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1 rewaves centre de talassoterapia en les rehabilitades instal·lacions de Radio Liberty a la platja de Pals 

L'ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS 

A través del següent recull d'imatges, i les descripcions 
que les acompanyen, es pretén donar a coneixer l'estat 
actual de les instal ·lacions, descriure els components, els 
espais i els sistemes de construcció. Alhora, fer-ne una 
primera analisi de l'estat de conservació de cada una de 
les parts i del possible valor que aquestes presenten, 
independenment del futur ús que puguin allotjar. 

ESPAIS EXTERIORS PROPERS D'INTERES 

En la primera fotografia, podem observar l'esplanada 
destinada a aparcament situada al final del carrer de la 
Torre Mora. 

La segona imatge ens mostra la Torra Móra, un monument 
declarat bé cultural d'interes nacional, i l'espai de pícnic 
annexe. 
La torre es troba enmig de les pinedes plantades al segle 
XIX per fixar les dunes de la Platja de Pals. Constru·1da 
molt probablement al segle XV és la torre d'una antiga 
masia o casal del qual es veuen escassos vestigis al seu 
costat. És molt propera al mar i visible pels navegants, per 
aixo es va fer servir durant molt de temps com a senya als 
pescadors i mariners 
La torre és cilíndrica i conserva uns 1 O metres d'al<;;ada. 
Consta de dues plantes i terrat i es troba en bon estat de 
conservació. 

Les dues fotos inferiors corresponen al límit est del sector. 
La primera és del camí de sorra que forma part de 
l'itinerari identificat com a 2 de l'espai d'interes natural del 
Baix Ter. La segona és un deis accessos a la platja des 
d'aquesta via. 

zona d'aparcament torre mora 

camí paral·lel a la platja un deis accessos a la platja 
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1 rewaves centre de talassoterapia en les rehabilitades instal·lacions de Radio Liberty a la platja de Pals 

EDIFICI "J" 

Descrípció 

Es disposa de poca informació sobre aquesta edificació. 
Gracies als planols podem saber que era l'anomenat 
edifici "J ", i deduint de les fotografíes d'epoca, tenim el 
coneixement que era a través d'aquest edifici que els 
transmissors passaven la informació a les antenes 

Les fotografíes 

En les dues imatges annexes podem observar l'aspecte 
exterior i l'espai interior d'aquesta construcció. 

Elements í estat de conservacíó 

Els sístemes constructíus emprats en aquesta edificació 
així com l'estat de conservació deis elements, són 
semblants als de la resta d'edificacions. Tant !'estructura 
(pilars, bigues i biguetes - de formigó insitu-) com la 
coberta i els elements de tancament opacs es traben en 
bon estat de conservació. Hi ha danys pero en fusteries i 
instal·lacions, deguts al nul manteniment deis darrers anys 
i als furts produ"its. 

exterior 

DIPÓSIT D'AIGUA 

Descrípcíó 

Aquest és l'antic diposit d'aigua, la construcció més visible 
de tot el conjunt i que arribà a ser la imatge de la radio. 
Amb una capacitat de 40.000 litres emmagatzemava 
l'aigua per a posteriorment ser emprada en les 
instal·lacions. 

Les fotografíes 

Mostren diferents vistes d'aquest element, i grac1es a la 
vegetació en la part inferior, ens ajuden a fer-nos una idea 
de les dimensions. 

Elements í estat de conservació 

Els pilars i el cos opac són de formigó armat insitu, pero 
!'estructura auxiliar és d'acer. 

Tot el conjunt, a simple vista, es traba en bones 
condicions a excepció d'alguns elements puntuals (com 
l'escala d'acer) que comencen a presentar patologies de 

interior corrosió. 
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MAGATZEM 

Descripció 

Aquest edifici es troba separat del conjunt principal. 
De construcció molt posterior a la resta, era l'edifici 
destinat a magatzem. 

Les fotografíes 

En les dues imatges annexes podem observar l'aspecte 
exterior i l'espai interior d'aquesta construcció. 

Elements i estat de conservació 

Tant !'estructura (pilars - de formigó insitu- i bigues i 
biguetes - de formigó prefabricat -) com la coberta (de 
xapa) i els elements de tancament opacs es troben en bon 
estat de conservació. 
Hi ha danys pero només en fusteries i instal·lacions, 
deguts al nul manteniment deis darrers anys i als furts 
produ"i"ts. 

És potser la construcció amb menor valor arquitectonic 
del conjunt. 

exterior 

interior 
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1 rewaves centre de talassoterapia en les rehabilitades instal·lacions de Radio Liberty a la platja de Pals 

Talassoterapia prevé de les paraules gregues thalassa -
mar- i therapeia - terapia-. 

QUE ÉS LA TALASSOT ERAPIA? 

Segons la Federació Internacional Mer et Sante, la 
talassoterapia és la utilització, sota supervisió medica i 
amb un objectiu preventiu o curatiu, deis beneficis del 
medi marí que comprenen: el clima marí, l'aigua de mar, 
els fangs marins, les algues i altres substancies extretes del 
mar. 

HISTÓRIA 

La creenc;a de que el mar té el poder de proporcionar 
forc;a ha estat present en practicament tots els llocs i tates 
les epoques de la historia. 

Els metges de l'antiguitat, des de Hipocrates passant per 
Empedocles, Galeno o Paracelso, recomanaven el mar en 
els seus tractaments i recollien en els seus tractats de 
medicina natural múltiples remeis associats amb el medi 
marí. 

Fenicis, grecs i romans van ensenyar a aprofitar els 
recursos marins i varen treure el maxim partit de l'oxigen, 
l'hidrogen, el nitrogen, el ciar, el fosfor i el iode que conté 
el mar. Les termes de Caracalla, amb capacitat per a unes 
3.000 persones, són un exemple de les instal·lacions que 
van crear per a la curació, la relaxació i la higiene del cos. 

El 17 60, Richard Russell, escrigué el primer llibre 
important sobre talassoterapia titulat L'.ús de l'aigua de 
mar en les malalties de les glandules. Tal va ser l'exit 
popular d'aquest que la família reial britanica i nombrases 
nobles anglesos el nomenaren un deis seus metges. l.'.aval 
de la monarquia provoca que la cura marina es difongués 
per no només tot Gran Bretanya sinó també Franc;a, 
Holanda i Alemanya. 

A principis del segle XX, el doctor Ceresole va fundar a 
Venecia un institut per l'estudi deis efectes del mar sobre 
l'home sa i malalt. 

Bathing - Boris Kustodiev, 1912 

Franc;a és el país on la talassoterapia gaudeix de majar 
prestigi i difusió d'enc;a que el 1913 es constituí a aquest 
país l'Associació Internacional de Talassoterapia. 
Celebrant el seu primer congrés a Cannes l'any 1914. 
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cartell del primer congrés de talassoterapia l'any 1914 

La idea d'utilitzar les propietats de l'aigua de mar per via 
interna Ga sigui beguda o per injecció subcutania) per a 
restablir la salut humana és tan vella com la medicina. 
Pero la historia moderna d'aquesta terapia no comenc;a 
sinó a principis del segle XX amb els estudis i escrits del 
bioleg frances René Quintan. Aquest va dissenyar una 
solució salina, coneguda com a plasma de Quintan, 
basada en l'aigua de mar. 

Postal amb la imatge del balneari marítim de Caldetes 

Des de principis del segle XX, es va comenc;ar a estendre 
la practica de la talassoterapia. Va ser llavors quan 
nombrases poblacions costaneres van veure créixer hotels 
balnearis. 

Banys al mar_Sud d'Europa 

CONDICIONS DELS CENTRES DE TALASSOTERAPIA 

Degut a la necessitat d'ubicar-se en entorns del litoral, i 
combinant amb la prestació de serveis medies amb 
l'oferta d'allotjament per a facilitar el desenvolupament 
d'aquests programes de cura, els centres de 
talassoterapia s'han considerat turístics. El que ha donat 
lloc al conegut turisme de salut. 

No oblidem pero que l'ús principal d'aquests 
establiments és la practica medica i que per tant hauran 
de garantir unes condicions mínimes: 

direcció, supervis10 i assistencia medica 
especialitzada en el propi establiment sanitari; 
utilització d'aigua de mar mineral, mitjanc;ant les 
condicions adequades que preservin les 
característiques terapeutiques d'aquest element 
natural; 
proximitat immediata al mar, amb el fi de 

complementar i utilitzar el clima marí com a 
element fonamental per a les cures; 
instal-lacions adequades per a la prestació de 
serveis i l'aplicació de les tecniques terapeutiques 
basades en l'aigua de mar; 
i terapeutes especialitzats en les tecniques a 
realitzar. 

LEGISLACIÓ 

La talassoterapia és actualment una tecnica reconeguda a 
tots els pa"isos desenvolupats. Tot i així, no es disposa d'un 
marc regulatori específic per classificar l'activitat deis 
centres de talassoterapia. Estem en un país 
descentralitzat, i en el sector del turisme de salut i del 
sanitari, és on potser més es percep aquesta situació. Tan 
sois dues comunitats autònomes, Galícia i Múrcia, han dut 
a terme superficials intents regulatoris. 

No obstant aixo, l'activitat realitzada als centres de 
talassoterapia sí que esta emparada per una serie de 
regulacions i legislacions. Un centre de talassoterapia, 
com a establiment medie especialitzat, ha d'estar registrat 
davant les autoritats sanitaries com a tal. Cada autonomia 
disposa d'una reglamentació al respecte i el control esta 
degudament garantit. 

Els centres de talassoterapia precisen ineludiblement 
d'aigua de mar per a poder dur a terme la seva activitat. 
Logicament, aquesta aigua ha de ser captada directament 
del mar. Depenent de la dimensió de l'establiment, les 
tecniques disponibles i el grau d'utilització, els consums 
poden arribar a ser elevats i han de renovar-se amb una 
freqüencia que pot arribar a ser diaria, per tal de 
preservar les condicions maximes de puresa de l'aigua. 
Aquestes necessitats d'ús fan que l'aigua hagi de ser 
captada directament del mar, sense la utilització de 
transport ni pous. Es precisa per tant de la concessió 
administrativa d'un permís per la captació de l'aigua de 
mar i la otorgació correspon a la Direcció General de 
Costes del Ministeri de Medi Ambient. 
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TECNIOUES 

Natura Is 

Són les tecniques realitzades a l'aire lliure aprofitant les 
condicions i els elements del medi marí. 

Les principals són: 

el bany a l'aigua de mar a l'aire lliure; 
l'arenoterapia, enterraments a la sorra de la platja; 
els passejos a la vora del mar; 
i les cures de sol, l'anomenada helioterapia. 

Artificials 

Són les tecniques que es realitzen als centres de 
talassoterapia. 

Així entre les tecniques destacades en fundó de la 
instal·lació requerida tenim: 

Banys (poden ser individuals o generals): 
banys simples, 
banys de contrast, p1scines a diferents 
temperatures (des de 18ºC fins a 38ºC); 
banys galvanics, piscines amb enriquides amb 
sal (flotariums), o amb gas carbonic o banys 
d'aigua oxigenada i ionitzada; 
banys parcials (maniluvis - banys de mans- o 
pediluvis - banys de peus; 
piscines actives. 

Hidromassatge: 
tumbones; 
bancs. 

Banys amb dutxes: 
jet o a pressió; 
cascad es; 
xorro subaquatic. 

Dutxes, diferenciades per pressió 
d'aigua: 

circular, 
bitermica, 
escocesa, 
pulveritzant (+cromoterapia), 
multijet, 
Vichy, 
font de gel. 

Saunes: 
seca (finlandesa); 
i humida (bany turc o hammam). 

Aerosolterapia marina: 
banys de vapor marí, 
pulveritzacions i inhalacions. 

Aplicacions: 
d'algues (algoterapia) 
i de fangs. 

Relaxació: 
tumbones calefactades. 

temperatura 

En complement a les anteriorment mencionades poden 
realitzar-se altres tecniques com: 

la massoterapia, 
els drenatges, 
la pressoterapia 
o la electroterapia.

En l'annexe d'aquest projecte s'adjunta informació 
complementaria referent a les tecniques aquí citades. 

CENT RES PROPERS 

CD Explore Spa by Le Méridien Hotel 
Avinguda Sanatori, 1. El Vendrell. Tarragona 
L'.Explore Spa by Le Méridien és un spa amb una amplia 
varietat de terapies inspirades en diferents cultures i on un 
deis pilars essencials és la talassoterapia. 

CI} Hotel Colón Thalasso Termal
Pla<;a de les Barques, s/n Caldes d'Estrac. Barcelona 
Situat a primera línia de mar, té més de 2.000m2 
d'instal·lacions amb zones diferenciades com el centre de 
salut i medicina estetica, la zona de talassoterapia i la de 
balneari. És únic i exclusiu a tot el territori de l'Estat 
espanyol, ja que combina l'aigua de mar amb l'aigua 
termal. 

@ Tha/acap Cata/ogne 
Avenue de la cote Vermeille. Banyuls-sur-mer. Languedoc 
Temps per a una cura, una estada curta o una llarga cura, 
descobrir o redescobrir l'Esperit i els beneficis deis 
elements marins en el seu cos amb T halasso. 
Amb vistes a la badia de Banyuls de la Marenda i el 
Mediterrani, l'hotel consta d'un centre de talassoterapia, 
un gimnas Marí, un saló de bellesa, un bar / restaurant i la 
residencia hotel. 

© Hotel Les Flamants Roses 
1, voie de Flamants Roses. Canet-en-Roussillon. 
Languedoc 
Les Flamants Roses , un hotel amb spa de talassoterapia a 
Canet - en- Roussillon , ofereix paquets d'estades curtes i 
!largues per oblidar tots els seus problemes i gaudir d'un
tractament de talassoterapia.

® Hotel /'lle de la Lagune 
Boulevard de L'Almandin. Saint-Cyprien. Languedoc 
En ple cor d'aquest lloc intimista que caracteritza aquest 
hotel de la platja de Saint Cyprien es traba un espai únic 
dedicat exclusivament al benestar. L'última planta del nou 
edifici, banyada per la llum del Rosselló i amb una vista 
panoramica sobre la llacuna, esta dedicada totalment a la 
bellesa i la relaxació. 

�. : - '·-: , . • .... 1- .. --
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la talassoterapia introducció al projecte 1 

localització deis centres de talassoterapia més propers 
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