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L'AQUARI instal·lacions "biològiques"

Sala d'alimentació, cuina

Diàriament s'haurà de preparar dietes a base de peix sencer o trossejat, crancs, musclos, plàncton viu i complements vegetals i vitamínics. L'aliment es
disposarà a l'aigua perquè siguin els mateixos animals els que vagin a menjar a la superfície de l'aquari. Aproximadament els peixos, propis del mediterrani,
menjaran tres vegades per setmana. La temperatura de l'aigua serà sempre d'uns 18 graus.

Sala de quarantena

Tots els organismes en arribar a l'aquari, hauran d'aclimatar-se al seu nou entorn, al seu nou règim d'alimentació i hauran de ser suficientment grans per a
que peixos d'altres espècies no se'ls mengin abans de ser portats al tanc d'exposició. Aquesta sala amb diversos tancs permetrà tenir-los aïllats. Aquesta
estada inicial a la sala de quarantena permet també eliminar-los l'estrès ocasionat pel transport i controlar les possibles malalties i paràsits que poden dur i
transmetre a la resta d'animals.
Aquesta sala també serveix d'hospital. Animals malalts o ferits passen la seva convalescència i són tractats en aquesta estància. Ja que l'aquari pretendrà la
reproducció dels animals, aquesta sala serà en ocasions la "sala de maternitat" per tenir cura dels ous i les cries fins que aquestes tenen les condicions
necessàries per a ser traslladades als aquaris grans.

Laboratori

En aquesta sala s'analitzarà cada dia l'aigua de tots els tancs de l'aquari, tant dels exposats com els de zones tècniques. L'objectiu és garantir les condicions
fisicoquímiques òptimes de l'aigua per a la vida dels animals. També es produirà el plàncton necessari per a l'alimentació de les cries i determinades espècies;
un plàncton que pot ser d'origen animal (zooplàncton) o d'origen vegetal (fitoplàncton). Una altra tasca del laboratori és controlar les patologies; es a dir,
estudiar les malalties dels peixos i preparar tractaments adequats per a curar-los. Es duran a terme antibiogrames i necròpsies per determinar les possibles
causes de mort dels animals.

Sales de filtració

La captació de les aigües es farà mitjançant pous arranjats especialment per a aquest fi, d'aquesta manera obtindrem un cabal continu. Tot i això un sistema
força sofisticat de depuració permetrà treballar amb un cicle semi-tancat amb un temps de renovació d'aproximadament 1,5h. Tan sols una petita quantitat
d'aigua exterior serà aportada diàriament per compensar les pèrdues per evaporació i les d'oligoelements que finalment es tractaran en una petita depuradora.
Es controla també la temperatura i s'esterilitza l'aigua, si es necessari, amb un sistema de producció d'ozó i de llum ultraviolada. Aquest sistema elimina els
bacteris no desitjats a més d'oxigenar l'aigua i facilitar la floculació de proteïnes per eliminar-les posteriorment. L'esterilització final de l'aigua és necessària
com a mesura de prevenció biològica vers l'exterior de l'aquari.

Alçat de l'exposicióAlçat dels serveis

L'AQUARI "contactes" i serveisL'AQUARI element plurifuncional

Desprès dels 4Km de passeig marítim amb aquest últim tram peatonal, a la zona
portuària apareix l'aquari, un element amb diverses funcions a diferents escales o
nivells: a nivell territorial, urbà, d'equipament públic i local.

A nivell territorial

Es tracta d'un element que ha de ser capaç de marcar el punt final o inicial del passeig
marítim de Blanes i alhora l'inici cap al nord del recorregut de 214 Km de la Costa Brava,
potenciant el municipi de Blanes com inici d'aquesta. Ha de ser un element visible des de
la desembocadura del riu Tordera i que faci així d'atractor des de tot el front marí de la
població.

A nivell urbà

Aquest edifici ha de encaixar dins el teixit urbà, ja que es troba en una zona tant de
caire urbà com de caire portuari i per tant ha de procurar ser capaç de rel·lacionar-se
amb tots dos entorns de manera eficaç. Es podria dir que en quant a les circulacions
aquest element funciona com a ròtula permetent el gir de les circulacions peatonals al
seu voltant encarant diferents direccions i recorreguts.

A nivell d'equipament

L'exemplificació de la flora i la fauna d'aquesta costa tant pecul·liar, ha de fer d'aquest
edifici un equipament del municipi, que alhora ha de potenciar tota una xarxa
d'equipaments de caire "verd" a nivell territorial.

A nivell local

L'aquari ha de ser capaç d'aportar vitalitat i noves oportunitats a l'espai que ocupa, es
per això que juntament amb l'escola de submarinisme aporta nous llocs de treball,
potencia el consum de la marca Costa Brava i inclús aporta un sistema de neteja de les
aigües portuàries ja que les aigües que seran expulsades estaran més netes que les
obtingudes de l'exterior del port.
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Esquema de les zones de servei a les piscines

Maqueta de treball ròtula urbana

Maqueta treball de les zones de serveis

Esquemes funcionals

SERVEIS BIOLOGIA AQUÀRI

Esquema del tractament d'aigües

Aigua obtinguda de
l'exterior del port.

Protein Skimmer:

Sistema de neteja
mitjançant la
capil·laritat i addició
d'ozó (O3).

Filtre de sorra:

Sistema de neteja
mitjançant  la filtració
per gravetat.

Torre d'amoni:

Torre biològica que
elimina nitrats.

Antigermicides:

Sistema d'eliminació de
germens mitjançant llum
ultraviolada

Bescanviador:

Element encarregat de la
regulació de la temperatura.

Aigua retornada a
l'interior del port.

Esquema dels "contactes"

Recorregut exposicióSuperposició dels serveis


