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Conéixer l'aire que respires

24 d’ Octubre 2019, Emma Navalón

Elx té una qualitat de l'aire acceptable que no posa en risc la salut de les persones. Aquesta és la
conclusió de l'anàlisi de les mesures de diòxid de nitrogen (NO2) a Elx, elaborat pel Laboratori de
Contaminació Atmosfèrica (LCA) de la Universitat Miguel Hernández (UMH). Segons l'estudi, que
forma part del conveni amb l'Ajuntament per a avaluar la qualitat de l'aire, el trànsit és el principal
responsable de la contaminació de la ciutat, que compta amb un parc mòbil de 146.000 vehicles.
La mitjana anual de partícules contaminants a Elx és de 28 micrograms per metre cúbic (μg/m³),
per davall de la mitjana europea, situada en 40 micrograms per m³.

Però, en qualsevol ciutat, l'aire d'alguns carrers pot estar més net que en unes altres. Així ocorre
a Londres (el Regne Unit), on es pot utilitzar una app per a calcular rutes de desplaçament pels
carrers amb l'aire més net o rebre alertes de pics de contaminació. Les causes d'aquesta
contaminació desigual poden ser vàries. En el cas d'Elx, l'investigador Javier Crespo assenyala
que les concentracions més altes de NO2 en alguns punts es deuen a la distribució dels blocs
d'edificis i l'envergadura d'aquests. On els corrents es bloquegen l'aire no es mou i, encara que el
flux de trànsit siga igual o inferior al d'altres carrers, els agents contaminants tendeixen a
concentrar-se. És el cas de l'Avinguda Blasco Ibáñez, en el marge esquerre del riu Vinalopó. A
pesar que allí el trànsit de vehicles és similar a altres vies principals de la ciutat, les
concentracions de diòxid de nitrogen són superiors. Els resultats demostren que les dades en
aquesta zona superen els 40 μg/m³, com ja es va veure en la campanya realitzada entre 2007 i
2008.

Afortunadament, molts ajuntaments estan prenent la iniciativa de servir-se de l'evidència
científica per a millorar les condicions ambientals de les ciutats. A Elx, les campanyes d'anàlisis
de l'aire entre l'Ajuntament i la UMH porten realitzant-se des de 2007. Sobre la base dels resultats
obtinguts, la ciutat ha potenciat els sistemes de transport no contaminants i, ocasionalment, el
tancament als vehicles de motor d'alguns carrers del centre.
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Per a realitzar l'estudi de la qualitat de l'aire, els investigadors del LCA van instal·lar uns
cinquanta dispositius en el nucli urbà i els voltants d'Elx per a mesurar la concentració de diòxid
de nitrogen. El mateix mètode es va aplicar en dues campanyes durant els mesos de febrer i
juliol, amb la finalitat d'obtindre resultats en condicions climàtiques diferents.

Col·locació de captadors de NO(2) en el nucli urbà d'Elx. Font: UMH

Els dispositius de mostreig, anomenats captadors passius, es van col·locar en fanals i pals prop
de les espires de control del trànsit que l'Ajuntament d'Elx utilitza per a saber quants cotxes
circulen per un punt de la ciutat. Els captadors recullen el diòxid de nitrogen present en l'aire.
D'aquesta manera, els investigadors poden associar la concentració de NO2 al trànsit de vehicles
i establir la relació de tots dos amb l'entramat urbà.

El NO2 es genera en la combustió de carburants fòssils, afecta a la salut de les persones i
contribueix al canvi climàtic, per la qual cosa la seua mesura s'utilitza com a indicador de la
qualitat de l'aire en ciutats. La Organització Mundial de la Salut ha establit un valor límit per a
protegir el públic dels efectes negatius del NO2 en 40 μg/m³ de mitjana anual. Encara que es
recomana que els nivells no aconseguisquen aquest valor. Durant la campanya duta a terme en
2007 i 2008, els investigadors van determinar que els nivells de NO2 eren superiors a aquest
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valor en unes certes zones de la ciutat d'Elx, principalment en alguns punts a l'oest de la ciutat i
al carrer Vicente Blasco Ibáñez.

L'investigador del Laboratori de Contaminació Atmosfèrica Javier Crespo Mira és el responsable
dels treballs, duts a terme dins del Conveni sobre qualitat de l'aire urbà (AIR-ELX), subscrit entre
la UMH i l'Ajuntament d'Elx. Totes dues entitats financen aquesta iniciativa per a avaluar la
qualitat de l'aire urbà, una eina clau per a la gestió mediambiental que l'Ajuntament emmarca en
el seu pla estratègic Elx 2030 per a fer del municipi una “Ciutat Verda”.

Més activitats complementàries per al currículum de ciències socials i naturals en la
Generalitat Valenciana en la web segura https://umhsapiens.com/juga-amb-ciencia/

Escriu-nos a umh.sapiens@umh.es
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