
Programa 
Cas d’estudi: 
l’Empordà
Jornades sobre 
arquitectura i 
paisatge

Rafel G. Bianchi i 
Regina Giménez, Domènec, 
Jordi Mitjà, 
Sílvia Musquera

Comissariat per 
Rosa Lleó i Zaida Trallero



Programa d’activitats Cas d’estudi: l’Empordà

Dissabte 20 de setembre
Auditori Museu Empordà, Figueres

Matí:

11 - 11.30h

Presentació del projecte i dels participants per Rosa Lleó 
i Zaida Trallero

11.30 - 12.30h

Les antenes i el meteorit - Rafel G. Bianchi i Regina Giménez 

Sorgeixen preguntes quan es dóna una confluència entre paisatges o llocs 
que pertanyen a l’àmbit personal i alhora formen part de la “Historia” 
en majúscules. Aquesta conferència no pretén contestar-les però si posar 
de rellevància que aquesta història en majúscules sovint és construïda 
a partir d’històries individuals. Utilitzem el verb construir des de la 
consciència de que la memòria col·lectiva i per tant, també l’oblit, són 
construïts. Si el lloc és l’emissora radiofònica coneguda com a Radio 
Liberty i el focus d’interès és la seva arquitectura, de quina manera, 
aquesta relació entre un lloc i com ha estat construït forma part del 
relat oficial i com aquest relat – o la seva absència si no en forma 
part– pot ser rellegit des del present. 

Pausa - Inauguració exposició

13.00 - 14.00h

Club Mediterranée de Cadaqués - Silvia Musquera

El complexe de vacances inaugurat pel Club Mediterranée l’any 1962 al 
paratge de Tudela, va esdevenir un exemple únic d’arquitectura per 
al turisme, projectada des del respecte cap a territori i en diàleg 
amb una topografia i una climatologia extremes, les del Cap de Creus. 
Els arquitectes Pelai Martínez i Jean Weyler, amb la col·laboració de 
Salvador Dalí, van transformar un lloc en un paisatge, amb petits volums 
blancs que recolzats damunt les roques van acariciar-ho. Quaranta anys 
més tard ha estat esborrat del Cap de Creus, deixant una petjada mínima 
alhora que un gran buit.



Tarda

15.30h 

Trasllat Figueres – Empuriabrava en autocar

16.00 - 17.00h 

“Visita guiada” Delta Muga cas d’estudi. La modernitat de vacances, 
utopies i distopies.  - Domènec

Viatge de Figueres a Empuriabrava i visita a la mega estructura 
d’apartaments turístics Delta Muga. Un recorregut per l’arquitectura 
de vacances: entre la promesa de felicitat kitsch a la realitat social 
complexa.

Diumenge 21 de setembre 

Matí

10.30h 

Trasllat en autocar Figueres – La Jonquera

11.00 - 12.30 h 

“Visita guiada” Transitar als límits - Jordi Mitjà

Visita a El Pertús (en francès Le Perthus). També denominat el Portús, 
és una petita població nord-catalana del Vallespir situada al mig del 
coll del mateix nom. Administrativament és una comuna francesa del 
departament dels Pirineus Orientals. Parlarem d’aquest enclavament, dels 
conflictes que aquests espais fronterers evidencien, de transformacions, 
de comerç i supervivència. En un principi, la localitat estava composta 
per casetes duaneres. L’any 1939, durant la Guerra civil espanyola, va 
ser escenari  d’un èxode massiu de refugiats que fugien de la repressió 
franquista davant l’avanç de les tropes de Franco. L’èxode va finalitzar 
quan les tropes franquistes van aconseguir la posició el 9 de febrer 
d’aqueix mateix any. Des dels anys 50, és un dels punts de passos més 
importants entre França i Espanya i també un immens nucli comercial, 
anàleg al situat a Els Límits (La Jonquera).

14.00 h Dinar i discussió

FI DE FESTA



Col·laboren:

Museu de l'Empordà
Rambla, 2
17600 Figueres
www.museuemporda.org
infome@museuemporda.org
tel. 972 502 305

Informació hostals/ hotels

Hostal Bartis
Habitacions dobles de 35 a 45€/ nit
www.hostalbartis.com

Hostal la Barretina
www.hostallabarretina.com
Habitacions dobles entre 40 i 50€/ nit

Hotel Los Ángeles
Habitacions dobles per 45€/ nit
www.hotelangeles.com

Hotel Rambla
Habitacions dobles per 60€/ nit
www.hotelrambla.net

Hotel Duran
Habitacions dobles per 75€/ nit
www.hotelduran.com

Les jornades són gratuïtes. 
L’autocar té un cost de 8€ els dos dies. 

Per més informació i reserva de places adreceu-vos a casdestudi@gmail.com




