
 
 

 

50. Fundació per a la Recuperació i Conservació d’Animals 
Marins (CRAM) 
 
MUNICIPI 
El Prat de Llobregat 
 
TITULAR 
El nou CRAM del Prat del Llobregat obrirà les portes al públic el juny de 2010. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
La Fundació per a la Recuperació i Conservació dels Animals (CRAM) està a punt de finalitzar 
les obres del nou centre ubicat a l'antic Golf del Prat, que van començar l'octubre de 2008. Les 
noves instal·lacions comptaran amb un edifici d'educació, administració i personal, una àrea 
clínica de recuperació, amb quiròfans i tancs per a intervencions, i un tercer edifici dedicat als 
estudis post mortem. Aquestes instal·lacions convertiran el nou CRAM en un centre pioner en 
el disseny de mesures de maneig i conservació al voltant dels animals marins. El nou centre 
espera acollir més de cinquanta mil visitants anuals a partir de la seva inauguració, el juny de 
2010. 
 
Per reproduir fidelment les condicions de vida en llibertat de les espècies que arribin a la 
clínica, els espais aquàtics seran fidels a les característiques de l'hàbitat mediterrani. A més, la 
clínica estarà dotada de quiròfans, rajos X, ecògrafs i d'altres aparells mèdics que possibilitaran 
la realització de diagnòstics precisos. Quan calgui, l’espai d’estudis post mortem permetrà als 
científics fer necròpsies per esbrinar els motius de la mort d’alguns animals. Això suposarà la 
generació d’un coneixement específic del centre molt útil en accions d’investigació conjunta 
amb altres entitats.  
 
El CRAM és una fundació sense ànim de lucre, responsable d’atendre els animals marins 
avarats al litoral català i que es trobin amenaçats, d’acord amb un conveni signat amb la 
Generalitat de Catalunya. A banda d’aquesta activitat de clínica i rescat, la fundació porta a 
terme projectes de conservació i sensibilització entorn del medi marí, com també activitats 
d’investigació amb entitats del món científic i universitari en diversos àmbits, com la reproducció 
d’espècies marines o l’anàlisi dels ecosistemes mediterranis. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

• Termini d’execució de les obres: 15 mesos (fins al gener de 2010) 
• Pressupost: 5 M €, finançats pel Ministeri de Medi Ambient, el Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya, AENA i l'Ajuntament del Prat de Llobregat  
• Ubicació: a l’antic Reial Club de Golf del Prat, a l'anomenat Parc Litoral, franja de 

territori compresa entre l'aeroport i el mar, que s’ha rehabilitat  
• Extensió del recinte: 18.000 m2 

 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.cram.org 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Ferran Alegre Ninou, president de la Fundació CRAM. 

 

http://www.cram.org/

