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Technical lab for research of urban effects on stream ecosystems

• Què és l’URL?
L’Urban River Lab (URL) és una plataforma experimental a l’aire lliure
dedicada a l’estudi dels efectes i les respostes ecològiques de rius
i llacunes receptores d’efluents d’estacions depuradores d’aigües
residuals urbanes i a avaluar com la utilització de tècniques basades
en la bioenginyeria poden contribuir a una millor gestió d’aquests
ecosistemes aquàtics.
Nascut en el marc del projecte europeu de recerca INTERFACES (Marie
Curie Actions Initial Training Networks ITN de la Unió Europea).
• On està ubicat?
L’URL està instal·lat a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR)
Montornès del Vallès, al Vallès Oriental (Barcelona).
• Com és?
L’URL consta de 18 canals de 12 metres de longitud amb una secció
útil de 0,6 x 0,46 m, que es poden convertir en 9 canals de 30 metres.
Aquests volen simular el comportament dels rius urbans. L’aigua
circulant s’obté de la sortida de l’EDAR Montornès del Vallès, un cop ja
tractada, a on es retorna posteriorment.
També compta amb 12 piscines que recreen aiguamolls i permeten fer
proves sobre aquests tractaments terciaris.
• Quines proves fem?
Els canals serveixen per realitzar assajos experimentals que permeten
entendre, no només els efectes dels efluents de les depuradores sobre el
medi aquàtic receptor (sol, vegetal, microorganismes, etc.), sinó també els
factors i mecanismes que regulen la resposta d’aquests ecosistemes.
• Quin és l’objectiu?
La informació obtinguda és clau per abordar les estratègies de gestió
per a la millora de la qualitat de l’aigua i l’estat ecològic d’ecosistemes
aquàtics en àrees urbanes, així com els tipus de plantes més adients per
a cada ecosistema aquàtic.
• Qui hi treballa?
El personal que hi treballa procedeix de diferents estats de la Unió
Europea, així com d’altres països de la resta del món, i són principalment
doctors o doctorands en àrees com la Biologia i les Ciències Ambientals.
Més informació a: www.urbanriverlab.com
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