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INFORMACIÓ 
 
Consell Departamental dels 
Pirineus Orientals, 
Servei Medi Ambient 

Tell. +33 4 68 85 82 50 
 
Conservatori del Litoral, 
Delegació regional 
 Tel. + 33 4 99 23 29 00 
  
 
B.I.T [per les sigles en francès 
d’] Oficina d’Informació 
Turística] de Port-Vendres 
 Tell. +33 4 68 82 07 54 
 
Site de Paulilles, Atelier des 
barques 
Tel. + 33 4 68 95 23 47 
 
Espai de Paulilles, Casa de 
l‘espai 
Tel. + 33 4 68 95 23 40 
 

 
 
Paulilles és una badia petita de la Costa Vermella, situada al municipi de Port-Vendres 
[Portvendres], entre el Cap Béar i el Cap de l’Abeille.  La seva ribera de pissarra, les 
seves tres platges separades per promontoris boscosos, coneguts per pescadors, 
vinyataires i pastors des de fa segles i segles, no té rival com a paratge natural més bell 
de la Costa Rocheuse.  Nomenat ‘‘Tourisme et Handicap’’ [‘‘Turisme i Discapacitat’’, 
distintiu francès d’accessibilitat per a discapacitats] des del 2013, el paratge és 
accessible per a les persones amb discapacitat auditiva i intel·lectual.  
 
Una història moguda  Però darrera les platges, en mig d'aquest paisatge, un mur 
construït per l’exèrcit alemany el 1943 per limitar les possibil·litats de desembarcament 
aliat, i una xemeneia de totxo de 35 m d’altura recorden la història i el passat industrial 
del paratge.  
Efectivament, la badia de Paulilles va ser, abans que res i durant més d’un segle, el marc 
d’una antiga fàbrica d'explosius, concebuda per Alfred NOBEL i de la que no en pot ser 
dissociada.  
 
Des del 1875, La fàbrica NOBEL PRB (Poudreries Réunies de Belgique [Fàbriques de 
Pólvora Reunides de Bèlgica]) comença a produir nitroglicerina i productes 
manufacturats de cautxú (neumàtics, canonades...) al paratge de Paulilles.  Més de 200 
empleats van treballar i van ser allotjats al paratge, en els edificis principals, situats 
entre la carretera i les vies.  Aquest autèntic ‘‘poble’’ va viure gairebé en autarquia, amb 
la seva església, la seva escola, el seu economat i el seu hort.  Els anys 1900, la fàbrica 
subministra 550 tones de dinamita, destinades a França i a les seves colònies.  El 1975, 
la producció de dinamita voreja les 4000 tones.  El transport es realitzava parcialment 
per vaixell des de la badia, on es van instal·lar embarcadors.  Els explosius 
s'emmagatzemaven a tallers soterrats i intercomunicats per túnels.  Els accidents, de 
vegades mortals, són freqüents.  Els obrers pateixen malalties professionals, sobre tot 
patologies cardiovasculars.  Però és únicament per raons econòmiques que aquesta 
dinamitera tancà les seves portes definitivament el 1984.  
 
Fins i tot abans del tancament de la fàbrica, la pressió immobiliària havia advertit als 
actors locals del risc de veure la urbanització d’aquest paratge.  Efectivament, aquest 
extens terreny erm de més de 30 hectàrees no trigà a atraure el desig d’un promotor 
immobiliari, Jean-Claude Méry, que el va comprar el 1988 per 30 milions de francs (uns 
4,5 milions d’euros).  La seva empresa tenia l'ambició de realitzar un complex faraònic 
de centenars de xalets, marines i un port amb no menys de 500 amarradors, tot i que 
una part del paratge hagi estat classificat par un decret del Consell d’Estat el 26 de juny 
del 1979.  El fort moviment que es va oposar a aquest projecte i la catalogació definitiva 
de tota la badia de Paulilles van obligar Jean-Claude Méry a renunciar-hi.  Els edificis 
esdevenen ruïnes, el paisatge continua degradant-se.  Tanmateix molt sovintejat, el lloc 
i les vies de circulació que hi arriben són cada cop més propicis als accidents i als inicis 
d’incendis.  
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