen un 
camp de visió més ampli.

B. L’ALTURA: La restricció del número de plantes i 
d’altura màxima fa que el conjunt adopti una imat-
ge d’homogeneïtat en altura.

C. RELACIÓ AMB EL CARRER: amb la separació de 
6m de la línea de carrer és manté un jardí privat 
que fa de filtre entre l’interior de l’habitatge i la 
vida pública del carrer, cosa que implica, en la nos-
tra societat, l’aparició de barreres físiques, tanques, 
per delimitar l’àmbit de la propietat  privada, ge-
nerant una imatge de carrer suburbana.

D. EL COTXE: es produeix una relació estreta entre 
la casa i el cotxe, ubicant aquest en el coixí entre el 
vial i l’habitatge o dins la pròpia casa.

E. RELACIÓ AMB EL CANAL: l’espai que es relaciona 
amb el canal és el jardí d’estada, amb la seva zona 
de bany, per tant un espai que requereix certa pri-
vacitat que el mateix canal ja ofereix, ja que no tot-
hom hi té accés. La posició de l’edificació a l’extrem 

oposat de la parcel·la, més en relació al vial, fa que 
el canal sigui al darrera de la casa.

F. L’EMBARCADOR: l’amplada de la parcel·la per-
met amarrar la barca en el seu extrem. I la dimensió 
del jardí permet construir un embarcador dins el seu 
àmbit.

G. EL JARDÍ:  eliminant les distàncies entre veïns, 
s’aconsegueix acumular tota la zona lliure de la 
parcel·la, obtenint un jardí més gran amb facilitat 
per a ubicar-hi elements com la piscina o l’embarca-
dor. Recordar que amb l’estructura general d’Empu-
riabrava una filera de les parcel·les tenen el jardí a 
sud i l’altra a nord. 
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Ocupació màxima: 25%
Parcel·la mínima: 550m2

Edificabilitat: 2m3/m2

Número màxim de plantes: 2
Altura màxima: 8m
SEPARACIÓ A LLINDARS: ALINEACIÓ A VIAL

A. TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA: habitatges unifamili-
ars en filera. Disposen de dues façanes, una a carrer 
i l’altra al jardí, de manera que les estances interiors 
no queden orientades cap a casa el veí i tenen un 
camp de visió més ampli.

B. L’ALTURA: La restricció del número de plantes i 
d’altura màxima fa que el conjunt adopti una imat-
ge d’homogeneïtat en altura.

C. RELACIÓ AMB EL CARRER: l’alineació a vial de 
l’edificació genera una imatge de carrer urbana, es-
tablint clarament un davant i un darrera de l’habi-
tatge. Les façanes marquen el límit entre la propie-
tat privada i l’espai públic, eliminant l’ús de tanques 
perimetrals.  Cal tenir en compte l’estructura general 
urbana per trencar la linealitat edificada.

D. EL COTXE: es produeix la relació més estreta en-
tre la casa i el cotxe, arribant a aparcar aquest dins 
el propi habitatge.

E. RELACIÓ AMB EL CANAL: l’espai que es relaciona 
amb el canal és el jardí d’estada, amb la seva zona 
de bany, per tant un espai que requereix certa pri-
vacitat que el mateix canal ja ofereix, ja que no tot-
hom hi té accés. La posició de l’edificació a l’extrem 

oposat de la parcel·la, més en relació al vial, fa que 
el canal sigui al darrera de la casa.

F. L’EMBARCADOR: l’amplada de la parcel·la per-
met amarrar la barca en el seu extrem. I la dimensió 
del jardí permet construir un embarcador dins el seu 
àmbit.

G. EL JARDÍ: eliminant les distàncies entre veïns, 
s’aconsegueix acumular tota la zona lliure de la 
parcel·la, obtenint un jardí més gran amb facilitat 
per a ubicar-hi elements com la piscina o l’embarca-
dor. Recordar que amb l’estructura general d’Empu-
riabrava una filera de les parcel·les tenen el jardí a 
sud i l’altra a nord.
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Ocupació màxima: 25%
Parcel·la mínima: 550m2

Edificabilitat: 2m3/m2

Número màxim de plantes: 2
Altura màxima: 8m
SEPARACIÓ A LLINDARS: ALINEACIÓ A CANAL

A. TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA: habitatges unifamili-
ars en filera. Disposen de dues façanes, una al canal 
i l’altra al jardí, de manera que les estances interiors 
no queden orientades cap a casa el veí i tenen un 
camp de visió més ampli.

B. L’ALTURA: La restricció del número de plantes i 
d’altura màxima fa que el conjunt adopti una imat-
ge d’homogeneïtat en altura.

C. RELACIÓ AMB EL CARRER: el fet d’allunyar l’edifi-
cació de la línia de carrer i trobar-hi el jardí fa que  
el carrer passi a segon terme, essent un accés secun-
dari a la propietat. En aquest cas el carrer quedarà 
marcat per les tanques delimitadores i oferirà una 
imatge suburbana.

D. EL COTXE: el cotxe queda deslligat de l’habitatge 
i es relaciona amb el jardí i l’accés posterior de la 
casa.

E. RELACIÓ AMB EL CANAL: l’alineació de l’edifica-
ció a primera línia de canal determina una imatge 
urbana des de l’aigua i en marca el davant de les 
cases, deixant a segon terme el carrer. Cal destacar 
el joc de reflexes de les façanes que es produirà en 
el pla de l’aigua.

F. L’EMBARCADOR: es produeix la relació més estre-
ta entre la casa i la barca, arribant a poder amar-
rar aquesta dins el propi habitatge.

G. EL JARDÍ: eliminant les distàncies entre veïns, 
s’aconsegueix acumular tota la zona lliure de la 
parcel·la, obtenint un jardí més gran amb facilitat 
per a ubicar-hi elements com la piscina o el garatge. 
Recordar que amb l’estructura general d’Empuria-
brava una filera de les parcel·les tenen el jardí a 
sud i l’altra a nord.
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Ocupació màxima: 25%
Parcel·la mínima: 550m2

Edificabilitat: 2m3/m2

NÚMERO MÀXIM DE PLANTES: SENSE LÍMIT
ALTURA MÀXIMA: SENSE LÍMIT
Separació a llindars: 3m amb els veïns, 6m a carrer 
i 10m a canal

A. TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA: habitatges unifamili-
ars aïllats. L’obligació de mantenir unes distàncies 
als límits de la parcel·la, genera edificacions amb 
quatre façanes, dues de les quals orientades cap a 
casa dels veïns, de manera que les estances interiors 
que s’obrin cap a aquestes façanes tindran un cap 
de visió curt i poca privacitat.

B. L’ALTURA: alliberant l’altura màxima i el núme-
ro màxim de plantes, però mantenint el coeficient 
d’edificabilitat, s’aconsegueix una varietat en altura 
a la vegada que es guanya flexibilitat a l’hora de 
determinar la posició de l’edificació dins la parcel-
la.

C. RELACIÓ AMB EL CARRER: La posició de l’edifi-
cació dins la parcel·la determina una relació similar 
entre l’habitatge i el carrer i l’habitatge i el canal, 
que passa per un espai de jardí privat. De nou l’edi-
ficació i les tanques delimitadores de la propietat 
privada ofereixen una visió suburbana.

D. EL COTXE: la flexibilitat per a ubicar l’edificació 
dins la parcel·la fa que es puguin produir diverses 
relacions entre la casa i el cotxe.

E. RELACIÓ AMB EL CANAL: la flexibilitat per a ubi-
car l’edificació dins la parcel·la fa que es puguin 
produir diverses relacions entre la casa i el canal, 
que passen sempre per una zona de jardí, ja sigui 
on s’hi troba la zona de bany i estada o un jardí que 
actua de coixí.

F. L’EMBARCADOR: l’amplada de la parcel·la per-
met amarrar la barca en el seu extrem. La dimensió 
del jardí, juntament amb la posició de l’edificació  
permet, en alguns casos, construir un embarcador 
dins l’àmbit de la parcel·la.

G. EL JARDÍ: la flexibilitat per a ubicar l’edificació 
dins la parcel·la fa que l’àmbit del jardí amb la zona 
de bany i estada es pugui orientar a sud o a nord, 
en relació al canal o al carrer. En relació al número 
de plantes que es vulgui edificar es disposarà de 
més o menys espai lliure pel jardí. El fet de respec-
tar unes distàncies mínimes als límits de la parcel·la 
genera un jardí fragmentat i espais poc útils.



77



78

Ocupació màxima: 25%
PARCEL·LA MÍNIMA: 1.100m2

Edificabilitat: 2m3/m2

Número màxim de plantes: 2
Altura màxima: 8m
Separació a llindars: 3m amb els veïns, 6m a carrer 
i 10m a canal

A. TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA: habitatges unifamili-
ars aïllats. L’obligació de mantenir unes distàncies als 
límits de la parcel·la, genera edificacions amb qua-
tre façanes. Però la dimensió de la parcel·la permet 
diverses posicions de l’edificació dins d’aquesta, de 
manera que es poden obtenir distribucions interiors 
que respectin la privacitat entre veïns i assegurin 
una bona orientació de les sales, amb visió al canal, 
al jardí o al carrer.

B. L’ALTURA: La restricció del número de plantes i 
d’altura màxima fa que el conjunt adopti una imat-
ge d’homogeneïtat en altura.

C. RELACIÓ AMB EL CARRER: La posició de l’edifica-
ció dins la parcel·la determina la  relació entre l’ha-
bitatge i el carrer i l’habitatge i el canal, que passa 
per un espai de jardí privat. De nou l’edificació i 
les tanques delimitadores de la propietat privada 
ofereixen una visió suburbana.

D. EL COTXE: es produeix una relació estreta entre 
la casa i el cotxe, ubicant aquest en el coixí entre el 
vial i l’habitatge o dins la pròpia casa.

E. RELACIÓ AMB EL CANAL: l’espai que es relaciona 

amb el canal és el jardí d’estada, amb la seva zona 
de bany, per tant un espai que requereix certa pri-
vacitat que el mateix canal ja ofereix, ja que no tot-
hom hi té accés. La posició de l’edificació a l’extrem 
oposat de la parcel·la, més en relació al vial, fa que 
el canal sigui al darrera de la casa.

F. L’EMBARCADOR: l’amplada de la parcel·la per-
met amarrar més d’una barca en el seu extrem. I la 
dimensió del jardí permet construir un embarcador 
dins el seu àmbit.

G. EL JARDÍ: la dimensió de la parcel·la permet es-
tablir força variants en quan a la distribució dels 
metres quadrats de jardí. Tot i així, el fet de respec-
tar unes distàncies mínimes als límits de la parcel·la 
genera un jardí fragmentat i espais poc útils.
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Ocupació màxima: 25%
PARCEL·LA MÍNIMA: 275m2

Edificabilitat: 2m3/m2

Número màxim de plantes: 2
Altura màxima: 8m
Separació a llindars: 6m a carrer i 10m a canal

A. TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA: habitatges unifamili-
ars. Disposen de dues façanes, una al canal i l’altra 
al carrer, de manera que les estances interiors no 
queden orientades cap a casa el veí i tenen un camp 
de visió més ampli.

B. L’ALTURA: La restricció del número de plantes i 
d’altura màxima fa que el conjunt adopti una imat-
ge d’homogeneïtat en altura.

C. RELACIÓ AMB EL CARRER: La posició de l’edifi-
cació dins la parcel·la determina la  relació entre 
l’habitatge i el carrer i l’habitatge i el canal, que 
passa per un espai de jardí privat. En aquest cas la 
densitat edificada  trenca lleugerament l’ imatge de 
conjunt suburbà.

D. EL COTXE: la flexibilitat per a ubicar l’edificació 
dins la parcel·la fa que es puguin produir diverses 
relacions entre la casa i el cotxe.

E. RELACIÓ AMB EL CANAL: la necessitat d’ubicar 
l’embarcador dins la parcel·la fa que aquest actuï 
de filtre entre el canal i el jardí o l’habitatge. Per 
tant, s’estén el pla de l’aigua i desapareixen gran 
nombre d’embarcacions amarrades dins la zona na-
vegable del canal. 

F. L’EMBARCADOR: l’amplada de la parcel·la no 
permet amarrar tot tipus d’embarcacions en el seu 
extrem, per tant cal generar embarcadors dins les 
parcel·les.

G. EL JARDÍ: la dimensió de la parcel·la no permet 
mantenir unes distàncies amb els veïns, però si amb 
el carrer i el canal, de manera que fa que l’espai 
destinat a jardí quedi dividit en dos; un jardí davan-
ter i un de posterior. De nou, l’estretor de la parcel-
la dificulta la ubicació d’elements en el jardí, com 
ara la piscina.
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HIPÒTESIS FINALS

Abans de tancar la tesina amb les hipòtesis tretes 
sobre l’estudi d’Empuriabrava, simplement recordar 
que en la primera part del treball s’ha desenvolupat 
una visió general sobre el territori i les relacions que 
les formacions urbanes estableixen amb aquest, con-
cretament amb el medi aquàtic, arribant a concloure 
que al llarg del temps l’apropament a l’aigua s’ha 
dut a terme per diversos motius. Mentre el mar fou 
la via d’arribada a la península pels grecs i romans, 
fent un ús defensiu i comercial d’aquest medi, els 
terrenys llacunosos dels aiguamolls eren ideals per a 
construir-hi canals i explotar el territori turísticament, 
mitjançant les urbanitzacions marítimo-terrestres. 

L’àmbit del Golf de Roses m’ha servit per exempli-
ficar dos conceptes urbans; les ciutats portuàries de 
petita dimensió com el cas de la població de L’Esca-
la i les marines residencials, per acabar aprofundint 
en l’estudi d’Empuriabrava.

Si la marina residencial fou criticada paisatgística-
ment i valorada econòmicament, des d’un punt de 
vista urbanístic ha permès recuperar un vincle per-
dut entre l’habitatge i la barca, malgrat que la fina-
litat dels primers assentaments humans fos comercial 
i productiva i ara ha passat a ser recreativa i lúdica. 
Aquesta relació restablerta ha estat possible mitjan-
çant la construcció de canals navegables. Per tant, és 
una relació preconcebuda i planificada a diferència 
de l’espontaneïtat amb que sorgien els enllaços en-
tre les embarcacions i els nuclis urbans en els refugis 
naturals per a la embarcacions que la pròpia oro-
grafia del lloc aportava. 
A més, aquest enllaç ha passat per una privatització, 
individualització i temporalització, ja que l’estructu-
ra urbana que defineix Empuriabrava ha apostat 

per un creixement de baixa densitat amb habitat-
ges unifamiliars aïllats, de segona residència, entorn 
als canals. 

Bàsicament ha estat per aquest motiu de contac-
te amb l’aigua que he volgut estudiar més a fons 
aquestes urbanitzacions marítimo-terrestres i concre-
tament l’exemple de casa nostra, Empuriabrava; la 
marina més gran d’Europa. 

La dimensió de l’urbanització, juntament amb la 
seva ubicació dins el Golf de Roses, desconnectada 
de qualsevol població existent, són un primer punt 
de partida errat des del meu punt de vista. En quan 
a la dimensió, es tracta d’una extensió de terreny, 
aproximadament similar a l’eixample de Barcelona, 
que ha deixat de ser productiu per passar a ser uti-
litzable només uns mesos de l’any. Una extensió que 
no ve justificada darrera un creixement poblacional 
sinó pel simple fet de voler fer d’un somni una rea-
litat. A més, el funcionament totalment independent 
de la resta de poblacions veïnes reforça la idea de 
dur a terme un malbaratament dels recursos exis-
tents, ja que un nucli no serveix a l’altre ni viceversa. 

De la mateixa manera que la marina se separa dels 
nuclis existents, aquesta no interactua amb elements 
de la natura del seu entorn. Hauria estat interessant 
que la xarxa de canals planificada hagués entrat 
en relació amb els cursos fluvials que en determinen 
els seus límits; el riu Muga i el rec dels Salins. No 
només hauria estat interessant sinó que possiblement 
hauria evitat problemes de manteniment de la xar-
xa de canals, assegurant una bona recirculació de 
l’aigua. 
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Un dels altres problemes que s’han observat amb 
l’anàlisi, en relació a la xarxa de canals, ha estat 
que aquests s’han traçat amb l’única finalitat d’ar-
ribar a casa amb barca sense plantejar uns recor-
reguts navegables que ajudessin a estructurar la 
marina. 

A través de l’esquema 9.01 es vol reflectir com fun-
ciona Empuriabrava i com podia haver estat. 
En el dibuix que representa l’actual Empuriabrava 
es pot veure com l’esquelet d’aquesta es base en 
una verticalitat absoluta, remarcada pels seus límits, 
La Muga i els Salins, que fan que la ciutat sigui im-
penetrable transversalment, pràcticament esdevé 
una ciutat emmurallada, penjada d’un únic fil de la 
carretera principal que enllaça Roses amb Figueres. 
En canvi, en l’esquema de proposta es manifesta la 
voluntat de relacionar els aiguamolls i l’estructura 
agrària de l’Empordà amb l’estructura urbana de 
la marina, fent que la ciutat funcioni tant vertical 
com transversalment. Per tant, per assegurar el bon 
funcionament de la malla s’ha d’establir una xarxa 
de canals i de vials que permetin al màxim la conti-
nuïtat dels recorreguts i connexions. 

D’alguna manera el que es es critica és l’importació 
d’un model americà en un territori amb una cultu-
ra diferent on si s’hagués parat més atenció a les 
seves pròpies traces possiblement aquestes hauri-
en marcat les pautes estructuradores de la marina. 
En altres paraules, abans de la construcció d’Em-
puriabrava els agricultors formaven sèquies per a 
conduir l’aigua fins als punts on la necessitaven i uns 
camins per arribar a les parcel·les que podien molt 
bé haver estat els inicis dels futurs canals i vials de 
l’urbanització. 

I de la mateixa manera que s’exposa la manca 
d’una buscada de referents en l’estructura agrària 
per determinar l’urbana, també es troba a faltar 
un estudi dels cortals que hauria pogut aportar una 
reinterpretació tipològica d’aquests per configu-
rar l’imatge d’Empuriabrava, tal com es va fer en 
el projecte de Borneo-Sporenburg on la tradicional 
casa adossada holandesa dels antics pobles es con-
verteix en les cases-pati de Borneo. [figura 9.02]

Així doncs, s’ha passat dels cortals a les cases sub-
urbanes, de les sèquies als canals i de les terres de 
conreu productives al jardí d’estada contemplatiu, 
sense deixar cap rastre. [figura 9.03] 

Continuant amb la casa suburbana, exposaré un nou 
problema que s’observa als creixements urbans que 
adopten aquesta tipologia i que he batejat amb el 
nom de l’Efecte D, de distància. 
Si entenem la casa suburbana com a l’habitatge uni-
familiar aïllat que s’ubica en una parcel·la de di-
mensions considerables separant-se dels seus límits, 
existeix una primera distància de separació amb el 
veí que serà la desencadenant de successives distàn-
cies que caldrà superar.

Aquesta primera voluntat de no compartit una mit-
gera amb el veí, automàticament produeix una ex-
tensió de les edificacions en el territori que implica 
l’augment de les longituds dels carrers i en conse-
qüència l’augment de les distàncies entre els habi-
tatges i els punts d’interès de la ciutat, ja siguin es-
pais públics, serveis o equipaments. A la vegada es 
fa indiscutible l’ús del vehicle per a superar aquestes 
distàncies que el mateix home s’ha imposat per a 
realitzar activitats diàries com pot ser anar a com-

9.02 Borneo-Sporenburg. Amsterdam [Metrópolis. Ciudades. Redes. 
Paisajes]
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9.01 Esquema de l’estructura general d’Empuriabrava i esquema de 
proposta [dibuixos propis]
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amb la normativa del Pla del 64, pel veïnat més 
estès a la ciutat, i posteriorment en el capítol 8 se’n 
modifiquen algunes variables per a observar quin 
teixit urbà en resulta.

Primer de tot s’aplica una variable en la delimitació 
dels llindars de separació a la parcel·la. Es proposa 
eliminar la separació entre els veïns i com a conse-
qüència en resulta una nova tipologia edificatòria i 
un espai de jardí més útil. Els mateixos efectes que 
es veuen en proposar una alineació a vial o a canal. 
Dues alineacions que formaran dos tipus de ciutats 
molt diferents, antagòniques, una amb una imatge 
urbana des del carrer i un espai més privatiu al ca-
nal i l’altra, una ciutat que dóna la cara a l’aigua 
resguardant la privacitat a la zona de contacte amb 
els vials. Per tant, dues sensacions urbanes a tenir 
en compte a l’hora de plantejar la projecció d’una 
marina.

La segona variable que s’ha modificat ha estat la 
limitació del nombre de plantes i l’altura màxima de 
l’edificació. En aquest cas s’ha vist que la normativa 
era molt rígida i no oferia gaires possibilitats volu-
mètriques. Alliberant aquestes limitacions i simple-
ment fixant un coeficient d’edificabilitat i una ocupa-
ció de la parcel·la s’ha demostrat que es permetia 
més flexibilitat a l’hora de definir els volums edificats 
sense perdre el control del conjunt. 

I per últim, s’ha jugat amb la dimensió de la parcel-
la. La parcel·la és una peça clau en les marines tipus 
línia que compten en amarrar la barca al límit de 
la parcel·la. Per tant la dimensió de la barca anirà 
lligada a l’amplada de la propietat privada. 

prar o anar a la platja. I en el moment que el vehi-
cle es posa en marxa cal reservar espais pròxims a 
les activitats esmentades (fer la compra o anar a la 
platja) per estacionar durant un període de temps 
el mitjà de transport. Així doncs, si quan analitzava 
la secció, tant del passeig marítim com del passeig 
dels Arcs d’Empuriabrava, parlava de la seva sobre 
dimensió i distància entre façanes, ara podria dir 
que de nou és una conseqüència que en resulta de 
l’Efecte D. [imatge 9.04] 

L’impacta de l’Efecte D es podria resoldre mitjan-
çant un teixit més compacte o redistribuint millor 
els pols d’atracció dins la ciutat. És a dir, una bona 
xarxa d’espais públics connectats entre sí que per-
metessin establir uns recorreguts agradables a peu, 
faria possible divagar per la ciutat i redistribuir els 
recorreguts i punts d’estacionament dels vehicles. [fi-
gura 9.05] 
D’altra banda, també trobem l’Efecte D nul quan 
parlem del vincle recuperat entre l’habitatge i la 
barca que ens facilita el gra de la casa suburbana 
amb jardí. 

Tal com s’ha explicat en el capítol 6, a Empuriabra-
va es poden distingir tres models, dins els cinc veïnats 
establerts, de relació entre els canals i la parcel-
lació. Tot i així, no s’ha aconseguit fer prevaldre els 
usos col·lectius que donen vida a una ciutat front  als 
individuals ni dotar a la ciutat de vida permanent 
al llarg de l’any superant l’estacionalitat temporal. 

Una vegada exposades les conclusions referents a 
l’estudi de l’estructura general de la marina, tal com 
segueix l’ordre del treball, entraré a parlar del gra 
petit. En el capítol 7 es redibuixa el teixit generat 

9.03 Un cortal - una casa suburbana [dibuix propi]
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9.04 Esquemes de l’Efecte D [dibuixos propis]



88

De totes maneres el tamany del solar no pot anar 
deslligat de les altres variables per a determinar 
el tipus de ciutat que es vol. Exemples com el del 
Borneo-Sporenburg o les «weekend units» de Port 
Guimaud [imatge 9.06] serveixen per constatar que 
a l’hora de projectar s’ha de tenir una idea clara de 
la ciutat que es vol , des de la definició de l’estruc-
tura general fins a l’establiment de les variables que 
marcarà la normativa. Per tant, es important pla-
nejar simultàniament les diferents escales urbanes, 
malgrat que amb l’exercici efectuat  sobre la modi-
ficació d’algunes pautes del joc es pugui constatar 
que la visió del conjunt que s’obté pot arribar a ser 
molt diversa si es controlen els paràmetres urbanís-
tics.

9.05 Esquema de l’estructura general de vials d’Empuriabrava i la 
relació amb el passeig marítim i la zona comercial i esquema de 
proposta [dibuixos propis]
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9.06 Weekend Units de Port Grimaud [Marinas: a working guide their 
development and design]
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