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Contaminant Formació Estat físic Fonts 

Partícules en 
suspensió (PM10 i 
PM2,5) 

Primària i secundària Sòlids i líquids Vehicles, incineradores, 
indústria, tabac 

SO2 Primària Gas Processos industrials, 
vehicles 

NO2 Primària Gas Vehicles, calefaccions i 
cuines (fuels) 

CO, CO2 Primària Gas Fums vehicles, tabac, 
combustions 

Compostos orgànics 
volàtils 

Primària i secundària Gas Vehicles, indústria, tabac 

Ozó (O3) Secundària Gas Fotooxidació de NOx i COV 
+ llum solar 

Metalls (Pb) Primària Sòlid (partícula 
fina) 

Vehicles  

 
 

Contaminació 
atmosfèrica 



Contaminació atmosfèrica 



Agència de Salut Pública i Royal College of Physicians, 2016 









The BREATHE project: BRain dEvelopment and Air 
polluTion ultrafine particles in scHool childrEn 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e9/European_Research_Council_logo.svg


Estudi a les escoles de Barcelona 

• Escoles estratificades per la contaminació del trànsit 

• Coincideix amb cada parella per context social 

• Dos períodes de mostreig per temporada 

• Cinc estacions de seguiment al mateix temps 

• 39 escoles, 1092 filtres de PM durant el 2012 

 



 

• Es va convidar a tots els escolars (n = 4,085) 
sense necessitats especials dels graus 2 a 4 (de 7 
a 10 anys d'edat). 

• 2.897 (59%) van participar 

• Cada 3 mesos (4 repeticions) proves 
informatitzades (10.700 proves) 

Estudi neuropsicològic 



Memòria de treball de desenvolupament 
anual per escoles amb baixa (-) i alta (- -) 

contaminació 

Ajustat per sexe, educació 
materna, situació 
socioeconòmica del barri 
residencial i parell escolar. 
Escola i subjecte inclosos com a 
efectes aleatoris Sunyer, Plos Medicine 2016 



fMRI en nens (xarxa de mode predeterminat) i TRAP 

Pujol, Neuroimage 2016 



Els desplaçaments contribueixen en el 20% de la dosi diària integrada, tot i que només 
correspon al 6% del temps durant el dia 

Rivas , Indoor Air 2016  

Mesures personals en una submostra (51 nens) 



Espais verds 



Davand, Environment International 2012  

Espais verds i pes al néixer 



Els espais verds a Barcelona 

Dadvand  , PNAS 2015 



Com mesurem el verd escolar? 
• Dins dels límits de l'escola 

• Buffer de 50 m al voltant dels límits de l'escola 

• Índex de vegetació de diferències normalitzades (NDVI) derivat d'una imatge 
de RapidEye a resolució de 5m x 5m 

Espais verds i desenvolupament cognitiu 



Espais verds i desenvolupament cognitiu 

Dadvand  , PNAS 2015 

Barcelona, 2593 nens 7-10 anys  



Espais verds i contaminació atmosfèrica 

Dadvand, Science of the Total Environment 2015 



Recomanacions 

Ioar et al, Environment International 2018 

Recomanacions Objectiu Per a ser implementat per 

Sensibilitzar dins i fora de la comunitat escolar dels 
impactes de la contaminació de l'aire sobre la salut 
infantil i pública i difondre mesures per reduir l'ús de 
cotxes particulars 

TRAPs i altres 
contaminants 

Directors d’escoles, 
professors, estudiants, 
pares 

Promoure viatges actius o amb transport públic per 
desplaçar-se 

TRAPs Directors d’escoles, 
professors, estudiants, 
pares, urbanistes 

Netejar les aules després de l'horari lectiu (obrint les 
finestres) i seleccionar un producte de neteja "verd"  

VOCs and UFP Directors d’escoles, 
personal de la neteja 

Reduir el trànsit i augmentar l’espai verd a l'entorn 
escolar 

TRAPs 
 

Urbanistes i planificadors 
de transport 

Netejar i substituir la sorra dels parcs infantils 
periòdicament 

Minerals i 
contaminants 
del trànsit 

Directors d’escoles 

Moure les escoles o aules lluny del trànsit Emissions de 
trànsit 

Directors d’escoles, 
urbanistes 



Planificació urbana, medi ambient i salut 



Moltes gràcies! 
maribel.casas@isglobal.org 


