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IDEA INICIAL 
Tot comença amb la formulació d’una 
pregunta sobre la qualitat de l’aire que 
respirem i de quina manera afecta la 
contaminació a la salut de les persones. 
Em plantejo si la baixa qualitat de l’aire 
que respirem és nociva per la nostra 
salut i fins i tot ens pot matar. Després 
de buscar informació i llegir i treballar a 
fons diversos documents, formulo la 
següent hipòtesi: la baixa qualitat de 
l’aire perjudica la salut dels barcelonins. 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
Per a l’elaboració d’aquest treball, 
primerament he realitzat una planificació 
(recollida en un quadre) que m’ha estat 
molt útil per acomplir objectius i teminis. 
Per al marc teòric he fet una recerca 
exhaustiva d’informació (lectura de 
documents i informes, visionat de 
vídeos, cerques d’internet, etc.). He 
treballat la contaminació atmosfèrica 
(fonts i emissors, factors determinants, 
efectes i com es pot reduir la 
contaminació), la qualitat de l’aire (què 
és i com es mesura, quins són els 
contaminants que més ens preocupen, 
índex de qualitat segons la UE i la 
OMS), com afecta el clima a la qualitat 
de l’aire, i com afecta a la salut. 
Pel que fa a la part pràctica, molt 
important en aquest treball, he assistit a 
una tertúlia sobre salut ambiental 
“Respira: qualitat ambiental, aire i salut”, 
amb la participació de diversos 
professionals d’àmbits diferents (tècnic 
de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, membres Plataforma per la 
Qualitat de l’Aire, investigador del 
CRESIB, sociòleg, etc.) que em va obrir 
el ventall de punts de vista sobre el 
tema.  

A suggeriment del meu tutor he fet una 
entrevista a l’Olga Margalef, membre de la 
Plataforma per la Qualitat de l’Aire, que 
m’ha permès verificar el que he llegit sobre 
els compostos de l’aire i els que són més 
perjudicials així com les zones de la ciutat 
amb més problemes de contaminació. 
D’aquesta entrevista va sorgir la idea 
d’elaborar i analitzar una enquesta per 
conèixer la percepció de la ciutadania 
sobre la qualitat de l’aire que respirem. A 
mesura que he anat avançant en el 
desenvolupament del treball he anat 
descobrint altres eines de gran interès que 
m’han fet replantejar la planificació inicial, 
per exemple he pensat que a través de 
l’aplicació per al mòbil aire.cat puc fer un 
seguiment d’un previsible episodi de 
contaminació i per això he creat una taula 
molt visual per recollir tota la informació 
(estacions de mesura, contaminants...) que 
m’ha permès, posteriorment, fer l’anàlisi de 
les dades. Finalment he recollit i 
argumentat les conclusions a les que he 
arribat i he llistat un petit recull de mesures 
per tal de millorar la qualitat de l’aire de la 
nostra ciutat 

 

CONCLUSIONS 
Els contaminants més presents a l’aire de 
Barcelona (NO2 i les partícules PM10) que en 
ocasions ultrapassen els límits establerts per la 
Unió Europea, afecten a la salut de manera 
molt directa i fins i tot causen morts prematures 
que es podrien evitar. El principal origen 
d’aquests contaminants és, sens dubte, el 
trànsit rodat i les malalties que provoca són 
majorment les respiratòries (asma, bronquitis), 
cardiovasculars, neurològiques, cancerígenes, 
immunològiques, al·lèrgiques, etc. El clima de 
Barcelona amb freqüents anticiclons (absència 
de vent i precipitacions) fa que hi hagi poca 
dispersió dels contaminants i per tant afavoreix 
la presència de contaminació. Les zones de la 
ciutat amb pitjor qualitat de l’aire són l’Eixample 
i Gràcia i les millors les zones de muntanya. Els 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona donen 
molta importància a la qualitat de l’aire que 
respiren i saben que la contaminació afecta la 
salut, però no s’informen periòdicament sobre la 
qualitat de l’aire. Consideren que les 
administracions públiques no fan suficient feina 
per canviar aquesta situació tan perillosa per a 
tots, i gairebé tothom és partidari de fer servir el 
transport públic per tal de reduir els nivells de 
contaminació. 


