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Introducció:

Des de fa molts d’anys estem patint les conseqüències del que és una de les

principals problemàtiques a escala mundial, la contaminació atmosfèrica. A causa

de les mesures que s’estan implementant a les principals ciutats del nostre país, he

volgut analitzar la concentració de contaminació atmosfèrica a Vilanova del Vallès.

Per fer-ho, he fet una comparativa de: les dades recollides a diversos ambients, com

ara una zona més rural amb el centre del poble; i les dades d’una mateixa ubicació

en dies de la setmana diferents, un de laboral i un altre de cap de setmana.

Hipòtesis:

1-. Hi ha una reducció d’una tercera part o superior de la concentració de

contaminació de la zona rural respecte la zona urbana.

2-. Hi ha una reducció d’una tercera part o superior de la concentració de

contaminants del dia festiu respecte del laborable.

Objectius:

Analitzar i comparar les dades tant de zones rurals i urbanes de la mateixa població

com en una mateixa ubicació en un dia laborable i un altre festiu.

Metodologia:

Per a fer aquest treball s’ha seguit les pautes del mètode científic, és a dir, fixar

l’objecte d’estudi i redactar unes hipòtesis inicials, fer recerca d’informació,

experimentar i analitzar els resultats per redactar les conclusions.

A la part experimental s’ha dut a terme un període de mostreig en el qual s’ha

mesurat la concentració de contaminants de les ubicacions escollides segons com a

objecte d’estudi. L’equipament amb el qual s’ha fet el mostreig és amb dos aparells

de la marca TSI com són: el Dusttrak DRX8534, aparell que mesura la concentració



de partícules en suspensió (PM) dels tipus PM1, PM2.5 i PM10; i el CPC 3007, el

qual mesura les partícules ultrafines (UFP).

Aquestes mesures es van dur a terme durant una setmana a quatre punts de la vila.

En aquests es va mesurar la contaminació de fons amb el Dusttrak durant 24 hores

a cada ubicació i les UFP en períodes d’aproximadament una hora.

Resultats:

Un cop la fase de mostreig va estar conclosa, les dades de les concentracions a

cada lloc van ser comparades en gràfics, un per a cada mida de PM i un altre per a

cada mesura d’UFP en comparació amb les PM de la mateixa ubicació i temps.

Mitjançant els gràfics de PM i l’anàlisi de les seves mitjanes es pot extreure que

entre la diferència entre les mesures de dimarts i dissabte a la Ronda de l’Eixample

91 són del 36,7%.

Fent ús dels resultats de les UFP s’extreu que la diferència entre la zona urbana i

rural és del 41% i, tot i que els resultats no estan directament relacionats amb les

PM, també contribueixen a la contaminació atmosfèrica total.

A més d’aquestes, també s’han fet servir altres ubicacions que han ajudat a la

comparació dels resultats, com ara ha estat l’Institut de Vilanova del Vallès i el

procés de cuina a una barbacoa.

Conclusions:

Amb l’anàlisi dels resultats acabats es pot concloure en què ambdues hipòtesis han

quedat verificades, car tant els resultats de la concentració de contaminació

atmosfèrica de la zona rural i del dia festiu presenten una reducció major a la tercera

part dels resultats amb què s’han comparat.

Aquest treball ha estat una aproximació a la recerca amb la qual he descobert

algunes de les dificultats que són presents en aquest món i m’ha endinsat en un

àmbit en el qual tenia moltes ganes de poder treballar.
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