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INTRODUCCIÓ 

El Urban River Lab (URL) és un laboratori de 
recerca a l’aire lliure pioner al sud d’Europa.  
Les infraestructures situades dins la EDAR de 
Montornès Vallès estan formades per diferents 
àrees de recerca que, algunes d’elles i degut al 
pas del temps s’han anat deteriorant.   
 
El centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), el 
Consorci Besòs Tordera i Naturalea hem fet una 
inversió de més de 160.000€ per a l’execució de 
diverses actuacions per a millorar les condicions 
de treball. 
 
La realització d’aquestes intervencions permetrà 
tenir un funcionament complet de les instalꞏlacions 
i la millora de l’equipament del URL.  
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Treballs realitzats  
 

 
Plànol ubicació actuacions 

 
 
Impermeabilització dels canals  
 
Els canals estan formats per diferents peces de formigó en forma de “U” amb una secció interior de 
60x40cm. A sobre hi trobem una malla de plàstic que ha estat retirada en tots els canals i substituïda 
per una làmina impermeabilitzant de PVC i 1,5mm de gruix.  
Els canals impermeabilitzats han estat els 12 canals de 12m de llarg i els 3 canals de 36m.  
Mesos després de la instalꞏlació de la làmina impermeabilitzant no s’aprecien pèrdues en els canals, 
pel que veiem que el sistema està funcionant correctament.  
 

  
Canals abans i després de la impermeabilització 
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Instalꞏlació de sensors a les entrades i sortides dels canals per a mesurar el cabal d’aigua 
circulant 
 
El sistema anterior d’entrada d’aigua als canals funcionava a través d’unes caixes de plàstic que 
tenien una aixeta amb la que es podia regular el cabal d’entrada. Tot i estar tapades, durant el dia hi 
entrava la llum generant algues dins d’aquestes que acabaven taponant-les. El sistema requeria de 
molt manteniment. Les aigües venien impulsades per una bomba que anaven a un dipòsit i per flux 
pistó arribaven a les caixes des d’on entraven als canals.   
 

   
Antic sistema d’entrada i algues dins les caixes  

 
S’ha substituït el sistema amb la instalꞏlació de 24 sensors a les entrades i sortides dels 12 canals 
que permetran tenir registres tant dels cabals d’entrada com els de sortida. Les aigües aniran 
directament del dipòsit al canal afavorint la reducció d’algues i per tant reduint les tasques de 
manteniment.  
 

   
Nou sistema de sensors a l’entrada i sortida dels canals  
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Tots els sensors/cabalímetres estan connectats a un panell central amb el qual es podrà tenir un 
control de les entrades i sortides actuals de tots els canals. També es podrà modificar el cabal des 
del propi panell i tenir registres de les aigües que fluctuen en els canals des del moment que 
nosaltrem marquem.  
 
Aquesta tecnologia ens permetrà tenir una gran precisió pel control dels canals, i tenir un registre 
continu de l’entrada i sortida de cada canal. 
 

  
Panell central de control dels cabalímetres  

 
 
 
Construcció d’una caseta prefabricada com espai de treball i integració paisatgística amb la 
delimitació de l’àmbit amb plantacions de baladres (Nerium oleander) 
 
Per tenir un espai on poder fer reunions, treballar les dades, preparar les mostres i complementar les 
nombroses visites a l’URL, s’ha muntat un mòdul prefabricat amb llum i aigua. 
 
 

   
Preparació de la base on s’ubicarà la caseta i la seva instalꞏlació 
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Imatges interiors i exteriors de la caseta prefabricada 

 
 
 
Ordenació dels entorns de l’URL 
 
S’han aprofitat alguns canals emmagatzemats (per a possibles reposicions) com a contenidor per a la 
plantació de baladres. Les plantacions de baladres crearan una pantalla vegetal per trencar amb les 
visuals dels entorns de la depuradora i delimitar l’àmbit del Urban River Lab. 
 

      
Plantacions de baladres després del treballs i mesos després 
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Millora del viver   
 
Per tal d’emmagatzemar planta per a la recerca, per fer estudis de creixement o per a crear 
herbassars estructurats en fibra també associades a algun estudi, l’URL disposa d’un espai de viver.  
Aquestes piscines d’estructura simple s’han restaurat i impermeabilitzat: 

 Piscina 1: 6x6m  
 Piscina 2: 6x6m 
 Piscina 3: 6x2m 

Les piscines s’han construït amb llistons de fusta fixats amb peces d’acer en forma de doble “U” i 
s’han cobert amb una làmina impermeable.  
 

  
Imatges després de l’actuació de la millora del viver 

 
Millora de les piscines metàlꞏliques  
 
L’URL disposa d’unes estructures metàlꞏliques per a fer recerques generalment associades a aigües 
estancades. S’han fet actuacions de millora de les piscines que han consistit en el recreixement de 
les parets passant d’una alçada de 30 a 50cm, el segellat de totes les juntes, la instalꞏlació del 
sistema d’entrada i sortida i la construcció d’una cuneta de graves. 
Pel sistema de sortida de les aigües, s’ha fet un sistema de sifó a una altura de 50cm d’alçada amb 
dues vàlvules per a la presa de mostres i una cuneta de graves paralꞏlela a les piscines per a filtrar 
les aigües que sobreeixen del sifó. L’entrada de les aigües ve alimentat per un únic punt/piscina de la 
bomba que després es distribueix en cada un dels mòduls a través d’un tub de PVC foradat.  
 

  
Imatges abans i després de l’actuació de reparació de les parets, sistemes de sortida i cuneta de graves 
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Construcció d’un mirador  
 
Per tal de tenir una perspectiva completa de les instalꞏlacions, s’ha considerat oportú aprofitar 
l’entramat existent per a construir-hi un mirador al seu damunt. Aquesta senzilla actuació ha consistit 
en la construcció d’unes escales amb troncs de castanyer i dues tanques de fusta en forma de “L” 
amb pals tractats. S’ha fet reaprofitant materials de cursos pràctics i serveix per a fer la introducció a 
les visites de l’URL. 
 

  
Imatges abans i després de la construcció del mirador 

 

  
Altres imatges del mirador 

 
 
 

 
 
PARAULES CLAU:  Sensors/cabalímetres, caseta prefabricada, làmina PVC, malla anti-herbes. 
 
TÈCNIQUES APLICADES:  Mirador, escales de fusta. 
 

 


