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Els canvis històrics en el model econòmic i productiu del segle XX i la descentralització 

de moltes industries cap a la perifèria i cap a fora de la ciutat de Barcelona, ha fet que el 

nostre municipi tingui una relativa baixa aportació de contaminació de l’aire per part de 

les empreses productives que encara hi són. La imatge d’una ciutat amb moltes 

fàbriques amb xemeneies que expulsen fums ha desaparegut del nostre imaginari de 

Barcelona. 

Per tant, és el tràfic rodat, els vehicles de combustió, el que aporta la major part de 

contaminació de l’aire. Cotxes, motocicletes, furgonetes, autocars i busos i camions de 

tota mena i dimensions són els que treuen dels seus tubs d’escapament aquests 

contaminants. 

Aquests contaminants són producte de la combustió poc eficient dels combustibles i 

s’alliberen en forma de gasos i partícules en suspensió. Els principals contaminants són: 

CO2 (diòxid de carboni), CO (monòxid de carboni), hidrocarburs, NOX (òxids de 

nitrogen), O3 (ozó), partícules en suspensió i SO2 (diòxid de sofre). La Unió Europea ha 

marcat uns valors màxims acceptables d’aquests paràmetres per sobre dels quals hi ha 

afectació a la salut humana i, per tant, hi són perillosos. Després, les diferents 

administracions han legislat i han fet normes a partir d’aquestes directrius. Encara que 

l’Ajuntament de Barcelona només presenta la informació referent a tres d’aquests 

contaminants: NO2, PM10 (partícules en suspensió de menys de 10 μm) i O3. Se suposa 

que són els tres més contaminants i perillosos per a la salut humana en la ciutat de 

Barcelona i, per tant, s’omet la informació d’altres paràmetres. 

Aquesta informació es pot consultar en línia entrant a l’enllaç de Qualitat de l’Aire de la 

pàgina de la xarxa de l’Ajuntament de Barcelona. 

http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/   

Consideracions a tenir en compte 

Fa molt temps que es va veure que hi havia una alta correlació entre el grau de 

contaminació i la xarxa de tràfic i, en aquest sentit, l’habilitació de les rondes que 

circumval·len Barcelona ha descongestionat en part el tràfic a l’interior urbà i, per tant, 

ha contribuït a abaixar-hi els nivells de contaminació. D’altra banda, encara que els 

motors de combustió són més eficients, el gran nombre de vehicles i el probable 

augment del parc motoritzat en contraresten aquesta possible reducció. Citem el cas de 

París i altres ciutats del món, molt poblades i amb greus problemes de contaminació, 

que ja han posat data per a la prohibició de circulació als vehicles de motor Diesel, més 

contaminants. 

També s’ha de tenir en compte el règim climàtic i les variacions meteorològiques al 

llarg de l’any. Així, els períodes d’entrada de fronts atmosfèrics i d’inestabilitat 

subsegüent renoven en certa mesura l’aire que envolta la ciutat i tendeixen a reduir la 

http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/


contaminació i els períodes d’anticicló o d’estabilitat atmosfèrica, típics de l’estiu, fan 

que l’aire empantanat vagi acumulant dia a dia més contaminació. Això succeeix a 

Barcelona però sense arribar als extrems d’altres ciutats com Madrid o Mèxic. Tant en 

aquestes ciutats com en la nostra, les autoritats municipals n’informen i prenen les 

mesures que consideren adients per tal de pal·liar-ne els efectes negatius, que moltes 

vegades són mesures insuficients. 

En el nostre cas particular, voltants de l’escola Rius i Taulet, tot i que la situació pot 

tenir una certa preocupació, sembla que no s’arriben a uns índexs de qualitat de l’aire 

deficients o molt deficients. Se suposa que en aquests casos el nostre consistori 

n’informaria i faria les recomanacions pertinents. Sí podem dir, perquè és un fet 

inqüestionable, que tenim el gran inconvenient de tenir dues vies molt transitades pels 

vehicles com són la Travessera de Dalt - General Mitre i l’Avinguda Vallcarca. Aquests 

dos grans eixos deuen ser els principals aportadors de contaminació en l’entorn de la 

nostra escola. 

 

Altres consideracions 

La valoració anterior és general per al cas de Barcelona però pot variar segons el barri. 

Així els barris de la falda de Collserola poden tenir una qualitat de l’aire excel·lent i els 

barris perifèrics que voregen els rius Besòs i Llobregat tenir-la molt pitjor per la 

influència dels corredors que suposen aquestes dues valls, amb entrada d’aire més 

contaminat procedent de les carreteres i autopistes d’entrada i sortida de Barcelona i 

dels polígons industrials ubicats en aquests dos sectors dels rius. 

Menció especial, i mereixeria ser objecte d’estudi, és el cas de la planta incineradora de 

deixalles del Besòs. Se sap que les incineradores de deixalles produeixen una alta 

quantitat de dioxines, contaminant molt cancerigen, i que l’efecte d’aquestes és 

inversament proporcional a la distància de la incineradora, baixa l’efecte en augmentar 

el radi d’acció. No resultaria difícil veure la correlació que hi havia durant un temps 

entre la ubicació d’aquesta incineradora i el mapa de freqüències de càncer segons la 

residència dels afectats en aquests barris. No m’estranyaria que hi haguessin hagut més 

casos de càncers a Badalona, a Sant Adrià i als barris de Barcelona prop del riu Besòs 

que als barris alts com els de Sarrià-Sant Gervasi. 

http://www.tersa.cat/es/planta-de-valorizaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica_2172
http://www.tersa.cat/es/planta-de-valorizaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica_2172

