
L'Institut Català de Recerca de
l'Aigua (ICRA), amb seu al Parc
Científic i Tecnològic de la UdG, ha
inaugurat una sala de rius artificials
puntera a Europa. Les instal·la-
cions permeten analitzar com res-
ponen diferents ecosistemes flu-
vials davant el canvi climàtic (per
exemple, en situacions de seque-
ra) o investigar com la presència de
fàrmacs pot alterar els rius. 

El laboratori, que ha suposat
una inversió de 250.000 euros, és
únic al continent i a tot el món no-
més n'hi ha un altre de similar als
Estats Units. Amb aquesta instal·la-
ció, i unes altres sales que recent-
ment s'han posat en marxa per
aprofundir en l'anàlisi de bacteris
a l'aigua, la seu de l'ICRA ja ha ar-
ribat al 95% de la seva capacitat.

Pels laboratoris de l'ICRA ja hi ha
començat a córrer l'aigua de rius ar-
tificials per recrear fins a 24 eco-
sistemes fluvials diferents. El nou
laboratori ocupa uns 80 metres
quadrats.

La sala de rius artificials està for-
mada per quatre unitats. En ca-
dascuna hi ha sis canals de plàstic
transparent, que serveixen per re-
crear les condicions dels diferents
ecosistemes fluvials. Entre d'al-
tres, els científics poden controlar
la temperatura i la llum de cadas-
cun d'aquests rius artificials, i tam-
bé investigar com varia l'aigua en
funció dels sediments, les algues i
els bacteris que hi hagi.

«Bàsicament es tracta d'una ins-
tal·lació on, de manera controlada,
anem modificant diversos factors
per veure com afecten el compor-
tament dels rius», concreta l'in-
vestigador de l'ICRA Vicenç Acuña.
I precisa: «L'objectiu del nou la-
boratori és el de generar coneixe-
ment científic per poder millorar la
gestió dels ecosistemes fluvials».

Fins ara, els investigadors han fet
diverses proves pilot a les noves ins-
tal·lacions. Però a partir d'aquest es-

tiu, la sala de rius artificials ja aco-
llirà la primera recerca científica.
L'objectiu serà veure com la se-
quera i el canvi climàtic afecten tant
l'aigua dels rius com les algues i els
fongs que hi viuen (i que en llen-
guatge científic es coneixen amb el
nom de 'biofilms').

«L'experiment permetrà veure
com les diferents intensitats de
sequera, lligades a l'escalfament
global, condicionen el funciona-
ment de tots aquests sistemes», ha

precisat Viñolas. Aquesta, però,
no serà l'única investigació que
acollirà la sala aquest 2012.

A finals d'any, els científics ana-
litzaran de quina manera diversos
fàrmacs –que arriben als rius a
través de les depuradores– afecten
els ecosistemes fluvials. En concret,
la investigació se centrarà en dos
antiinflamatoris: l'ibuprofèn i el
diclofenac (aquest darrer, principi
actiu del medicament Voltaren).

«A més de mirar l'efecte dels fàr-
macs sobre l'aigua i la toxicitat
que generen, també mirarem de
quina manera el riu els degrada»,
precisa Vicenç Acuña. La nova
sala de rius artificials és puntera a
Europa. Tot i que hi ha altres ins-
tal·lacions que recreen rius a Vie-
na Berlín o Londres, per trobar-ne
una semblant a la de l'ICRA s'ha
d'anar fins als Estats Units.

La nova sala de rius artificials es
posa en marxa un any després
que l'ICRA hagi adequat una altra
part de les seves instal·lacions. En
concret, es tracta de la Unitat de
Tècniques Biològiques i Moleculars
(UTBM), un espai de 100 metres
quadrats dividit en cinc sales d'in-
vestigació. El sotsdirector de l'ICRA,
Sergi Sabater, explica que amb la
UTBM i la nova sala de rius artifi-
cials l'Institut ha arribat «a gairebé
la totalitat de l'equipament previst
des del principi que va iniciar la
seva activitat» i cal situar el centre
entre els primers instituts d'inves-
tigació de l'aigua a tot el món.
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Girona inaugura una sala de rius artificials
puntera a Europa per investigar les aigües

L’ICRA estudia com el canvi climàtic o l’existència de fàrmacs poden alterar els ecosistemes dels cursos fluvials

Dos investigadors a la nova sala que recrea les condicions dels rius. 
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La seu de l’ICRA al Parc Científic
La seu de l’ICRA al Parc Científic ja té
el 95% dels espais ocupats, com pre-
veia el projecte original. Segons Ser-
gi Sabater, aquest és un centre d’in-
vestigació punter en l’àmbit mundial. 

95% D’ESPAI OCUPAT
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FETS Un projecte gironí queda
tercer en un concurs internacional
d’arquitectura sostenible
Les empreses 2SiS Arquitectes i CO2 En Energy
Consulting havien de crear un habitatge de 150
m2 que fos sostenible a Alaska. 45

CANESBrad Pitt es vesteix de gàngster
al nou film d’Andre Dominik
L’estrella de Hollywood presenta a França «Killing them softly»,
una història de violència on comparteix pantalla amb clàssics del
gènere com Ray Liotta i James Gandolfini. 44

Dante és una de les figures fo-
namentals de l'herència cultural
europea més  enllà de fronteres lin-
güístiques i tradicions literàries
locals o nacionals.  Amb els segles,

s’ha erigit en molt més que un poe-
ta, l'obra del qual ha tingut i té re-
verberacions colossals en els àm-
bits geogràfics, temporals i cultu-
rals. El pes de la seva obra, a més,
ha inspirat una enorme quantitat
d'il·lustracions, pintures i frescos.

És per aquests motius que el
Museu de la Mediterrània, la Fun-
dació Vila Casas i la Fundació
Mascort s’han unit per oferir un ci-
cle de conferències al voltant de la
relació de l’obra de Dante amb l’art,

i amb artistes com Dalí, Comadi-
ra o Barceló. Aquest cicle està co-
ordinat per Rossend Arqués i Mi-
quel Bofill, i compta amb la col·la-
boració de de l'Institut d'Estudis
Medievals (IEM), l'Istituto Italiano
di Cultura de Barcelona (IICB) i de
la Societat Catalana d'Estudis Dan-
tescos (SCED).

El cicle de conferències Dante i
l'Art vol evidenciar aquesta cen-
tralitat de Dante pel que fa a la
creació artística d'ençà el segle

XIV, però sobretot a partir del Ro-
manticisme. En aquest sentit, i al
llarg de tres conferències es farà un
recorregut a través de les etapes
més importants de la recepció ar-
tística de Dante a Catalunya i a l'es-
tat espanyol. 

Partint de les il·lustracions de la
Comèdia realitzades per Salva-
dor Dalí (entre els anys 1951 i
1962) i arribant a les de Miquel Bar-
celó (Círculo de Lectores, 2003), es
farà un recorregut per diferents o -

bres inspirades en el poeta italià.
També es voldrà fer una especial
atenció al fresc de Narcís Coma-
dira, creat per a la Facultat de Lle-
tres de la Universitat de Girona el
1993, i que representa un episodi
del Purgatori (Poi s’ascosse nel foco
che li afina, Purg. XXVI 148).

Precisament, serà el mateix Co-
madira qui s’encarregarà de clou-
re aquest cicle de conferències el
dia 8 de juny, al mateix Museu de
la Mediterrània. 

TORROELLA DE MONTGRÍ | DdG

Torroella explora el vincle entre Dante, Dalí i Comadira
El Museu de la

Mediterrània organitza un
cicle de conferències sobre
les obres d’aquests artistes
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