
CRAM I ORDENACIÓ PAISATGÍSTICA I D’USOS AL DELTA DEL RIU TORDERA 

 El projecte es desenvolupa al braç dret del curs baix del riu Tordera, concretament a la zona de 
la desembocadura. Aquest és un espai d'un alt valor ecològic, tot i que actualment es troba molt 
degradat per causes diverses. 

ÀNALISI HISTÒRIC I ESTAT ACTUAL 

 Territorialment, aquest espai forma part d'un sistema connector d'espais verds de la vila de 
Blanes, que ressegueix tot el perimetre de la població connectant varies àrees d'interes paisatgístic, 
grans zones de boscos de pinedes que deixen pas als camps de conreu que es situen 
perpendicularment al curs del riu. Tangencialment al riu, també es completa una extensa seqüència 
d'espais humits que recorre tota la banda dreta del curs baix del riu, des de Tordera, passant per 
Palafolls fins a Blanes, on finalitza amb la llacuna litoral i una gran pineda que ressegueix la costa. 

 Actualment la zona estudiada es troba sota una brutal pressió urbanística. S'hi ubica la zona 
hotelera i turística de la població, desenvolupada primerament amb edificis d'hotels i apartaments 
(pb+7) i que a mida que s'acosta al riu es converteix en zones de càmping que ocupen espais 
teòricament protegits, segons nombrosos catàlegs de paisatge. 

 Originariàment la zona es dedicava a l'explotació agrícola i ramadera. Aquest fet va fer que els 
pagesos plantessin una gran pineda litoral per evitar que la sorra avancés fins als terrenys de conreu 
malmetent-los. Això va seguir així fins  la dècada dels anys 50, quant la població es va trobar davant de 
l'arribada massiva d'immigrants i del famós boom turístic de la Costa Brava. Primer es va desenvolupar 
l'anomenat bari de les cases barates (un símil de la ciutat jardí d'Ebenezer Howard, barri obrer), i més 
tard el sector purament turístic. En deu anys, a partir del final dels anys 60, es va transformar 
completament la zona, amb l'aparició massiva d'enormes hotels, edifics d'apartaments i càmpings que 
han anat avançant i menjant terreny a les terres de conreu i espais naturals sense parar fins avui en dia.  

 

 Fent un anàlisi acurat de la zona d’estudi, s’opta per actuar en conseqüència als problemes 
detectats per resoldre la nova ordenació de la zona. El concepte general és el de recuperar la secció 
natural tant del riu com del litoral marí. 

LA PROPOSTA URBANÍSTICA 

 La proposta busca fer compatible l’activitat turística de la zona, reformulant uns nous límits 
més respectuosos amb l’entorn de les àrees de càmping i accessos a la platja i riu, amb la recuperació 
dels espais naturals tant pel que fa al riu -bosc de ribera i sistema hídric inundable- com al litoral -
eliminació del passeig peatonal construït i recuperació del sistema dunar costaner-. 

 

 La ubicació de l'edifici fa que actuï com a ròtula de l'espai natural, articulant els accessos 
costaners i el pas a través del nou parc fluvial. Programàticament, el centre es pot concretar en 4 
espais: la zona clínica, les zones de recuperació d'animals (piscines i tancs mòbils), els espais 
administratius i la torre d'observació d'aus. 

EL CENTRE DE RECUPERACIÓ D’ANIMALS MARINS (CRAM) 

 Es planteja una peça central tancada que conté els espais clínics, on es desenvolupen les 
activitats als espais interiors. A la banda de la platja, els límits de l'edifici generen una bossa on es 
situen la zona de recuperació d'aus, de les tortugues i l'accés dels visitants, tenint en compte que 
aquests dos tipus d'animals són els que toleren millor la presència de les visites. A la banda de 
muntanya, se situa la zona de recuperació de dofins, un tipus d'animal molt especial que requereix un 
ambient més tranquil i pausat, ja que cal evitar que els cetacis entrin en estat d’estrés i excitació.  



 La suau pendent del terreny permet que l'edifici es vagi aterrassant, de manera que s'integra 
amb l'alçada de la pineda existent. La torre d'observació es coloca a la punta més propera a la llacuna 
litoral. Conceptualment, es genera una plataforma de formigó, un sòcol dur i tectònic que s'entrega amb 
el terreny i que genera també les piscines. Al damunt s'hi coloca una estructura més lleugera de fusta 
làminada, que alberga tant espais interiors (clínics) com els de recuperació dels animals (exteriors). 

 S’opta per una construcció lleugera i modulada pel que fa als elements de fusta, tant en façana -
ventilada de llistons de pi tractats + panell sandwich- com en coberta - panell sandwich + recobriment 
pvc tou i recollida d'aigues perimetral -. 

 

 


