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INTRODUCCIÓ

Les diferències entre l’esperança de vida depenen del barri on vius. Aquesta és una de les conclusions a
les quals arriba l’informe ‘Desigualtats en salut a la Comunitat Valenciana’ elaborat des de la Direcció General
de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. En eixa diferència influeixen multitud de factors com són el nivell
socioeconòmic o la qualitat ambiental, influenciada al seu temps pels modes de mobilitat que es donen en
l’entorn on vivim i treballem.
Els determinants de la salut de la població, és a dir, tot allò que influeix en la nostra salut, s’agrupen al voltant
de les característiques individuals pròpies de cada ciutadà, com ara l’edat, el sexe i alguns factors constitutius
que no són modificables. Sobre aquests determinants constitutius i individuals, trobem altres determinants
que són responsabilitat de tots els grups d’agents que componen la societat: sector públic, sector privat i
el tercer sector. És una tasca comuna, i hauria de ser prioritària de les persones que prenen les decisions,
fomentar i consolidar les xarxes socials i comunitàries, així com assegurar unes condicions de vida i treball
apoderadores. Envoltant a tots aquests determinants, trobem, com a mediadors de la salut, les influències
econòmiques, culturals i ambientals.

Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead,
1991.
Modificat per l’ASPB (Agència de Salut Pública de Barcelona)
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Com hem avançat en el primer paràgraf d’aquest document, en totes les ciutats del món s’observen
desigualtats socials en la salut de la ciutadania, que es deriven principalment de les condicions en les quals
les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. D’acord amb la Declaració universal dels drets
humans, tota persona té dret a un nivell de vida que assegure, per a ell i la seua família, la salut i el benestar.
Aconseguir l’equitat en salut significa que les persones puguen desenvolupar el seu potencial de salut
independentment del seu estatus social o el barri, poble o ciutat on desenvolupen la seua vida, i a més implica
que els recursos s’assignen segons les necessitats.
La reducció de les desigualtats de salut requereix actuar a través de tots els determinants socials de la salut.
Tal com cita un dels principis que defineixen LA CIUTAT SALUDABLE, i que s’aborden en l’estratègia «València
Ciutat Saludable»: “Les desigualtats socials en salut són injustes i evitables i s’han d’abordar. Interferir en estos
factors per aconseguir l’equitat de manera holística, al llarg de tota la vida i sense importar edat, sexe, classe
social, ètnia o qualsevol altra condició o situació, és fonamental.”

ESPERANÇA DE VIDA EN HOMES I DONES AL RECÒRRER LA
LINEA 4 DE METRO VALÈNCIA
Font:
Primer informe de Desigualtats en Salut en la Comunitat
Valenciana, elaborat pel Observatori Valencià de Salut (OVS).
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En el projecte SALUT I BARRIS: cap a l’equitat ambiental dels barris de València a través d’una mobilitat
més justa volem desenvolupar recursos, eines i accions que facen possible la reducció de les desigualtats en
salut entre els diferents barris de València en l’àmbit de la qualitat ambiental. El repte que ens plantegem és
desenvolupar uns recursos que puguen donar suport a la presa de decisions, aprofundir en l’apoderament
ciutadà en matèria ambiental i possibilitar l’aparició de nous models de negoci i oportunitats d’ocupació i
emprenedoria. Complementàriament, pretenem que aquests recursos i la metodologia utilitzada en la seua
materialització, puguen ser exportables i utilitzables en altres ciutats i pobles perquè puguen caminar cap a la
reducció de les seues desigualtats ambientals i de salut.
Aquest estudi s’alinea amb altres projectes similars desenvolupats al nostre país com el del ISglobal (Institut
de Salut Global de Barcelona - Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut) que té com a objectiu
entendre millor, com i quan les exposicions ambientals influeixen en la nostra salut i benestar i contribueixen
a generar malalties. La seua investigació se centra en la relació entre les exposicions ambientals i la salut de
la població, a partir d’una millor planificació urbana i del transport. L’estudi del ISglobal a més de la qualitat
de l’aire, avalua altres factors d’incidència com poden ser el soroll, els efectes de la calor i les interaccions
amb espais verds i blaus, així com factors de l’estil de vida, com el transport actiu i el nivell d’activitat física.
Salut i Barris és una fita més d’un camí assolit per multitud d’entitats i persones que tenen com a
objectiu posar en relleu la gran influència de la contaminació ambiental sobre la nostra salut i com aquesta
contaminació no influeix per igual a tota la població, i es reparteix de forma desigual entre els barris i carrers
de la nostra ciutat.
Volem agrair, per últim, a la Delegació d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València per
subvencionar i fer possible el projecte SALUT I BARRIS a través de les Ajudes d’Innovació Social.
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INNOVACIÓ +
COL·LABORACIÓ +
APODERAMENT
El projecte Salut i Barris es desenvolupa dins d’un marc de valors o principis transversals alineats amb la
convocatòria de les Ajudes d’Innovació Social de l’Ajuntament de València.
Aquests trets transversals han de donar resposta al repte de la convocatòria que és desenvolupar “projectes
d’innovació social, entesos com el desenvolupament, implementació i/o validació de metodologies o
tecnologies innovadores orientades a la resolució de problemes socials i urbans que afecten les persones
del municipi de València”.
Entenem que el plantejament de solucions innovadores dirigides a la resolució de problemes reals han
de comptar amb la col·laboració de tots els sectors de població perquè l’impacte i la viabilitat siguen el
major possible. La concepció, el desenvolupament i la implementació de les solucions plantejades hauran
de posar en el centre a la ciutadania i el seu apoderament, per a augmentar la seua capacitat d’influència
sobre les decisions que afecten les seues vides.
És per això que establim tres valors transversals fonamentals que recorren el projecte que presentem:
- Innovació
- Col·laboració
- Apoderament
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#INNOVACIÓ

La concepció i el desenvolupament del projecte Salut i Barris es fa baix una concepció d’innovació dirigida
al desenvolupament de solucions que milloren la vida dels veïns i de les veïnes de la ciutat. En aquest sentit,
ens referenciem a la “Guia d’Innovació Social” editada per la Comissió Europea, que defineix com a innovació
social “el desenvolupament i la implementació de noves idees o de noves formes de fer (productes, servicis,
models) per a satisfer una necessitat social”.
Així, el repte d’aquest projecte serà aportar solucions innovadores que aporten millores substancials davant
d’altres possibles solucions que pretenen resoldre problemes i necessitats ciutadanes. Això implica que
aquestes solucions hauran d’estar dirigides a promoure canvis de model i d’hàbits que ens porten a sistemes
més sostenibles, eficients i socialment justos, que ataquen les causes i no se centren en les conseqüències.
A més, els recursos generats hauran d’assegurar la seua autosostenibilitat a mitjà i llarg termini.

#COL·LABORACIÓ

Aquesta innovació social ha de millorar la capacitat d’actuació de les persones i, per tant, desenvolupar
nous models de comunicació i participació, que fomenten la creativitat i el treball en col·laboració entre la
ciutadania, les organitzacions de la societat civil, les comunitats locals, les empreses i les entitats públiques.
En l’actualitat la ciutat de València compta amb una xarxa ciutadana de col·lectius que estan treballant des
del 2015 per vincular els àmbits de l’apoderament ciutadà, la salut, la qualitat ambiental i la mobilitat. Aquesta
xarxa pren mesures relacionades amb la qualitat ambiental, organitza jornades de reflexió i de treball, i a més,
du a terme accions directes de denúncia i visibilització. Entre els seus integrants compta amb representants
de la societat civil organitzada, professionals independents i persones a títol individual interessades en aquests
àmbits.
Entre elles podem citar l’Associació Veïnal de Tres Forques, Ecologistes en Acció, el col·lectiu Fora Túnel,
Arquitectúria, Colecamins, l’Ampa del CEIP Humanista Mariner, l’associació Mesura, el IES Lluís Vives, València
en bici, la Societat Valenciana de Medicina Preventiva, la Coordinadora d’Eduació de Patraix i entitats com
@cicom.
A més, es manté una relació de col·laboració puntual amb altres entitats acadèmiques i públiques.
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En aquest projecte volem aprofitar el potencial d’aquesta xarxa i tractar d’obrir-la a les nomenades quatre
hèlixs de la innovació. Per això, s’ha configurat un GRUP MOTOR amb representants de tots aquests àmbits

SECTOR
PÚBLIC
Administració pública,
hospitals, centres de salut,
centres escolars, oficines
d’innovació i
desenvolupament, etc.

que han col·laborat i impulsat el desenvolupament del projecte en tot el seu procés:
SECTOR
PRIVAT
Proveedores de servicios,
sectore primario, sector
financiero, emprendedores, organizaciones y
asociaciones empresariales, PiMEs, etc.

•

Mesura
Associació de professionals i entitats vinculades a l’obtenció i l’ús de dades per a la transformació social

•

València per l’aire
Xarxa d’entitats i persones vinculades a la qualitat ambiental

ÀMBIT PÚBLIC

SOCIETAT
CIVIL
Tercer sector,
entitats i iniciatives
ciutadanes
formals i informals,
veïnat, etc.

ÀMBIT CIUTADÀ I EL TERCER SECTOR:

•
ACADÈMIC
INVESTIGADOR
Institucions d’investigació
públiques i privades,
universitats, educació i
formació, parcs tecnològics
i de ciències, etc.

Societat Valenciana de Medicina Preventiva
Julio Muñoz (metge de l’Hospital Clínic)

ÀMBIT ACADÈMIC-INVESTIGADOR
•

Departament d’Informàtica (UV)
Jaume Segura (doctor en física)

•

Departament d’Enginyeria Química - (UV)
Carmen Gabaldón (doctora en química)

•

Càtedra de Tecnología Cívica – UPV + Diputació de València
Diego Álvarez (doctor Informàtic)

ÀMBIT PRIVAT
•

G-Agua
José Manuel Felisi (Enginyer Químic) i Tomàs Garrido (tècnic de dades)

•

Fent Estudi Coop. V.
Francisco Azorín, Isabel González i Eva Raga (Arquitectes i tècnics en participació)

•

Trazomania
Antonio Cuéllar (Dissenyador)

•

Eduardo Luzzatti
Eduardo Luzzatti (Dissenyador)
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#APODERAMENT

El tercer dels principis que defineixen aquest projecte és l’apoderament ciutadà, és a dir, aconseguir una
influència real de la ciutadania en la presa de decisions sobre qualitat ambiental i mobilitat que ens porten a
crear una ciutat més saludable.
Segons el treball elaborat per Álvarez, Pardo i Isnardo (2015) les dimensions que ha d’abordar qualsevol
procés d’apoderament són tres:
1. La presa de consciència de les capacitats individuals i col·lectives, així com de la situació actual de l’entorn
econòmic, social, polític i mediambiental.
2. L’adquisició i desenvolupament de capacitats que permeten la participació activa, de forma individual i/o
grupal, en processos de presa de decisions sobre els assumptes considerats importants. S’entén que aquesta
adquisició de capacitats es realitza a través d’un procés que facilita la integració de coneixement, l’adquisició
de destreses i el desenvolupament d’habilitats específiques.
3. El desenvolupament d’un entorn favorable que establisca les institucions formals i informals necessàries,
garantisca l’accés a la informació i engegue processos de rendició de comptes per a facilitar processos
participatius de presa de decisions en l’àmbit local, nacional i fins i tot internacional.
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es basa en aquestes tres dimensions al crear l’Observatori
Valencià de Salut, l’objectiu del qual és “proporcionar informació de qualitat, orientada a les audiències i
agents d’interés, que facilite la consecució d’objectius de salut, que capacite la ciutadania per a controlar la
seua salut i els factors que influeixen sobre aquesta i que promoga accions transformadores per a millorar
la salut i reduir les desigualtats en salut en la població” (preàmbul del Decret 213/2018, de 23 de novembre,
del Consell).
Treballar des d’aquest principi ens porta al compromís d’oferir els resultats i les solucions obtingudes amb
el grau major d’accessibilitat i replicabilitat possible. Tal com indica el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de
maig, pel qual s’aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat, s’estableix l’obligació per part dels poders
públics de promoure la millora de la qualitat i l’ús compartit d’estadístiques i bases de dades, portals de govern
en línia i, en general, tot allò que facilite la labor interna del personal empleat i el millor accés de la ciutadania
a la informació i als serveis públics.
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EL PROJECTE
SALUT i BARRIS

Com s’apuntava en els apartats anteriors el present projecte naix amb la intenció d’estudiar la relació existent
entre la contaminació produïda per la mobilitat de València i la salut dels habitants dels diferents barris de
la ciutat. Una vegada analitzada aquesta relació, es proposaran solucions i recursos per facilitar la presa de
decisions i el desenvolupament de mesures que ens porten cap a l’equitat ambiental entre els diferents barris
de la ciutat.
Al contrari del que passa amb el concepte de “desigualtat ambiental”, aplicat a la comparativa entre països o
continents diferents, àmpliament estés des dels anys 90, l’estudi de la desigualtat o inequitat ambiental dins
de les ciutats no s’ha desenvolupat tant. La “inequitat ambiental” es refereix a l’exposició desigual als riscos i
perills mediambientals, que sovint comporta l’exclusió sistemàtica d’algunes persones dels processos de presa
de decisions ambientals.
Dins del marc de la inequitat ambiental, la conceptualització i l’estructuració d’aquest projecte pren com a
referent altres projectes i diagnòstics desenvolupats prèviament per diferents agents.
Com a base s’ha pres el projecte europeu AIRUSE. Aquest és un projecte LIVE (LIFE11 ENV/*ES/584) que
tracta de millorar la qualitat de l’aire de les ciutats del sud d’Europa, capta dades de partícules i suggereix mesures de millora de la qualitat de l’aire per a apropar-se tant com siga possible a les pautes que marca l’OMS.

03.1

INEQUITAT
AMBIENTAL I
SALUT

A més, també s’han consultat altres diagnòstics i estudis previs de:
ISGlobal
Departament d’Enginyeria Química (Universitat de València)
Societat Valenciana de Medicina Preventiva
MESURA (Societat Civil)
G-agua (Empresa)
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#QUÈ RESPIREM

A LES CIUTATS i
COM AFECTA A LA
NOSTRA SALUT?

SI DESCOMPONEM L’AIRE CONTAMINAT:
Principalment trobem
- CONTAMINANTS PRIMARIS, directament emesos a l’atmosfera principalment pels vehicles i els fumerals.
- CONTAMINANTS SECUNDARIS, són formats a l’atmosfera a través de l’oxidació i les reaccions entre contaminants d’aire primaris.
Altres contaminants d’aire també poden causar dany sever a la salut humana i el medi ambient. Aquests
inclouen metalls pesants (com mercuri, arsènic, cadmi i níquel) i hidrocarburs aromàtics policíclics (com benzoapyrene).

•

Els CONTAMINANTS PRIMARIS més importants són:

NOx - Òxid de Nitrogen / Diòxid de Nitrogen
Fa referència a una família de gasos que inclou l’òxid de nitrogen (NO) i diòxid de nitrogen (NO2). La fosca
boira que a vegades es veu sobre les ciutats és principalment òxid de nitrogen. El NO2 s’emet pels vehicles,
els transports marítims, les centrals elèctriques, la indústria i les llars.
QUÈ SON?
Gasos tòxics i irritants, formats per NO2 i NO.
QUINA ÉS LA SEUA PRINCIPAL FONT D’EMISSIÓ?
Un 70% procedeix dels vehicles, sobretot dels dièsel (com més antics, més contaminants).
Fonts:
European Environment Agency (https://ec.europa.eu/
environment/air/cleaner_air/)
MInisteri de Transició Energètica

COM AFECTEN LA NOSTRA SALUT?
La major part de l’impacte en salut del NO2 es deu a les exposicions en altes concentracions en espais
interiors associats a l’ús de cuines de gas. No obstant això, l’exposició als nivells de N02 que habitualment
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trobem en espais exteriors en entorns urbans també tenen efectes sobre la salut. Aquest efecte és major en
poblacions susceptibles, trobant-se de manera experimental una major reactivitat bronquial i una pitjor funció
pulmonar en persones asmàtiques. La seua associació a un increment de la susceptibilitat davant infeccions
respiratòries s’ha observat en estudis poblacionals i s’ha confirmat experimentalment en animals i humans.
Entre tots els contaminants urbans, el NO2 sembla estar particularment associat a una major incidència de
diabetis i mortalitat de persones diabètiques. En estudis de mortalitat a curt termini, davant l’exposició a contaminants, majors nivells d’exposició a NO2 semblen afavorir la mortalitat associada a l’exposició a la resta
de partícules.
A més del seu impacte directe en la salut, el NO2 constitueix un important precursor d’ozó en reaccionar
amb compostos orgànics en presència de radiació solar. En l’àmbit mediambiental, el NO2 contribueix a la
deposició d’àcid, els impactes dels quals poden ser significatius, i causar dany als boscos i als ecosistemes
de rius i llacs. Es diposita principalment via pluja àcida. L’acidificació redueix la fertilitat dels terres i inclús la
corrosió dels edificis. És un risc per a la salut, a més de soltar a la terra metalls lesius com l’alumini, el mercuri,
el coure, el zinc o el cadmi, que es poden filtrar a l’aigua potable.

PMx - PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ
PM (Particulate matter)
Són una mescla de partícules sòlides i líquides que es troben en suspensió en l’aire, el diàmetre de les quals
varia entre 0,1 i 10 µm (1 micròmetre correspon la mil·lèsima part d’1 mil·límetre). Ambdós tipus fàcilment
poden ser inhalats.
Les concentracions de PM (Particulate matter) atmosfèriques i la distribució de les fonts d’emissions estan
influenciades per les condicions climàtiques i per altres característiques locals com el tipus de fonts antropogèniques, els ritmes d’emissió, els patrons de dispersió, la pluviositat i la insolació rebuda en l’àrea). A més,
contribucions naturals com aerosols biogènics (primari i secundari), intrusions de pols sahariana, sal de mar
i focs forestals tenen impacte en els nivells de PMx de l’aire ambiental.
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QUÈ SÓN?
Mescla d’elements sòlids i líquids que hi ha en l’aire, com la pols, els metalls, el ciment o les substàncies orgàniques.
Es mesuren segons la grandària, en micròmetres (mil·lèsima part d’un mil·límetre). Com més xicotetes són,
més fàcilment penetren en el nostre organisme:
PM10 ( Ø ≤ 10 μm): Queden retingudes en la mucosa del nas i la gola.
Fines (PM2.5) (Ø ≤ 2,5 μm): Poden penetrar fins als alvèols pulmonars. Un dels seus components
és el carboni negre, resultat de la combustió incompleta sobretot del combustible dièsel.
Ultrafines (PM0.1) (Ø ≤ 0,1 μm): Les més perilloses. Travessen els pulmons i poden arribar a la
circulació sanguínia.
QUINA ÉS LA SEUA PRINCIPAL FONT D’EMISSIÓ?
Les fonts d’emissió d’aquestes partícules poden ser mòbils o estacionàries, cal destacar que un 77,9%
de la quantitat total emesa de PM10 procedeix de la pols suspesa existent en l’atmosfera. La indústria,
la construcció i el comerç amb un 7,6% i el transport rodat amb un 6,5% representen altres focus de
contaminació d’especial rellevància.
COM AFECTA LA NOSTRA SALUT?
La matèria particulada constitueix el conjunt de contaminants més estudiats en relació amb el trànsit rodat.
Donada la relativa senzillesa del seu mesurament i la seua àmplia presència existeix gran quantitat d’estudis
sobre el seu impacte en la salut humana. La complexitat en la interpretació dels seus resultats suposa un
contrast i es deu a la gran quantitat de substàncies incloses en aquesta categoria. Especialment entre les
partícules de major grandària és molt probable la presència d’al·lergògens com a pol·len o pèl de gat, que
expliquen l’associació d’exposicions a partícules gruixudes amb simptomatologia asmàtica.
Les partícules fines i ultrafines s’associen a efectes cardíacs i neurològics per la seua capacitat de penetració.
En ser analitzades en conjunt, l’exposició a la matèria particulada té un clar impacte en la salut de la població.
Increments en els nivells en exterior s’associen a augments de mortalitat i admissions en urgències. A llarg
termini, l’exposició s’associa a un descens mesurable en l’esperança de vida. A la ciutat de València, l’estudi
APHEKOM va avaluar els nivells mitjans d’exposició a PM2.5 en exterior (2004-2006) fixant-los en 23μg/
m3 calculant un augment de l’esperança de vida de 9.9 mesos en cas de reduir-se aquests nivells fins als
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03.1 /
recomanats per l’OMS. A llarg termini l’exposició a certs components de la matèria particulada com alguns
metalls pesats augmenten el risc de desenvolupar càncer. Existeixen a més diversos grups que, per les
seues característiques, tenen una susceptibilitat augmentada davant exposicions a concentracions elevades
de partícules. Aquests inclouen principalment a xiquets i xiquetes, dones embarassades, persones majors i
persones amb malalties respiratòries.

SO2 - Diòxid de Sofre
El Diòxid de Sofre és un gas incolor i no inflamable, d’olor forta i irritant.
QUINA ÉS LA SEUA PRINCIPAL FONT D’EMISSIÓ?
En conjunt, més de la meitat de les emissions d’òxids de sofre que arriben a l’atmosfera es produeixen per
activitats humanes, sobretot per la combustió de carbó, petroli i per la indústria metal·lúrgica.
COM AFECTA LA NOSTRA SALUT?
Com s’ha indicat, el diòxid de sofre és un gas irritant i molt tòxic. Afecta sobretot les mucositats i els pulmons,
i provoca atacs de tos. L’exposició d’altes concentracions durant curts períodes de temps pot irritar el sistema
respiratori, causar bronquitis, reaccions asmàtiques, espasmes reflexos, parada respiratòria i congestionar els
conductes bronquials dels asmàtics. Exposicions a nivells inferiors s’han associat en estudis epidemiològics a
un increment en la mortalitat i en les admissions en serveis d’urgències.
Els efectes dels SOx empitjoren quan el diòxid de sofre es combina amb partícules o amb la humitat de l’aire,
ja que es forma àcid sulfúric, i produeix el que es coneix com a pluja àcida, provocant la destrucció de boscos,
vida salvatge i l’acidificació de les aigües superficials.
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•

Altres CONTAMINANTS PRIMARIS però escassament presents en l’aire que respirem a les ciutats

NH3 - Amoníac
L’amoníac és un gas incolor amb una olor punyent.
És emès per agricultura de bestiar i l’ús de fertilisers a agricultura.
L’amoníac és una substància corrosiva que es troba habitualment en gas o dissolta en aigua i suposa una
font de nitrogen essencial per a plantes i animals. La seua olor característica i els símptomes que produeix
la seua inhalació fan que no passe desapercebut. A baixes concentracions poden produir exacerbacions en
persones amb asma. En persones no susceptibles, la pròpia olor permet identificar la presència del gas abans
de l’aparició de símptomes. En tractar-se d’un agent corrosiu, els efectes irritants davant una exposició a altes
concentracions del gas es produeixen en les superfícies de contacte com la mucosa respiratòria o els ulls.

COV - Compostos Volàtils Orgànics
Els compostos volàtils orgànics són una classe de compostos químics que sota condicions normals són
gasosos però que poden vaporitzar i entrar l’atmosfera. Els VOCs, excloent el metà, és emet per l’ús de
solvents a productes i a l’indústria, pel vehicles, la calefacció de casa i la generació d’energia.
Es tracta de substàncies químiques orgàniques que es troben en estat gasós a temperatura ambient. Es
troben en majors concentracions en espais interiors, on resulten més perillosos. El benzé destaca entre
altres COVs per tractar-se d’un agent carcinogen. Aquest COV es troba en concentracions més elevades a
l’interior d’automòbils i en els voltants d’assortidors de gasolina. En estudis experimentals l’exposició a COVs
va produir irritació ocular i de mucoses respiratòries en individus sans. Alguns COVs com el etilbenceno o
el limoneno poden reaccionar amb òxids de nitrogen per a produir altres substàncies irritants i contribueixen
a la formació d’ozó.
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CH4 - Metà
El metà és un contaminant d’aire i un gas d’efecte d’hivernacle. A través d’una sèrie de reaccions químiques
el metà contribueix amb diòxid de nitrogen a la formació d’ozó (O3) Les fonts més importants són el sector
de l’energia, l’agricultura i la ganaderia.
El metà és un gas incolor i inodor, la qual cosa dificulta la seua identificació. Es tracta d’un gas inert, per la
qual cosa els riscos associats principalment al mateix so el seu caràcter inflamable i la seua capacitat per a
desplaçar oxigen a altes concentracions. Generalment aquest gas només suposa un perill per a la salut en cas
de fugides accidentals i és especialment perillós en espais tancats. No obstant això cal no oblidar que la seua
emissió en processos de combustió es dóna conjuntament amb la d’altres contaminants i que constitueix un
perill per a la salut pública i el medi ambient en tractar-se d’un dels principals gasos d’efecte d’hivernacle.
CO2 - Diòxid de Carboni
El diòxid de carboni és un gas inodor, incolor, lleugerament àcid i no inflamable.
El sector energètic és responsable de la major part de les emissions de diòxid de carboni amb un 91,8% del
total, i dins d’aquest, el sector del transport figura amb el 29,9%, degut fonamentalment a la crema de gas,
gasolina i altres derivats del petroli. La indústria del ciment i les plantes d’incineració de residus representen
el 6,4% del total emés, i com a fonts minoritàries, es troben la indústria química i la indústria metal·lúrgica
amb un 1,8%. En la naturalesa, una font d’emissió important són els processos fotosintètics i la respiració. Els
incendis forestals també constitueixen un focus d’alliberament significatiu.
El diòxid de carboni està present en la naturalesa com a part essencial del cicle del carboni. En ambients
exteriors no sol trobar-se en concentracions suficients per a produir efectes sobre la salut de les persones
però les concentracions necessàries per a produir-los s’aconsegueixen amb facilitat en espais interiors com
a aules o mitjans de transport. En exposicions a nivells superiors a 1000ppm el CO2 pot produir mal de cap,
somnolència i un increment en la freqüència cardíaca i pressió arterial. En relació al transport, el CO2 pot
tindre importants efectes indirectes sobre el medi ambient i la salut de les persones en tractar-se d’un dels
principals gasos d’efecte d’hivernacle.
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Monòxid de carboni
L’afinitat del monòxid de carboni per l’hemoglobina és fins a 250 vegades superior a la de l’oxigen. Com a
resultat, exposicions a altes concentracions de CO interfereixen enormement en el transport d’oxigen als
teixits. Si bé les concentracions necessàries per a patir una intoxicació per CO no es donen en ambients
exteriors en circumstàncies normals, exposicions a baixes concentracions com les que es poden aconseguir
en entorns mal ventilats s’associen a increments en mortalitat, admissions a urgències i risc de patir arrítmies.

Hidrocarbur aromàtic policíclic (HAsP)
Els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) són compostos orgànics resultants de la combustió incompleta
de la matèria orgànica.
La crema de combustibles sòlids en espais interiors és una important causa de mortalitat en països en vies
de desenvolupament. En països desenvolupats, les principals fonts de HAP són les emissions del trànsit rodat,
l’exposició al fum del tabac i determinats processos de cocció dels aliments. A causa de la gran quantitat de
compostos inclosos en aquesta categoria els seus efectes són extremadament variats. L’exposició a HAPs
inhalats s’associa a una major incidència de càncer de pulmó i a efectes teratogènics com a malformacions
cardíaques, sota pes en nàixer, prematuritat i baix quocient intel·lectual en la infància. Les dades d’aquests
estudis procedeixen sovint d’estudis d’exposició laboral als contaminants. Els efectes sobre el desenvolupament
fetal han sigut replicats en models animals. Dins d’aquest grup podem trobar el Benzo(a)pirè.
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•

Els CONTAMINANTS SECUNDARIS més importants són:

O3 - Ozò
El gas ozó es produeix a partir de N0x i VOCs en presència de llum solar.
Té un efecte positiu en l’estratosfera (a uns 10-50 km de la superfície terrestre), ja que protegeix de la
radiació ultraviolada, però, a cotes inferiors, en la troposfera (la capa de l’atmosfera en contacte amb la terra),
es converteix en un contaminant que actua com un potent i agressiu agent oxidant.
L’alta capacitat oxidant de l’ozó el fa especialment perillós per la seua interacció amb altres molècules. Les
exposicions agudes a concentracions elevades del mateix origina problemes respiratoris sobre la salut humana
(irritació, inflamació, insuficiències respiratòries, asma). En exposicions prolongades contribueix a l’augment
de la mortalitat, especialment en èpoques càlides. S’han establit increments de el 0.5 i el 3% en la mortalitat
associats a concentracions diàries de 20 μg/m3 a l’estiu. També sembla s’ha observat el seu efecte negatiu
sobre el rendiment esportiu.. A llarg termini, l’O3 accelera els processos d’envelliment cel·lular i pot actuar
sobre el desenvolupament pulmonar i la incidència d’asma durant l’edat infantil. S’ha observat la seua relació
amb un increment de la incidència i mortalitat per càncer de pulmó encara que els resultats d’aquests estudis
són contradictoris.
A nivell ambiental pot danyar la vegetació, afectar el creixement de cultius i boscos, reduir l’absorció de CO2
per les plantes, alterar l’estructura dels ecosistemes i reduir la biodiversitat.

PM - Partícules Secundàries en Suspensió
Formades en l’atmòsfera a partir de SO2, NOx, NH3 i VOC.
Aquestes partícules secundàries i els aerosols orgànics també afecten la salut, els materials, l’agricultura i
l’entorn.
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#CONTAMINANTS PER FONT
D’EMISSIÓ
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#RESUM D’AFECCIONS A LA
NOSTRA SALUT

MÉS INFO A https://valenciaperlaire.org/presentacio-aire-i-salut/
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OBJECTIU ESTRATÈGIC
DEL PROJECTE

FACILITAR RECURSOS
A LA CIUTADANIA,
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I
SECTOR PRIVAT PER A
CAMINAR CAP A

L’EQUITAT AMBIENTAL
DELS BARRIS

OBJECTIUS OPERATIUS
DEL PROJECTE

O.O.1

CONÈIXER LA SITUACIÓ ACTUAL
D’INEQUITAT AMBIENTAL EN LA
CIUTAT DE VALÈNCIA

O.O.2

GENERAR INFORMACIÓ I
VISIBILITZACIÓ
DE LA SITUACIÓ ACTUAL

RECURSOS GENERATS PER ASSOLIR
CADA OBJECTIU OPERATIU

r.01 ANÀLISI DE LES DADES EXISTENTS
I GENERACIÓ DE NOVES DADES
r.02 INTEGRACIÓ DE DADES I CONCLUSIONS

r.03 CONÈIXER L’AGENDA POLÍTICA EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS
r.04 ACCIONS CIUTADANES DE CONCIENCIACIÓ I
VISIBILITZACIÓ
r.05 ESPAIS DIGITALS D’INFORMACIÓ EN OBERT

COL·LABORACIÓ
+ INNOVACIÓ +
APODERAMENT
Implicació de les 4 hèlix de la innovació
(Administració, Universitats,
Societat Civil, Sector privat)
en la construcció i desenvolupament
del projecte

O.O.3

QUADRE DE COMANDAMENT
INTEGRAL (QCI) PER A LA
REDUCCIÓ DE LA INEQUITAT
AMBIENTAL EN LA CIUTAT

r.06 QCI SiB: OBJECTIUS, INDICADORS, ACCIONS I METES

23

SALUT I BARRIS: CAP A LA EQUITAT AMBIENTAL DELS BARRIS DE VALÈNCIA A TRAVÉS D’UNA MOBILITAT MÉS JUSTA

Tots els estudis consultats i la nostra experiència com a xarxa vinculada a la qualitat ambiental apunten cap
a la necessitat de superar els diagnòstics i les evidències i passar urgentment a l’”ACCIÓ” conjunta cap a
la millora de l’equitat ambiental. Aquesta tasca d’acció coordinada i comuna és una responsabilitat que hem
d’assumir entre tots els sectors de la població, des de l’Administració i les Universitats, fins al sector privat i
la ciutadania. Però, tenim els recursos i les eines necessàries per a assolir aquest repte?
El projecte Salut i Barris vol posar el seu granet d’arena i per això es marca com a OBJECTIU ESTRATÈGIC
el DESENVOLUPAMENT i FACILITACIÓ DE RECURSOS A LA CIUTADANIA, L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EL
SECTOR PRIVAT PER A CAMINAR JUNTS CAP A L’EQUITAT AMBIENTAL DELS BARRIS.
Els recursos que oferirem responen de manera simultània tant als objectius establerts en la convocatòria
com a les necessitats específiques detectades vinculades a diferents àmbits. Entre les principals necessitats
i mancances detectades podem trobar:
Dades i informació
•

Existeix una falta d’integració entre dades relatives a la contaminació, mobilitat, salut, ús del territori i
distribució de la renda.

•

03.2

OBJECTIUS DEL
PROJECTE

La insuficient transparència i la dispersió de les dades funciona a manera de barrera per a l’accés i la
interrelació d’aquestes.

•

Falten dades i el seu encreuament a escala de barri. Es recullen dades macro i es trauen mitjanes que no
acaben de mostrar la realitat específica de cada zona de la ciutat.

•

Reivindicacions ciutadanes i informes tècnics que apunten cap a l’evidència d’un repartiment no equitatiu
de la qualitat ambiental per barris. Hi ha barris molt més contaminats que altres.

•

Manca de sistematització dels protocols i metodologies i el seu oferiment en obert

Indicadors
•

Mancança d’indicadors comuns a l’abast de tots els agents per a incidir en la igualtat de condicions a
l’hora de prendre partit en les decisions polítiques.

Mesures concretes
•

Dèficit de col·laboració entre ciutadania, universitats, empreses, i administració a l’hora de definir un pla
d’acció comú.
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Aquestes necessitats es tradueixen en tres OBJECTIUS OPERATIUS que agruparan tots els recursos a
desenvolupar:
O.O.1

CONÉIXER LA SITUACIÓ ACTUAL D’INEQUITAT AMBIENTAL EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA

O.O.2

GENERAR INFORMACIÓ I VISIBILITZACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

O.O.3

PLA D’ACCIONS PER A LA REDUCCIÓ DE LA INEQUITAT AMBIENTAL EN LA CIUTAT

O.O.1

Aquest objectiu operacional té el repte de mesurar la inequitat ambiental de la ciutat de València. Per

CONÉIXER LA SITUACIÓ ACTUAL
D’INEQUITAT AMBIENTAL EN LA
CIUTAT DE VALÈNCIA

i suficients. Quan tinguem les dades necessàries tant de fonts primàries com secundàries, haurem de realitzar

assolir-ho haurem de definir les dades que ens fan falta, si existeixen, el lloc on es troben, si són accessibles
les integracions i avaluacions necessàries per a obtenir unes conclusions que ens ajuden a abordar els
objectius operatius O.O.2 i O.O.3
Els recursos a desenvolupar dins d’aquest objectiu operatiu seran:
r.01 ANÀLISI DE LES DADES EXISTENTS I GENERACIÓ DE NOVES DADES
r.02 INTEGRACIÓ DE DADES I CONCLUSIONS
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O.O.2
GENERAR INFORMACIÓ I
VISIBILITZACIÓ DE
LA SITUACIÓ ACTUAL

Aquest objectiu operacional respon a la necessitat de l’obertura d’informació, la conscienciació i la visibilització de la situació actual.
Aquest objectiu agrupa campanyes específiques de difusió i conscienciació, jornades amb polítics i accions
ciutadanes, totes elles desenvolupades dins del marc del projecte.
Els recursos a desenvolupar dins d’aquest objectiu operacional seran:
r.03 CONÉIXER L’AGENDA POLÍTICA EN MATÈRIA MEDI-AMBIENTAL DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS
r.04 ACCIONS CIUTADANES DE CONSCIENCIACIÓ I VISIBILITZACIÓ
r.05 ESPAIS DIGITALS D’INFORMACIÓ EN OBERT

O.O.3
QUADRE DE COMANDAMENT
INTEGRAL (QCI) PER A LA
REDUCCIÓ DE LA INEQUITAT
AMBIENTAL EN LA CIUTAT

Aquest objectiu operacional ens planteja dos reptes principals:
D’una banda, el repte de definir un pla d’accions encaminat a reduir la inequitat ambiental de la ciutat, que
puga ser assumit pels decisors públics i per la resta d’agents implicats.
D’altra banda, el repte de desenvolupar uns indicadors comuns i unes metes assumibles vinculades als
objectius i accions proposades.
La integració, l’obertura de dades i la definició d’un quadre de comandament vindria a resoldre la necessitat
de comptar amb materials fiables que aporten un coneixement vàlid per a la presa de decisions per part de
l’administració en els àmbits de la mobilitat urbana i la salut pública, en col·laboració amb les Universitats, els
col·lectius dels barris i el sector privat.
El recurs a desenvolupar dins d’aquest objectiu operacional serà:
r.06 QCI SiB: OBJECTIUS, INDICADORS, METES I ACCIONS
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04

RECURSOS

O.O.1

CONÈXER LA SIUTACIÓ ACTUAL
D’INEQUITAT AMBIENTAL EN LA
CIUTAT DE VALÈNCIA
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04

RECURSOS
Per a l’anàlisi de la inequitat ambiental de la ciutat de València el present estudi treballarà amb les següents
DADES:

A.

DADES DE QUALITAT DE L’AIRE URBÀ (CONTAMINACIÓ)

Com ja hem avançat en l’apartat 3, la comunitat científica, representada pel CSIC, l’agència europea del medi
ambient i els estudis tècnics del Ministeri corresponent, han establert que els paràmetres que ens indiquen
la qualitat de l’aire urbà són principalment el NO2, les partícules (PM2,5 i PM10), el SO2, l’Amoníac, els
Components Volàtils Orgànics (VOC) i el Metà. Tots ells queden emmarcats i limitats pel RD 102/2011, de 28
de gener, i per la seua modificació en el RD 39/2017, de 27 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.

r.01

ANÀLISI DE LES
DADES EXISTENTS
I GENERACIÓ DE
NOVES DADES

Dins de tots aquests contaminants els que més afecten a l’aire i més impacte tenen en la salut de la ciutadania
segons el RD i la OMS serien les partícules fines i el NO2. És per això que el present estudi centrarà
els sus esforços en l’obtenció de dades de NO2 amb una resolución suficient per a obtenir conclusions
representatives per a tota la ciutat.

B.

DADES D’INTENSITAT MITJANA DIÀRIA (IMD) DEL TRÀNSIT

De totes les possibles fonts d’emissió de NO2 i partícules (vehicles, port, indústria i obres), centrarem l’estudi
en la vinculació de les emissions de NO2 amb el trànsit, per ser la font majoritària d’emissions (quasi un
70%).

C. DADES DE RENDA I VULNERABILITAT
Ens interessa també analitzar si hi ha vincles entre la concentració de les emissions i les àrees més vulnerables
de la ciutat, per a, si és el cas, establir àrees de prioritat en la implementació d’accions.
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Taula: VALORS LÍMIT EU I VALORS GUIA OMS
Elaboració pròpia a partir d’esquema en la presentació de
M.C.Minguillón en les jornades “Sense cotxes? Cap a ciutats
respirables” a Barcelona el 20 d’octubre de 2018

EU Directiva 2008/50/EC
RD102/2011
PM10

OMS
Guidelines (2006)

Mitjana anual

40 µg/m3

No excedir

20 µg/m3

No excedir

Mitjana diària

50 µg/m3

<35 d/any

50 µg/m3

<3 d/any

PM2.5

Mitjana anual

25 µg/m3

No excedir

10 µg/m3

No excedir

SO2

Mitjana diària

125 µg/m3

<3 d/any

20 µg/m3

No excedir

Mitjana horària

350 µg/m3

<24 h/any

500 µg/m3

No excedir

40 µg/m3

No excedir

Coincident

No excedir

NO2

Mitjana anual
Mitjana horària

200 µg/m3

<18 h/any

Coincident

No excedir

O3

Mitjana màx. 8h

120 µg/m3

<25 d/any

100 µg/m3

No excedir

Pb

Mitjana anual

0,5 µg/m3

No excedir

Coincident

No excedir

CO

Mitjana màx. 8h

10 µg/m3

No excedir

Coincident

No excedir

C6H6

Mitjana anual

5 µg/m3

No excedir

Coincident

No excedir

BaP

Mitjana anual

1 ng/m3

No excedir

0,12 ng/m3

No excedir

As

Mitjana anual

6 ng/m3

VALORES
OBJECTIVO

Cd

Mitjana anual

5 ng/m3

VALORES
OBJECTIVO

Ni

Mitjana anual

20 ng/m3

VALORES
OBJECTIVO
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D.

DADES DE SALUT

Tal com veiem a l’apartat 3, hi ha evidència científica que la contaminació de l’aire causa patologies com
l’asma, malalties com el càncer de pulmó i inclús pot ocasionar infart de miocardi i ictus. Intentarem en
aquest projecte contextualitzar aquestes evidències, obtenir dades de salut per a la ciutat de València i establir
correlacions amb les àrees més afectades per les emissions de NO2.
- Informació cartogràfica georefenciada
Serà necessari, per últim, obtenir altres dades georeferenciades per a la realització de mapes i bases
cartogràfiques.
La utilització de programari de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) ens permetrà fer treballs d’anàlisis i
gestió d’informació georeferenciada de diferent índole i procedència. A més, ens permetrà la seua visualització
a través de mapes temàtics que vinculen diferents datasets i capes d’informació
· Contorns seccions censals
(Font: Portal de Transparència i Dades obertes de l’Ajuntament de València
http://gobiernoabierto.valencia.es/es/dataset/?id=secciones-censales)
> SECCENSALES.shp
· Contorns barris
(Font: Portal de Transparència i Dades obertes de l’Ajuntament de València
http://gobiernoabierto.valencia.es/es/dataset/?id=barrios)
> BARRIOS.shp
· Contorns municipis àrea metropolitana
(Font: Centre de Descàrregues del CNIG
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE)
> recintos_municipales_inspire_peninbal_etrs89
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· Cartografia Cadastral
(Font: Seu Elecctrònica del Cadastre (amb certificat electrònic):
https://www.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccDescargaDatos.aspx
> catastro.shp

En el procés d’obtenció i treball amb les dades destacaríem que:
- No totes les dades són igual d’accessibles.
- Totes les dades que són accessibles han hagut de ser netejades. S’han realitzat diverses transformacions en
el format de les dades per a adequar-les a format número. S’han eliminat els valors clarament incoherents i
també les caselles sense dades o en blanc.
- Les dades generades han sigut validades amb les dades oficials per intercomparació. En totes les estacions
s’han instal·lat “sensors cimbell” que han servit de referència per a corregir la resta de punts de control. Les
dades s’han corregit a la baixa en un 6%.

Software utilitzat:
- Qlik Sense Desktop (https://www.qlik.com/us/try-or-buy)
- Open office (https://www.openoffice.org/es/)
- QGis (https://www.qgis.org/es/site/)
- Data Wrapper (https://www.datawrapper.de)
- Regexr (https://regexr.com)
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Per a obtenir dades de qualitat ambiental de la ciutat de València (N02) utilitzarem fonts primàries i secundàries.

A.
DADES DE
CONTAMINACIÓ
(NO2 i Partícules)

A partir d’elles obtindrem estimacions de Partícules.

#NO2
FONTS SECUNDÀRIES
La font secundària principal que utilitzem és la Xarxa de Vigilància de la ciutat de València.
La Xarxa de Vigilància de la ciutat de València està formada actualment per 7 estacions que mesuren diferents paràmetres de qualitat de l’aire, i 1 estació que mesura les condicions meteorològiques.
Estacions la Xarxa de Vigilància (qualitat de l’aire):
1A - Universitat Politècnica de València
2A – Plaça de l’Ajuntament
3A - Molí del Sol
4A - Pista de Silla
5A - Vivers
6A - Avinguda de França
7A - Bulevard Sud
Les dades són públiques i estan descarregades de la pàgina de la Generalitat Valenciana:
http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/red-valenciana-de-vigilancia-y-controlde-la-contaminacion-atmosferica
Les dades on-line oferides són mitjanes horàries i diàries desde 1994 fins al present. Les dades descarregades
i utilitzades estan validades.
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Una vegada descarregades, transformades a format número decimal i caracteritzades es treballen a través
de dues eines:
-

D’una banda en Open Office s’obtenen les mitjanes mensuals i anuals a partir de taules dinàmiques

-

D’altra s’utilitza “Qlik Sense Desktop”.

Es revisen i completen les dades horàries i diàries en “blanc” o “sense dades” per a comprovar la continuïtat
de les mesures de les estacions.
80
70
60
50

month-unico #¡NUM!

40

1A
3A

30

4A

20

5A
6A

10
0

201401
201403
201405
201407
201409
201411
201501
201503
201505
201507
201509
201511
201601
201603
201605
201607
201609
201611
201701
201703
201705
201707
201709
201711
201801
201803
201805
201807
201809
201811
201901
201903
201905
201907

DADES DE LA XARXA VALENCIANA DE
VIGILÀNCIA

Descarreguem a més els shapes de geolocalització de les estacions des de la página de govern obert de
l’Ajuntament de València. L’estació 2A (Plaça de l’Ajuntament) no está disponible per a descarregar.
http://gobiernoabierto.valencia.es/va/data/?q=NO&groups=medio-ambiente&start=&end=&x=19&y=
14&offset=0&limit=10
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LOCALITZACIÓ ESTACIONS XARXA
VALENCIANA DE VIGILÀNCIA I
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA
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FONTS PRIMÀRIES
Per augmentar la resolució de les dades de NO2 oferides des de la xarxa de vigilància, es realitza un desplegament de medidors propis de dosimetria pasiva per part de la xarxa Mesura. Amb el desplegament de
170 PUNTS DE MEDICIÓ obtindrem noves dades de NO2 a tots els barris de la ciutat.
Procediment de RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES.
- Característiques técniques dels tubs de medició:
TDS 1 / DIF 100 RTU - DIÒXID de NITROGEN (NO2)
Aquest tub està dissenyat per al control passiu del gas aeri de diòxid de Nitrogen. És un tub acrílic amb taps
de goma un blanc i altre amb color. El tap amb color conté l’absorbent. Les concentracions d’ions de Nitrit i
conseqüentment el NO2 químicament absorbit és quantitativament determinat per “UV/ Espectrofotometria
visible” amb referència a la corba de calibratge de les anàlisis de solucions de nitrit estàndar.

(UKAS va

Acreditar Mètodes). Les dimensions del tub són 71.0mm d’alçada per 11.0mm de diàmetre intern.
Estàndards: BS EN 13528 Parts 1-3: 2002/3
Document de referència: ED48673043 Issue-1A Feb 2008 – AEA Energy and Environment
- Localització, ubicació i col·locació:
Els tubs es col·loquen en punts representatius de tota la ciutat; s’alternen punts en zones verdes o fons i
zones urbanes amb major i menor densitat de trànsit. Se situen en punts conflictius de trànsit (entrades i
eixides de la ciutat), zones de major vulnerabilitat (col·legis i hospitals) i zones pacificades (parcs, places, etc.).
Tots els punts estan geolocalitzats, i es manté la seua posició en els diferents mostrejos realitzats. Els punts se
situen a una altura de 2,90-3,10 metres des del sòl i en llocs sense apantallament (com fanals) per a evitar
fluxos preferencials. En aquesta posició assegurem que el final del tub estiga en una àrea amb una circulació
lliure d’aire. Els tubs es munten a una distància mínima de 5cm de les superfícies adjacents i sempre evitant
racons.
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LOCALITZACIÓ ESTACIONS SALUT I
BARRIS

38

SALUT I BARRIS: CAP A LA EQUITAT AMBIENTAL DELS BARRIS DE VALÈNCIA A TRAVÉS D’UNA MOBILITAT MÉS JUSTA

04

O.O.1

/ r.01

1

3

2

1. Centre ciutat (Plaça Ajuntament)
2. Entrades i eixides (Av. Catalunya - Blasco Ibáñez)
3. Parcs (Parc Polifilo)
4. Parc infantil (Parc carrer Marva-Albacete)
5. Centre escolar (CEIP López Rosat)
6. Trànsits (Av. Cid)

4

5

6
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- Recollida de mostres i anàlisi
Es realitza un mesurament continu durant 14 dies, amb mostrejos trimestrals de manera estacional al llarg de
l’any (Febrer, Maig, Agost i Novembre).
Després de la recollida de tubs, s’envien al laboratori per a la seua anàlisi i obtenció del valor mitjà diari del
període mostrejat.

- Tractament de les dades
Els resultats obtinguts són caracteritzats i catalogats per al seu tractament amb l’eina “Qlik Sense Desktop”,
diferenciant-los segons el tipus d’entorn, via o zona en el qual es troben, i sempre geolocalitzat.
De manera simultània es recullen les dades meteorològiques del mateix període d’exposició, per a tindre les
condicions atmosfèriques del mostreig.
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RESUM
METEOROLOGIA
CAMPANYES NO2

Novembre 2018
Del 5 al 20
Pluviometríia
176,1 l/m2

Febrer 2019
Del 13 al 28
Pluviiometria
0,1 l/m2
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Maig 2018
Del 13 al 28
Pluviometríia
16,8 l/m2

Agost 2019
Del 14 al 28
Pluviometríia
10,3 l/m2
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SUPERPOSICIÓ ESTACIONS SALUT
I BARRIS - ESTACIONS XARXA DE
VIGILÀNCIA
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CONCENTRACIÓ NO2 CIUTAT DE
VALÈNCIA
Font:
Treball col·laboratiu entre Mesura i Green Urban Data

- Interpolació
Per fer el càlcul del “mapa de calor” a partir dels punts de
control utilitzem l’algorisme krigging amb una interpolació
de les 5 dades més pròximes.
Gràcies als traçadors de black carbon sabem que la
contaminació d’una localització està molt més influenciada
pels

emissors

pròxims.

A

més,

l’orografia

urbana

condiciona la dispersió de contaminants i genera el trasllat
de la contaminació per la mateixa via.
El resultat d’interpolacions a 10 punts difumina molt la
visualització i en 20 la fa molt homogènia i allunyada de
la situació real.

44

SALUT I BARRIS: CAP A LA EQUITAT AMBIENTAL DELS BARRIS DE VALÈNCIA A TRAVÉS D’UNA MOBILITAT MÉS JUSTA

VALORS MITJANS DE NO2 PER BARRI
2018 - 2019
Font:
Treball col·laboratiu entre Mesura i Green Urban Data
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#BLACK CARBON (PM 2,5)
El projecte Salut i Barris també ha estimat la concentració de partícules fines (Black carbon) que serà un
dels elements clau per a traçar la contaminació urbana. Aquestes dades ens donen perfils de contaminació
i la correlació amb l’espai urbà i la seua capacitat de dispersió. Aquesta correlació la trobem en el projecte
europeu AIRUSE.
La lectura es fa amb 6 equips “microAeth Model AE51” de AethLabs, cedits pel CSIC.
Per a la verificació dels equips se selecciona com a punt de referència un punt en un fons que llegirà en
continu fora de l’abast d’emissions directes coincidint amb una estació de referència amb lectura de partícules.
La lectura serà de 24h durant tota la campanya. Es pararà per al canvi de filtres. S’utilitzarà sempre el mateix
equip en el punt de referència. L’estació meteorològica registrarà direcció, velocitat de vent, precipitació,
temperatura i humitat.
Mesuraments

TRAÇADOR DE BLACK CARBON
microAeth Model AE51

Per als mesuraments en els recorreguts lineals s’utilitzen bicis. Els equips s’encenen un minut abans d’arrancar
la bici. Per als anells circulars s’utilitzen també bicis. Per la ronda exterior se circula a 16 km/h, per la
intermèdia a 8 km/h i per la interior a 4 km/h amb la finalitat d’agafar la mateixa quantitat de punts en els
mateixos sectors de la ciutat. Es fan tres voltes en anells exterior i intermedi i 6 circuits en anell interior. Es
comença a les 7h30 i s’acaba a les 3h a. m. de la matinada següent.
Per als encreuaments i rotondes se seleccionen 16 punts d’interés que es mesuren entre 8h-9h, entre
11h-12h, entre 14h-15h, entre 17h-18, entre 20-21h. de manera rotativa utilitzant 4 equips diferents amb 4
equips de treball de manera simultània.
També es realitzen perfils en escoles. Es localitzen 4 equips amb lectura simultània a 0 metres, 1 metre, 3
metres i 10 metres de la calçada. S’utilitzarà un en interior amb finestres tancades i el mateix amb finestres
obertes amb l’objectiu d’avaluar la penetració. Les lectures es faran durant diversos dies. Per a calcular la
penetració de Black Carbon en escoles s’alternaran les mesures amb equip fix en exterior i equips en interior
amb finestres tancades i obertes durant tot el període de la jornada lectiva. El mesurament partix sempre de
finestres tancades.

46

SALUT I BARRIS: CAP A LA EQUITAT AMBIENTAL DELS BARRIS DE VALÈNCIA A TRAVÉS D’UNA MOBILITAT MÉS JUSTA

04

O.O.1

/ r.01

ESTUDI LINEAL DE BLACK CARBON
Centre-Alboraia
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ESTUDI LINEAL DE BLACK CARBON
Centre-Port
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ESTUDI LINEAL DE BLACK CARBON
Centre-Sant Isidre
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ESTUDI RADIAL DE BLACK CARBON
Anell 1
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ESTUDI RADIAL DE BLACK CARBON
Anell 2
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ESTUDI RADIAL DE BLACK CARBON
Anell 3
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B.
DADES D’INTENSITAT
MITJANA DIÀRIA DEL
TRÀNSIT

#IMD
Les dades obtingudes per a l’estudi de la IMD són públiques i estan extretes de la pàgina de l’Ajuntament de
València. Les dades es publiquen mensualment.
https://www.valencia.es/ayuntamiento/trafico.nsf/fCategoriaVista?ReadForm&Categoria=Sincat&Vista
=vCategoriaDescargasV&titulo=Desc%E0rregues&lang=2&nivel=7
Per a la simplificació del procés, es realitza una selecció de punts crítics i representatius de la mobilitat de la
ciutat:
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DADES DE TRÀNSIT
DE L’AJUNTAMENT DE
VALÈNCIA
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EVOLUCIÓ PORCENTUAL MENSUAL I
ANUAL
Les dades són arxivades i emmagatzemades per a un
posterior tractament amb l’eina “Qlik Sense Desktop”.
Per a l’anàlisi, es comparen de manera individual i per
grups, els punts mostrejats amb una temporalitat mensual
i anual.
L’històric de dades parteix des de gener de 2016 fins hui
(que són els publicats en la pàgina web de l’Ajuntament
de València).
Al mateix temps, es realitza l’evolució percentual de cada
punt i grups de punts, mes a mes:
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IMD - INTENSITAT MITJANA DIÀRIA
2018

56

SALUT I BARRIS: CAP A LA EQUITAT AMBIENTAL DELS BARRIS DE VALÈNCIA A TRAVÉS D’UNA MOBILITAT MÉS JUSTA

04

O.O.1

/ r.01

C.
DADES DE RENDA PER
CÀPITA I
VULNERABILITAT

#RENDA MITJANA PER LLAR
Per a obtenir les dades de la renda aprofitem l’alliberament que ha fet l’Institut Nacional d’Estadística INE
recentment de les dades de 2016..
Font: Institut Nacional d’Estadística
https://inespain.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=c8b41b2c471845afbc8f8eb2
0c54382e#

Per a fer certs càlculs també necessitarem el nombre d’habitants per secció censal.
Font INE
www.INE.es
Per a obtenir la taula amb el padró continu d’habitants:
www.ine.es > [(Barra Esquerra) Demografia i Pobl. / PADRÓ. POBLACIÓ PER MUNICIPI / Estadística
de padró continu: Informació detallada / (Barra Esquerra) Resultats / Pestanya: Definitius / Resultats
detallats. Període 1996-2017 (Per seccions censals: Any 2018) / (Del llistat seleccionem la província)
Població per sexe, secció i edat (grups quinquennals) / (Selecció com en vista inferior i) Consultar
Selecció / (A dalt a la dreta) Icona de descàrrega / Format: Excel extensió XLS)] > 4601.xls
Se seleccionaran de tota la Comunitat Valenciana, únicament les que corresponen a la ciutat de València (LES QUE COMENCEN PER 46250), la qual cosa permetrà descarregar tota la informació en un
únic csv, ja que es contempla un número inferior a 10.000 cel·les
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Mapa: RENTA MITJANA PER LLAR
2016
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#VULNERABILITAT
Descarreguem dos índexs de vulnerabilitat existents desenvolupats per l’Ajuntament de València i per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

ÍNDEX DE VULNERABILITAT DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA PER SECCIÓ CENSAL
(AJUNTAMENT DE VALÈNCIA)
Font: Ajuntament de València
http://www.valencia.es/ayuntamiento/webs/estadistica/CatPub/files/Arees%20Vulnerables.xlsx)

El càlcul d’aquest índex es fa ponderant tres factors
EQUIPAMENTS. Que inclou dades de:
SALUT (Consultoris i CS; Hospitals), TRANSPORT (Metrovalencia; EMT; Valenbisi), EDUCACIÓ (Educació Infantil de 1er Cicle; Educació Obligatòria; Educació Post-Obligatòria);
POBLACIÓ EN RISC (Centre de Majors; Serveis Socials; Juventut), ALTRES (Policia; Biblioteques;
Zones Verdes).
DEMOGRÀFIC. Que inclou dades de:
Densitat Població, Variació Població 2011-2015, Població dependent, Població Extracomunitària, Població >= 80 anys, Pob. >= 65 anys que viu a soles, Població < 18 anys
SOCIOECONÒMIC. Que inclou dades de:
NIV. ACADÈMIC

(Nivell acadèmic Baix), TURISMES (Turismes de més de 15 anys

; Turismes de

16 CV i més; Edat mitjana dels Turismes), VIVENDA (Valor cadastral; Superfície mitjana; Vivenda nova;
Solars), CAPACITAT ECONÒMICA (IRPF, IAE)
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Mapa: VULNERABILITAT AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA
2018
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ÍNDEX D’ESPAIS URBANS SENSIBLES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER SECCIÓ
CENSAL (CONSELLERIA)
Font: Institut Cartogràfic Valencià. Servidor WMS de l’ICV
http://carto.icv.gva.es/arcgis/services/tm_medio_ambiente/aguas/mapserver/wmsserver?service=
wms&request=getcapabilities
Comprovem en el portal de dades obertes de Conselleria que no podem descarregar el shape que
delimita les àrees de vulnerabilitat (Espais Urbans Sensibles), però sí que podem utilitzar el WMS que
ens proporcionen per a realitzar visualitzacions.

Les seccions censals definides com a Espais Urbans Sensibles (EUS) responen a la ponderació de nou variables agrupades en tres tipus de vulnerabilitat: vulnerabilitat físicoresidencial; vulnerabilitat socioeconòmica;
vulnerabilitat sociodemogràfica. Els indicadors per al càlcul de cadascuna d’elles són els següents:
DADES RESIDENCIALS
R1 SUPERFÍCIE MITJANA PER HABITANT DELS IMMOBLES RESIDENCIALS
R2 VALOR CADASTRAL
R3 ACCESSIBILITAT
DADES SOCIOECONÒMIQUES
E1 POBLACIÓ SENSE ESTUDIS
E2 TAXA D’ATUR REGISTRAT ESTIMAT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
E3 RISC DE POBRESA I/O EXCLUSIÓ SOCIAL
DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
D1 POBLACIÓ VULNERABLE AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
D2 LLARS VULNERABLES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
D3 POBLACIÓ IMMIGRANT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
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Mapa: VULNERABILITAT GENERALITAT
VALENCIANA
2018
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Se sol·liciten dades a dues fonts secundàries principals, Ajuntament de València i Conselleria de Sanitat

D.
DADES DE SALUT

Universal.
El disseny d’una sol·licitud per a un projecte d’aquestes característiques planteja diversos reptes. D’una
banda és important, per a garantir la precisió en l’anàlisi, obtenir informació amb la màxima resolució
espacial possible. Per a garantir aquesta resolució, es realitza una primera sol·licitud de dades amb
resolució màxima fent ús de les coordenades del domicili registrat en el padró. Amb la finalitat d’obtenir
únicament dades de patologies potencialment relacionades amb la contaminació, es va crear una llista de
codis a partir dels 13.000 que conté la Classificació Internacional de Malalties (CIE-9) dels quals es van
triar únicament els més rellevants. Amb la finalitat de situar l’efecte en salut en el temps es va sol·licitar la
identificació d’aquests codis en ingressos a urgències, nous diagnòstics en atenció primària i com a causa
de mort. (pàgines 62, 63, 64 i 65)
En consultar amb les autoritats competents se’ns va remetre a diferents responsables en diferents punts de
l’administració per a obtenir els grups de dades plantejades en la sol·licitud. Després d’experimentar retards
en la comunicació, especialment durant el període vacacional, i redireccions en determinades vies finalment
es va establir contacte amb dos departaments amb capacitat per a processar els diferents aspectes de la
sol·licitud.
Una de les vies d’obtenció de les dades va ser a través del departament de gestió de dades de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Després de realitzar la sol·licitud se’ns va respondre que el
nivell de definició de dades d’aquesta, al qual se sumen variables com el sexe i el grup etario, plantegen un
escenari en el qual pot ser possible la identificació d’individus concrets, la qual cosa entra en conflicte amb
les regulacions en matèria de protecció de dades.
Davant aquesta situació es presenta una segona sol·licitud. En aquesta es perd resolució espacial en
optar-se per la secció censal com a unitat d’anàlisi per tractar-se de la demarcació administrativa de
menor grandària. En dades relacionades amb la salut s’opta per emprar les Categories Diagnòstiques
Majors (CDM) com a classificació. Els CDM agrupen els CIE en 25 categories de les quals ens interessen:
1 (sistema nerviós), 4 (respiratori), 5 (circulatori), 14 (embaràs, part i puerperi), 15 (nounats i quadres
del període perinatal), 17 (neoplàsies) i 19 (malalties o trastorns mentals). Aquesta elecció disminueix
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enormement l’especificitat en incloure’s en cada categoria tots els codis CIE relacionats amb la mateixa,
independentment de l’existència o no d’una relació plausible amb la contaminació ambiental. Encara
que com hem assenyalat perdem detall amb l’agregació de secció censal, és una resolució acceptable i
interoperable per estudiar correlacions amb renda i vulnerabilitat i ens permet fer una anàlisi amb el nivell
socioeconòmic amb la utilització de les dades del projecte MEDEA.
En formalitzar la segona sol·licitud se’ns va confirmar la seua viabilitat i se’ns va informar dels tràmits
administratius previs per a permetre el seu processament des de la institució. L’obtenció de les dades és
per tant viable però requereix un ajust del cronograma. No obstant això, el Departament d’Epidemiologia
de Salut Pública ens remetrà dades de mortalitat al març 2020 per a continuar correlacionant malalties i
contaminació.
Com que no s’ha pogut obtenir les dades necessàries per a realitzar l’anàlisi dins del terme d’aquest
projecte, s’ha optat per una revisió sistemàtica de la literatura científica per a extraure l’impacte en salut
observat en altres estudis corresponent als nivells de contaminants obtinguts.
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SOL·LICITUT DE DADES

SOL·LICITUD DE MÀXIMS
PROJECTE SALUT I BARRIS

SOL·LICITUT DE DADES

PROJECTE SALUT I BARRIS

SALUT
SOL·LICITEM

SALUT I BARRIS
CAP A L’EQUITAT AMBIENTAL DELS BARRIS DE VALÈNCIA A
TRAVÉS D’UNA MOBILITAT MÉS JUSTA

Dades dels següents àmbits:
• ADMISIONS A URGÈNCIES
• NOUS DIAGNÒSTICS
• MORTALITAT
Si se disposen d’aquestes, les bases de dades facilitades hauran d’estar
estructurades en:

Des del grup motor del projecte SALUT I BARRIS, promogut per la Xarxa
Ambiental MESURA i la Societat Valenciana de Medicina preventiva i amb
el suport d’agents de l’àmbit acadèmic, com són l’Escola d’Informàtica
i d’Enginyeria Química de la Universitat de València i la Càtedra de
Tecnologia Cívica de la UPV i la Diputació de València.
Aquest projecte és finançat per la regidoria d’Innovació Social de
l’Ajuntament de València.

DADES COL·LECTIVES
Se sol·liciten, amb caràcter diari, dades relatives a la mortalitat, altes hospitalàries i admissions a urgències en el període comprès entre l’1 de gener
de 2010 i 31 de desembre de 2018, desglossada per sexe, grup d’edat i
hospital. No s’especifiquen codis CIE.
DADES INDIVIDUALS
Se sol·liciten, amb caràcter individual, les següents dades per al període
comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2018.

EXPOSEM:

L’esperança de vida a la ciutat de València depén del barri on es viu.
Aquesta és una de les conclusions a les quals arriba l’informe ‘Desigualtats
en salut a la Comunitat Valenciana’ elaborat des de la Direcció General
de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. En eixa diferència inﬂueixen
multitud de factors com són el nivell socioeconòmic o la qualitat ambiental,
inﬂuenciada al seu temps pels modes de mobilitat que es donen en l’entorn on vivim i treballem.

Les sol·licituds relatives a nous diagnòstics, mortalitat i admissions a
urgències especifiquen aquells codis CIE per als quals se sol·liciten. La
codificació triada per a realitzar aquesta sol·licitud va ser la CIE-9 MC.

Se sol·licita la informació per a tots els codis detallats en els anexes de les
següents pàgines, inclosos aquells codis de nivells d’agregació inferiors
(de tal manera que el codi 550.1 inclou el 550.10, 555.11, 550.12 i 550.13).
Tota exclusió de codis de nivells d’agregació inferiors està degudament
reflectida.

En el projecte SALUT I BARRIS volem posar aquesta qüestió entre les prioritats de l’agenda política i desenvolupar eines i accions que aprofundeixen
en l’apoderament ciutadà en matèria ambiental. Es vol, per tant, una
inﬂuència real de la ciutadania en la presa de decisions sobre qualitat ambiental i la mobilitat que ens porten a crear una ciutat més saludable.
En els últims anys la ciutat de València està immersa en un canvi de paradigma pel que fa a la seua mobilitat i tots i totes hem de treballar per
aconseguir un model de Ciutat Saludable. Així ho reﬂexa també l’Estratègia
municipal “València Ciutat Saludable”, on es recull la necessitat d’avaluar
indicadors de Salut a escala de Barris.

En cas que es es pugui agilitar el tràmit de sol·licitud aportant els codis en un
format específic o utilitzant una codificació diferent es prega el comuniquin
directament a:
FRANCISCO AZORÍN CHICO - 651050743 - info@webmesura.org
ISABEL GONZÁLEZ GALINDO - 625224702 - info@webmesura.org

Amb el projecte SALUT I BARRIS pretenem obtenir dades i informació que
permetran estudiar les correlacions entre indicadors de mobilitat-qualitat
ambiental i salut per barris.

De la mateixa manera en cas d’existir sol·licituds de dades predissenyades per
patologia preguem el comuniquin a la persona esmentada per al seu estudi
com a alternativa.

Aquest projecte pretén ser partícip d’aquest camí emprés donant protagonisme a la ciutadania amb dades, informació i eines d’apoderament.

PROMOU:

FINANÇAMENT:

Les bases de dades seran enviades al mail info@webmesura.org
Se’ls facilitaran els resultats d’aquest estudi si així ho desitgen.

PROMOU:

FINANÇAMENT:
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PROJECTE SALUT I BARRIS

SOL·LICITUT DE DADES

1

ADMISSIONS A URGÈNCIES

401 Hipertensión esencial
402 Cardiopatía hipertensiva

Per a les dades d’admissions a urgències se sol·liciten, a més del codi CIE,
la data de la visita, identificador (per a control de duplicats, no SIP), sexe,
data de naixement, hospital / centre, si el procés resulta en ingrés i les
coordenades del domicili reﬂectit en SIP.
ID

Sexe

FNac

Cod CIE

Hospital

F Visita

Ingrés

Latitud

Longitud

1

F

12/3/74

410.1

LA FE

21/2/16

NO

39.4657026

-0.3752523

2

F

23/5/45

556.3

HCUV

21/2/16

NO

39.459061

-0.3689614

3

M

30/3/89

493.1

LA FE

22/2/16

SI

39.4698867

-0.3740147

•

SISTEMA RESPIRATORIO

493 Asma
461 Sinusitis aguda
477 Rinitis alérgica

DADES:
•

PROJECTE SALUT I BARRIS

SOL·LICITUT DE DADES

466
466.0

SISTEMA CARDIOVASCULAR:

Bronquitis aguda

491 Bronquitis crónica

451 Flebitis y tromboflebitis

496 Obstrucción crónica de vías respiratorias, no clasificada bajo otros
conceptos

453
453.4 Embolismo y trombosis venosa profunda miembro inferior

518
518.8 Otras enfermedades pulmonares

431 Hemorragia intracerebral
434 Oclusión de arterias cerebrales

•

435 Isquemia cerebral transitoria

555 Enteritis regional

436 Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida
* (A excepción de
aquellos códigos
empleados para episodios subsiguientes:
410.02; 410.12; 410.22;
410.32; 410.42; 410.52;
410.62; 410.72; 410.82;
410.92)

556 Colitis ulcerosa

410 Infarto Agudo Miocardio*

•

AFECCIONES DERMATOLÓGICAS

691
691.8 Otras dermatitis atópicas y estados relacionados
Dermatits por otras causas

411 Isquemia cerebral transitoria
411.1 Sindrome coronario intermedio

(* Excluyendo 696.2,
696.3, 696.4, 696.5 y
696.8)

413 Angina de pecho
415 Enfermedad cardiaca pulmonar aguda
(* Excluyendo 416.1)

APARATO DIGESTIVO

696 Psoriasis y trastornos similares *

(* Excluyendo 708.2,
708 Urticaria *
708.3, 708.4, 708.5, 708.8
y 708.9)

416 Enfermedad cardiopulmonar crónica*
426 Trastornos de conducción

PROMOU:

FINANÇAMENT:

PROMOU:

FINANÇAMENT:
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PROJECTE SALUT I BARRIS

SOL·LICITUT DE DADES

•

TRASTORNOS NEUROLÓGICOS, PSIQUIÁTRICOS Y OTROS

784 Cefalea

PROJECTE SALUT I BARRIS

SOL·LICITUT DE DADES

2

NOUS DIAGNÒSTICS
Per a les dades individuals de nous diagnòstics se sol·liciten, a més del codi
CIE, la data de diagnòstic, identificador (per a control de duplicats, no SIP),
sexe, data de naixement i les coordenades del domicili reﬂectit en SIP.

339 Cefalea
339.0
339.01 Cefalea en brotes episódica
339.02 Cefalea en brotes crónica
339.1 Cefalea tipo tensión
339.4 Síndromes de cefalea complicados
339.8 Otros síndromes de cefalea especificados
346 Migrañas

Sexe

FNac

Cod CIE

Data de diagnòstic

Latitud

Longitud

1

F

12/3/74

410.1

21/2/16

39.4657026

-0.3752523

2

F

23/5/45

556.3

21/2/16

39.459061

-0.3689614

3

M

30/3/89

493.1

22/2/16

39.4698867

-0.3740147

DADES:

311 Trastorno depresivo, no clasificado bajo otros conceptos
300
300.4 Trastorno distímico
300.5 Neurastenia

ID

153 Neoplasia maligna de colon (todos)
(* Excluyendo 154.2,
154.3, 154.8)

298
298.0 Psicosis de tipo depresivo

154. Neoplasia maligna de recto, union rectosigmoidea y ano*
162 Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón (todos)
163 Neoplasia maligna de la pleura

296
296.2 Trastorno depresivo mayor, episodio único
296.3 Trastorno depresivo mayor, episodio recurrente
296.5 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) depresivo
296.6 Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) mixto

188 Neoplasia maligna de vejiga

327
327.1 Trastornos orgánicos de la somnolencia excesiva
327.2 Apnea del sueño orgánica

231
231.1 Carcinoma In Situ de Traquea
231.2 Carcinoma In Situ de Bronquios y pulmón

E958 Suicidio y lesión autoinﬂingida por otros medios y por medios no especificados.

230
230.3 Carcinoma In Situ de Colon
230.4 Carcinoma In Situ de Recto

189 Neoplasia maligna de riñón
193 Neoplasia maligna de tiroides

233
233.7 Carcinoma In Situ de Vejiga
•

PEDIATRÍA Y OBSTRETICIA

634 Aborto espontáneo
644
644.2 Inicio precoz de parto (parto prematuro)
765
765.1 Otros niños nacidos antes del término
764
764.9 Crecimiento intrauterino retardado, no especificado

PROMOU:

FINANÇAMENT:

PROMOU:

FINANÇAMENT:
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PROJECTE SALUT I BARRIS

SOL·LICITUT DE DADES

3

MORTALITAT

•

Sexe

FNac

Cod CIE

Data de defunció

Latitud

Longitud

1

F

12/3/74

410.1

21/2/16

39.4657026

-0.3752523

2

F

23/5/45

556.3

21/2/16

39.459061

-0.3689614

3

M

30/3/89

493.1

22/2/16

39.4698867

-0.3740147

765
765.1 Otros niños nacidos antes del término
764
764.0 Peso bajo para la edad gestacional, sin mención de desnutrición
fetal
764.1 Peso bajo para la edad gestacional, con signos de desnutrición fetal
764.9 Crecimiento intrauterino retardado, no especificado

DADES:
•

PEDIATRÍA Y OBSTRETICIA

798
798.0 Síndrome de muerte súbita del niño

Per a les dades individuals de nous diagnòstics se sol·liciten, a més del codi
CIE, la data de defunció, identificador (per a control de duplicats, no SIP),
sexe, data de naixement i les coordenades del domicili reﬂectit en SIP.
ID

PROJECTE SALUT I BARRIS

SOL·LICITUT DE DADES

SISTEMA CARDIOVASCULAR:

•

431 Hemorragia intracerebral

OTROS:

E958 Suicidio y lesión autoinﬂingida por otros medios y por medios no especificados

434 Oclusión de arterias cerebrales
436 Enfermedad cerebrovascular aguda mal definida
* (A excepción de
aquellos códigos
empleados para episodios subsiguientes:
410.02; 410.12; 410.22;
410.32; 410.42; 410.52;
410.62; 410.72; 410.82;
410.92)

410 Infarto Agudo Miocardio*

415 Enfermedad cardiaca pulmonar aguda
* (Excluye 416.1)

416 Enfermedad cardiopulmonar crónica*
426 Trastornos de conducción
402 Cardiopatía hipertensiva

•

SISTEMA RESPIRATORIO

466
466.0

Bronquitis aguda

491 Bronquitis crónica
496 Obstrucción crónica de vías respiratorias, no clasificada bajo otros conceptos
518
518.8 Otras enfermedades pulmonares

PROMOU:

FINANÇAMENT:

PROMOU:

FINANÇAMENT:
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SOL·LICITUT DE DADES

SOL·LICITUD DE MÍNIMS
PROJECTE SALUT I BARRIS

CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

SOL·LICITEM

SALUT I BARRIS

Sol·licitem, desglossats per sexe, grup d’edat i categoria diagnòstica major
(CDM) dades de:
•

CAP A L’EQUITAT AMBIENTAL DELS BARRIS DE VALÈNCIA A
TRAVÉS D’UNA MOBILITAT MÉS JUSTA

Mortalitat

Se sol·licita el desglossament territorial de les dades per secció censal i amb
caràcter diari durant el període comprés entre l’1 de gener de 2010 i el 31
de desembre de 2018.

Des del grup motor del projecte SALUT I BARRIS, promogut per la Xarxa
Ambiental MESURA i la Societat Valenciana de Medicina preventiva i amb
el suport d’agents de l’àmbit acadèmic, com són l’Escola d’Informàtica
i d’Enginyeria Química de la Universitat de València i la Càtedra de
Tecnologia Cívica de la UPV i la Diputació de València.
Aquest projecte és finançat per la regidoria d’Innovació Social de
l’Ajuntament de València.

EXPOSEM:

PROJECTE SALUT I BARRIS

SOL·LICITUT DE DADES

L’esperança de vida a la ciutat de València depén del barri on es viu.
Aquesta és una de les conclusions a les quals arriba l’informe ‘Desigualtats
en salut a la Comunitat Valenciana’ elaborat des de la Direcció General
de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. En eixa diferència inﬂueixen
multitud de factors com són el nivell socioeconòmic o la qualitat ambiental,
inﬂuenciada al seu temps pels modes de mobilitat que es donen en l’entorn on vivim i treballem.

En cas que es es pugui agilitar el tràmit de sol·licitud aportant els codis en un
format específic o utilitzant una codificació diferent es prega el comuniquin
directament a:

En el projecte SALUT I BARRIS volem posar aquesta qüestió entre les prioritats de l’agenda política i desenvolupar eines i accions que aprofundeixen
en l’apoderament ciutadà en matèria ambiental. Es vol, per tant, una
inﬂuència real de la ciutadania en la presa de decisions sobre qualitat ambiental i la mobilitat que ens porten a crear una ciutat més saludable.

FRANCISCO AZORÍN CHICO - 651050743 - info@webmesura.org
ISABEL GONZÁLEZ GALINDO - 625224702 - info@webmesura.org

En els últims anys la ciutat de València està immersa en un canvi de paradigma pel que fa a la seua mobilitat i tots i totes hem de treballar per
aconseguir un model de Ciutat Saludable. Així ho reﬂexa també l’Estratègia
municipal “València Ciutat Saludable”, on es recull la necessitat d’avaluar
indicadors de Salut a escala de Barris.

De la mateixa manera en cas d’existir sol·licituds de dades predissenyades per
patologia preguem el comuniquin a la persona esmentada per al seu estudi
com a alternativa.
Les bases de dades seran enviades al mail info@webmesura.org
Se’ls facilitaran els resultats d’aquest estudi si així ho desitgen.

Amb el projecte SALUT I BARRIS pretenem obtenir dades i informació que
permetran estudiar les correlacions entre indicadors de mobilitat-qualitat
ambiental i salut per barris.
Aquest projecte pretén ser partícip d’aquest camí emprés donant protagonisme a la ciutadania amb dades, informació i eines d’apoderament.

PROMOU:

FINANÇAMENT:

PROMOU:

FINANÇAMENT:
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SOL·LICITUT DE DADES

PROJECTE SALUT I BARRIS

CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

DADES:

1. TAULES DE MORTALITAT PER A EDATS SIMPLES PER LA CIUTAT DE VALÈNCIA
1.1. Taula de Mortalitat per a edats simples de la ciutat de Valéncia 2014-17.Total
1.2. Taula de Mortalitat per a edats simples de la ciutat de Valéncia 2014-17. Homes
1.3. Taula de Mortalitat per a edats simples de la ciutat de Valéncia 2014-17. Dones
1.4. Evolució de l’esperança de vida al naixement. Ciutat de València

2. TAULES DE MORTALITAT ABREVIADES
2.1. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 1. Ciutat Vella
2.2. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 2. l’Eixample
2.3. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 3. Extramurs
2.4. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 4. Campanar
2.5. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 5. la Saïdia
2.6. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 6. el Pla del Real
2.7. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 7. l’Olivereta
2.8. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 8. Patraix
2.9. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 9. Jesús
2.10. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 10. Quatre Carreres
2.11. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 11. Poblats Marítims
2.12. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 12. Camins al Grau
2.13. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 13. Algirós
2.14. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 14. Benimaclet
2.15. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 15. Rascanya
2.16. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 16. Benicalap
2.17. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 17. Pobles del Nord
2.18. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 18. Pobles de l’Oest
2.19. Taules Mortalitat 2014-17. Districte 19. Pobles del Sud
2.20. Esperança de Vida al naixement per districte i sexe. 2014-17
2.21. Evolució de l’esperança de vida al naixement

3. DADES UTILITZADES A L’ELABORACIÓ DELS INDICADORS DE MORTALITAT
3.1. Defuncions 2014-17, Població 01/01/2014 i Naixements 2016. Total
3.2. Defuncions 2014-17, Població 01/01/2014 i Naixements 2016. Homes
3.3. Defuncions 2014-17, Població 01/01/2014 i Naixements 2016. Dones

PROMOU:

FINANÇAMENT:
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RECURSOS

Amb totes les dades obtingudes en el RECURS 1 (Dades de qualitat de l’aire urbà, d’Intensitat Mitjana
Diària (IMD) del trànsit, de renda i vulnerabilitat, i de salut s’han treballat una sèrie de VINCULACIONS I
CORRELACIONS que ens ajuden a analitzar el grau d’inequitat ambiental de València:
- Distribució del trànsit
- Distribució de la contaminación per barris
- Correlacions entre IMD i contaminació
- Vinculació contextualitzada de l’exposició a NO2 i la salut
- Correlacions entre la contaminació i la vulnerabilitat per barris.
Gràcies a aquest anàlisi hem estret les següents CONCLUSIONS GLOBALS:

#SiB1

EL TRÀNSIT NO ES DISTRIBUEIX DE MANERA UNIFORME PER BARRIS
1.1 EL TRÀNSIT ES FOCALITZA EN LES VIES RADIALS QUE MARQUEN ELS ACCESOS I ELS ANELLS
QUE ELS CONECTEN

#SiB2

A MÉS COTXES MÉS CONTAMINACIÓ
2.1 A MAJOR IMD, MÉS CONTAMINACIÓ
2.2 SI BAIXES LA IMD GLOBAL, BAIXA LA CONTAMINACIÓ GLOBAL

r.02

INTEGRACIÓ
DE DADES I
CONCLUSIONS

2.3 LA CONTAMINACIÓ I LA SEUA DISPERSIÓ ESTÁ INFLUENCIADA TAMBÉ PEL DISSENY URBÀ I LA METEOROLOGÍA
2.4 LES ESTACIONS OFICIALS NO REPRESENTEN L’AIRE QUE RESPIREM

#SiB3

LA MILLORA DE LA NOSTRA SALUT PASSA PER LA RESTRICCIÓ DE COTXES
3.1 ELS COTXES PERJUDIQUEN GREUMENT LA NOSTRA SALUT
3.2 SI DESAPAREIXEN ELS COTXES, BAIXA DRÀSTICAMENT LA CONTAMINACIÓ
3.3 LES ACCIONS DE REDUCCIÓ DE IMD O SÓN GLOBALS O EL PROBLEMA ES TRASLLADA DE LLOC

#SiB4 L’IMPACTE EN SALUT HA D’ABORDARSE DES DE L’ESCALA METROPOLITANA
4.1 LA CONTAMINACIÓ ÉS METROPOLITANA
4.2 LES PERSONES NO RESPIREN ON VIUEN
4.3 CAL FER ESTUDIS CONCRETS PER A AQUELLES POBLACIONS QUE SÍ RESPIREN ON VIUEN O
ESTUDIEN (INFANTS, GENT MAJOR, DESOCUPATS, ETC.)

#SiB5 LA CONTAMINACIÓ AFECTA PER IGUAL ALS BARRIS RICS I ALS POBRES
5.1 NO HI HA UNA AFECCIÓ MAJOR DE LA CONTAMINACIÓ EN ELS BARRIS MÉS VULNERABLE
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#SiB 1

/ r.02

EL TRÀNSIT NO ES
DISTRIBUEIX DE MANERA
UNIFORME PER BARRIS

1.1 EL TRÀNSIT ES FOCALITZA EN LES VIES RADIALS QUE
CONFIGUREN ELS ACCESOS I ELS ANELLS QUE LES CONNECTEN
La mobilitat de la ciutat de València és radial i mitjançant anells. Disposa de 22 entrades/eixides, 10 de les
quals són molt significatives. Més del 74% de la mobilitat depén de persones que ixen o entren a la ciutat.
Les persones que resideixen en el barri on treballen són un percentatge molt baix. El repartiment de vehicles
a l’interior està basat en 4 anells. Anell central, grans vies, trànsits i rondes.
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ACCESSOS A VALÈNCIA

En salmó s’assenyalen les entrades i eixides de les quals
s’han descarregat dades.
En blau les entrades i eixides de les quals es disposen
dades per a descarregar però que no es consideren
rellevants per al present estudi.
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EVOLUCIÓ PORCENTUAL MENSUAL I
ANUAL
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Gràfica: Evolució IMD
2016 - 2017 - 2018 - 2019

S’evidència la disminució dràstica del trànsit en Agost, i altres menys significatives com les baixades de
Març per falles.
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IMD
Mitjana 2018
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2.1 A MAJOR IMD, MÉS CONTAMINACIÓ

#SiB 2

A MÉS COTXES MÉS
CONTAMINACIÓ

Mapa: Correlació IMD-NO2
2018
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Gràfica: Correlació IMD-NO2
2018

Per a la correlació NO2-IMD es creuen les dades de NO2 obtingudes per dosimetria passiva i les dades
d’IMD que coincideixen en l’espai i en el temps de mostreig. Amb tots els punts coincidents de tots dos
paràmetres es realitza una regressió lineal per a determinar la tendència.

Observem un AUGMENT DE 5 µg/m3 DE NO2 CADA 10.000 VEHICLES
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Gràfica: Exposició a NO2 dels centres
escolars segons de la seua localització
2018

Els col·legis en barris amb menys cotxes, són més saludables.
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Gràfica: Exposició a NO2 dels centres
escolars segons la IMD en el seu entorn
2018
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Mapa: Concentració mitja anual de NO2
al voltant dels centres educatius

El procediment d’interpolació per a l’obtenció del present
mapa de calor és igual a l’indicat en la pàgina 39, però
utilitzant una resolució de punts molt major.

Escoles en vies amb més d’1 carril són poc saludables.
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2.2 SI BAIXA LA IMD GLOBAL, BAIXA LA CONTAMINACIÓ GLOBAL
Tal com mostra la comparació entre les mitjanes de NO2 d’agost enfront de les de novembre (tots dos

Gràfica: Mitjanes de NO2 en novembre
2018

mesos anticiclònics). La reducció de vehicles (agost) implica la disminució dels nivells de NO2.
A major ventilació, bé per disseny urbà o per meteorologia, els nivells de NO2 també disminueixen.
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Gràfica: Mitjanes de NO2 en agost
2019
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2.3 LA CONTAMINACIÓ I LA SEUA DISPERSIÓ ESTÀ INFLUENCIADA
TAMBÉ PEL DISSENY URBÀ I LA METEOROLOGIA
Els mesuraments de NO2 i Black Carbon ens han ajudat a identificar les entrades i eixides com a focus
clau sobre els quals actuar. Ens indica la necessitat d’augmentar espais en zones d’alta càrrega de trànsit. A

Gràfics: Evolució campanyes NO2
2017 -2018- 2019

més, ens indica l’alta contaminació en espais poc ventilats com l’avinguda de Pérez Galdós.

*

* La mitjana d’Agost
de 2019 utilitzada per
aquest gràfic (36,9ug/
m3) s’ha calculat amb
un número diferent
de punts respecte
a la figura anterior
(31,7ug/m3)
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Gràfic: Medició de Black Carbon en
CEIP López Rosat
11/04/2017

El procediment de mesurament és l’indicat en la pàgina
41 per a centres educatius.

La contaminació està vinculada als cotxes i les primeres hores del dia són les de major IMD i tenen
atmosferes poc dispersants.
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Gràfics: Evolució campanyes NO2:
Punts de mostreig
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Gràfics: Evolució anual NO2:
Accessos

*

* Les mitjanes de 2019 s’han calculat en base a tres
campanyes (Febrer, Maig i Agost). El promedi de 2018
reflecteix la mitjana de quatre campanyes (Febrer, Maig, Agost
i Novembre)
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Gràfics: Evolució anual NO2:
Creuaments

* Les mitjanes de 2019
s’han calculat en base a tres
campanyes (Febrer, Maig i
Agost). Els promedis de 2017
i 2018 reflexen la mitjana de
quatre campanyes (Febrer, Maig,
Agost i Novembre)
*
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Gràfics: Evolució anual NO2:
Places

*

* Les mitjanes de 2019 s’han calculat en base a tres
campanyes (Febrer, Maig i Agost). 2017 i 2018 reflecteixen la
mitjana de quatre campanyes (Febrer, Maig, Agost i Novembre)
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Gràfics: Evolució anual NO2:
Zones pacificades

*

* Les mitjanes de 2019
s’han calculat en base a tres
campanyes (Febrer, Maig i
Agost). Els promedis de 2017 i
2018 reflecteixen la mitjana de
quatre campanyes (Febrer, Maig,
Agost i Novembre)
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Gràfics: Evolució anual NO2:
Per categories

* Les mitjanes de 2019
s’han calculat en base a tres
campanyes (Febrer, Maig i
Agost). Els promedis de 2017
i 2018 reflexen la mitjana de
quatre campanyes (Febrer, Maig,
Agost i Novembre)

*
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Gràfics: Evolució anual NO2:
Xarxa de vigilància

2.4 LES ESTACIONS OFICIALS NO REPRESENTEN L’AIRE QUE
RESPIREM
Les estacions de la xarxa de vigilància municipal donen valors per baix de la mitjana.

*

* Les mitjanes de 2019
s’han calculat en base a tres
campanyes (Febrer, Maig i
Agost). Els promedis de 2017 i
2018 reflecteixen la mitjana de
quatre campanyes (Febrer, Maig,
Agost i Novembre)

93

SALUT I BARRIS: CAP A LA EQUITAT AMBIENTAL DELS BARRIS DE VALÈNCIA A TRAVÉS D’UNA MOBILITAT MÉS JUSTA

04

O.O.1

/ r.02

#SiB 3

3.1 ELS COTXES PERJUDIQUEN GREUMENT LA SALUT

LA MILLORA DE LA
NOSTRA SALUT PASSA
PER LA RESTRICCIÓ DE
COTXES

Relació entre Black Carbon i defuncions

Relació entre el risc de patir asma i la
distància als carrers de trànsit
Autors: McConnell et al.; EHP 2010
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Risc de mortalitat per exposició a PM2.5
Autors: Dockery et al. 1993
Harvard Six-City Cohort Study

Risc de mortalitat per exposició a
PM2.5, O3 y NO2 a llarg i curt termini
Autors: Doherty et al. 2017
Font: WHO, Health risks of air pollution in Europe - HRAPIE
project
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Vinculació entre les enfermetats
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Risc de mort prematura per exposició a
PM2.5, NO2 i O3
Font:
European Environment Agency Report.
No 12/2018
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PROPORCIÓ DE POBLACIÓ AFECTADA
PER CONTAMINACIÓ
Autors:
Julio Díaz y Cristina Linares. Àrea del Departament de
Epidemiologia i Bioestadística de l’Escola Nacional de Sanitat.
Insitut de Salut Carlos III
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3.2 SI DESAPAREIXEN ELS COTXES BAIXA DRÀSTICAMENT LA
CONTAMINACIÓ
3.2.1 La restricció directa és la mesura més eficient per a baixar la contaminació
Els barris on més restricció hi ha al vehícle privat són els més saludables.
Els barris amb menor quantitat de places d’aparcament tenen millor qualitat de l’aire.
Els barris amb zones pacificades gaudeixen de millor salut que les zones amb trànsit.

Mapa: NO2 en el barri del Carme
2018

Secció ampliada del mapa de la pàgina 39
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3.2.2 Impacte de les diferents mesures. Estocolm com a referent.
Estocolm ha imposat un peatge urbà amb Eco Tasa i ha reduït un 30% su IMD.

a. Mesures de restricció d’entrada de vehicles i peatges
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TAXA DE CONGESTIÓ D’ESTOCOLM
Font:
M.C.Minguillón en les jornades “Sense cotxes? Cap a ciutats
respirables” a Barcelona el 20 d’octubre de 2018
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ZBE. Nova York
Model: Taxa de
congestió de
Estocolm

ZBE. Madrid
480 ha

ZBE. Londres
Actualitat i
extensió prevista
2021

ZBE. Barcelona.
95 Km2
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ZBE. Regió de Paris

Evolució 2010-2018
Viatges diaris en la Regió de Paris
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Aparcament regulat o parking per al
veïnat. Barcelona

Una de les mesures més eficaces per a la reducció de la Intensitat Mitjana Diària (IMD), com s’aprecia en les
següents taules, és la reducció de l’aparcament lliure disponible dins de les ciutats. Eliminar el pàrquing gratuït
i establir zones de pàrquing per a residents reduirà el flux de vehicles que accedeixen a la ciutat i que circulen
a la recerca d’aparcament.
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3.3 LES ACCIONS DE REDUCCIÓ D’IMD O SÓN GLOBALS O EL
PROBLEMA ES TRASLLADA DE LLOC
3.3.1 El trànsit de les zones pacificades es trasllada als anells i les vies radials
La distribució de la IMD és clau per a l’estudi de l’evolució espacial i temporal del trànsit, i per fer el
seguiment de com es redistribueix la mobilitat després d’accions urbanístiques o de restricció.

Gràfics: Evolució anual NO2:
Per VIES
2016 -2017 -2018
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3.3.2 La conversió en zones de vianants aïllades als barris trasllada el problema
de la contaminació a altres barris

Gràfics: Nivells de NO2 abans i després
de la vianalització del carrer Progrés
Hospitalet de Llobregat
(Font: X. Querol)

“ S’aprecia una clara millora al propi carrer Progrés (fins
-50% en la concentració d’NO2) i Vallparda. Hi ha
un increment molt marcat al tram superior del carrer
Llobregat (fins al +100%) i menys marcadament al
tram superior de R. Campalans i altres carrers paral·lels,
com ara Riera Blanca a l’est d’aquest. El Black Carbon
disminueix un -13% a la part alta del carrer Progrés
però incrementa +9% a Llobregat. UFP -25% a la part
alta de Progrés. Sense efecte al PM2,5 per ser gran part
secundari”

106

SALUT I BARRIS: CAP A LA EQUITAT AMBIENTAL DELS BARRIS DE VALÈNCIA A TRAVÉS D’UNA MOBILITAT MÉS JUSTA

04

O.O.1

#SiB 4

/ r.02

L’IMPACTE EN SALUT
HA D’ABORDAR-SE
DES DE L’ESCALA
METROPOLITANA

4.1 LA CONTAMINACIÓ ÉS METROPOLITANA
Cada dia els residents a la ciutat de València realitzen 300.000 desplaçaments cap a l’àrea metropolitana
(anada i tornada). El 71,4% d’aquests desplaçaments es fan en cotxe (215.000 vehicles que entren i ixen de
València cada dia). L’ocupació mitjana d’aquests vehicles és d’1,18 persones per vehicle.
Per contra, els residents de l’Àrea metropolitana realitzen cap a la ciutat de València 570.000 desplaçaments diaris (anada i tornada). El 72,5% en vehicle privat (413.250 vehicles que entren i ixen de València).
L’ocupació en aquest cas és d’1,22 persones per cotxe.
Si aconseguírem una ocupació mitjana d’1,5 persones per vehicle, reduiríem diàriament 100.000 desplaçaments
de cotxes.
La gestió de l’estacionament dins de València i els incentius per a l’estacionament d’alta ocupació en àrees
industrials tenen la clau.
El 50,7% dels vehicles que entren a València (residents a l’àrea metropolitana) estacionen gratuïtament dins
de la ciutat. El 97,8% en el carrer i el 2,4% restant en solars. Són aproximadament 80.000 cotxes, que
ocupen gratuïtament una superfície pública semblant a 80 camps de futbol.
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4.2 LA MAJORIA DE LES PERSONES NO RESPIREN ON VIUEN
Les persones passen molt més temps on treballen o en llocs d’oci que en la seua vivenda.
Els períodes que passen en els seus habitatges no són els de major exposició a la contaminació.

EVOLUCIÓ DIÀRIA BLACK CARBON
11/04/2018
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4.3 CAL FER ESTUDIS CONCRETS PER A AQUELLES POBLACIONS
QUE SÍ RESPIREN ON VIUEN O ESTUDIEN (INFANTS, GENT MAJOR,
DESOCUPATS, ETC.)
4.3.1 Els períodes d’estudi per a analitzar les correlacions amb la mortalitat
són molt llargs
Tot i que les dades de Salut les tenim per lloc de residència, els períodes d’estudi per a extraure conclusions
són molt llargs. Com a exemple tenim les dades oferides per l’”Atles de Mortalitat en Ciutats d’Espanya” del
grup MEDEA que mostren dades que comprenen el període 1996-2003.
L’atles de mortalitat es publicarà actualitzat en 2020. S’obri per tant la possibilitat, el pròxim any, d’obtenir
correlacions entre contaminació i salut per a la ciutat de València creuant les dades de N02 generades per
Salut i Barris i les del grup MEDEA.
Per a completar aquest tipus d’estudis s’haurien d’incorporar categories de malalties que ens asseguren
presències més prolongades en els llocs de residència com són aquelles vinculades a les dones embarassades
i als seus fetus.
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MORTALITAT CÀNCER DE PULMÓ

MORTALITAT PER TOTES LES CAUSES

01_atlas_xc_valencia_P:Maquetación 1 07/11/08 13:08 Página 203

01_atlas_xc_valencia_P:Maquetación 1 07/11/08 13:08 Página 214

hombres
men

TRACHEA, BRONCHI AND LUNG CANCER
(ICD-9: 162 AND ICD-10: C33-C34)

VALENCIA

mujeres
women

[ ]<86.5

[ ]<87.8

[ ]86.592.2

[ ]87.896.8

[ ]92.297.1

[ ]96.8104.3

[ ]97.1103.8

[ ]104.3111.6

[ ]103.8110.4

[ ]111.6120.7

[ ]110.4122.5

[ ]120.7133.2

[ ]>=122.5

[ ]>=133.2

Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
smoothed Standarized Mortality Ratio (sSRM)

Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
smoothed Standarized Mortality Ratio (sSRM)

[ ] < 0.1

[ ] < 0.1

[ ] 0.1 - < 0.2

[ ] 0.1 - < 0.2

[ ] 0.2 - < 0.8

[ ] 0.2 - < 0.8

[ ] 0.8 - < 0.9

[ ] 0.8 - < 0.9

[ ] > = 0.9

[ ] > = 0.9

0.030

0.030
0.025

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
Probability that the sSMR is higher than 100

0.025

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
Probability that the sSMR is higher than 100

203

214

VALENCIA

TODAS LAS CAUSAS (CIE-9: 000-E999 Y CIE-10: A00Y89)

hombres
men

ALL CAUSES (ICD-9: 000-E999 AND ICD-10: A00-Y89)

mujeres
women

[ ]<77.4

[ ]<80.4

[ ]77.485.8

[ ]80.489.5

[ ]85.894.8

[ ]89.596.1

[ ]94.8103.2

[ ]96.1104

[ ]103.2
112.8

[ ]104112.8

[ ]112.8
129.7

[ ]112.8125.9

[ ]>=129.7

[ ]>= 125.9

Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
smoothed Standarized Mortality Ratio (sSRM)

Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)
smoothed Standarized Mortality Ratio (sSRM)

[ ] < 0.1

[ ] < 0.1

[ ] 0.1 - < 0.2

[ ] 0.1 - < 0.2

[ ] 0.2 - < 0.8

[ ] 0.2 - < 0.8

[ ] 0.8 - < 0.9

[ ] 0.8 - < 0.9

[ ] > = 0.9

[ ] > = 0.9

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
Probability that the sSMR is higher than 100

Probabilidad de que la RMEs sea superior a 100
Probability that the sSMR is higher than 100

0.04

CÁNCER DE TRÁQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN
(CIE-9: 162 Y CIE-10: C33-C34)

Font: Atles de Mortalitat en Ciutats d’Espanya 1996-2003

03

Font: Atles de Mortalitat en Ciutats d’Espanya 1996-2003
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#SiB 5

LA CONTAMINACIÓ
AFECTA PER IGUAL
ALS BARRIS RICS I ALS
POBRES

5.1 NO HI HA UNA AFECCIÓ MAJOR DE LA CONTAMINACIÓ EN
ELS BARRIS MÉS VULNERABLES
Dins de les col·laboracions i sinergies que ha desenvolupat el projecte Salut i Barris al llarg del seu recorregut
cal destacar la participació en el taller “Anàlisi i visualització de dades de polítiques públiques” organitzat
pel Laboratori d’Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques de València i coordinat des de Montera 34, un
col·lectiu que porta a terme projectes de desenvolupament web, visualització de dades i art digital.
El taller va tindre lloc entre l’1 i el 3 d’octubre de 2019 en Las Naves de València, i es va configurar com un
espai de trobada i de producció amb dades. Es pot trobar tota la informació en:
https://montera34.com/project/datos-abiertos-para-abrir-las-politicas-publicas/
Durant aquest taller es va crear el grup de treball “Contaminació, renda i vulnerabilitat”, format per Francisco
Azorín, Sebastian Marín, Francisco Poquet, Damian Sancho i Guillermo Rodríguez, que va desenvolupar gran
part del contingut d’aquest apartat i de les seues conclusions.
L’objectiu que es va plantejar en el taller per part del grup de treball “Contaminació, renda i vulnerabilitat”
va ser comparar els nivells mesurats de contaminació per diòxid de nitrogen -NO2- (generat, sobretot,
per la crema de combustible dels automòbils) en diversos punts de la ciutat de València i la seua possible
relació amb la situació socioeconòmica de cada zona de la ciutat. Per a això s’utilitzen les dades primàries
de mesurament del NO2 de la plataforma València per l’Aire – Mesura del mes de maig de 2019, que marca
valors similars als de la mitjana anual. D’altra banda, per a mostrar la situació socioeconòmica dels diversos
espais de la ciutat, s’ha analitzat l’índex de vulnerabilitat calculat per l’Ajuntament i les dades de l’INE sobre la
mitjana de la renda de les llars, tant distribuïts per secció censal, com pels barris de la ciutat.
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Una vegada analitzades i representades les dades a través de gràfiques de dispersió i de mapes de distribució
amb els paràmetres anteriorment citats, es pot observar que la presència de contaminació per NO2 a la ciutat
de València no guarda correlació amb el nivell adquisitiu i la vulnerabilitat mitjana de la població dels barris.
Existeixen barris i seccions censals amb alts indicadors de contaminació i amb nivells socioeconòmics tan
alts com baixos. Es reitera en aquesta anàlisis la conclusió #SiB2 que les xifres de contaminació per NO2
depenen principalment del trànsit, també influenciat per les condicions meteorològiques en el moment de la
presa de dades i pel disseny urbà del barri que estudiem.
Per a una major informació sobre el procés d’obtenció dels resultats d’aquest apartat visitar
https://docs.google.com/document/d/1bzripzgahd82go5jsttb8ij9_5v5hjsf2qpmtn63hy0/
edit#heading=h.vuc1b5x8oahb
blog: https://contaminacionvalencia.wordpress.com/
Els programes utilitzats per a la gestió de la informació són:
- Open Office (i altres gestors similars de taules de càlculs); per al bolcat i neteja de les dades, el càlcul
de taules dinàmics i per a la generació dels gràfics i les taules.
- QGIS; per a generar els mapes on es representen els punts de mesurament de NO2 i el mesurament
tant de renda com d’índex de vulnerabilitat distribuïts segons la divisió de València en barris i en seccions censals; totes dues variables en cada mapa amb una gradació de colors, amb variació de color
en els punts i amb un mapa “d’intensitat de colors” - coropleta, amb la divisió territorial del mapa).
- Data Wrapper per a la generació de gràfiques
- WordPress
- Eina on-line REGEX es genera un codi per a separar les coordenades que apareixen en un únic
camp en dos, corresponents amb x e i.
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Mapa: Correlació IMD (2018)
- VULNERABILITAT (2017)
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Mapa: Correlació IMD (2018) RENTA POR HOGAR (2016)
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Mapa: Correlació N02 (2018)
- VULNERABILITAT (2017)
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Mapa: Correlació NO2 (2018) RENTA POR HOGAR (2016)
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SITUACIÓ ACTUAL
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QUÈ RESPIREN ELS POLÍTICS? Resum de la jornada

El 26 de febrer de 2019, entre les 18:00 i les 20:00, va tindre lloc en l’aula Magna de La Nau (C/ Universitat,
2) l’acte QUÈ RESPIREN ELS POLÍTICS, organitzat des de la plataforma VALÈNCIA PER L’AIRE, dins del marc
del projecte SALUT I BARRIS.
En aquesta jornada van participar membres de tots el partits polítics amb representació en l’Ajuntament
de València. A principis d’any es va enviar als diferents partits les qüestions sobre les quals s’havien de
posicionar i reflexionar per tal de garantir que l’acte es desenvolupés de forma àgil i efectiva.
En primer lloc es va presentar la plataforma VALÈNCIA PER L’AIRE, que va incidir en dues qüestions:
1.

r.03

CONÈIXER
L’AGENDA POLÍTICA
EN MATÈRIA DE
MEDI-AMBIENT
DELS DIFERENTS
GRUPS POLÍTICS
GRUPS POLÍTICS

La necessitat d’incloure la QUALITAT DE L’AIRE en l’agenda política, i per tant, la importància
d’incloure en el debat a tots els GRUPS POLÍTICS amb representació.

2.

El treball de la plataforma, que porta 3 anys caminant, i que està contribuint en gran mesura a
VISIBILITZAR LA PROBLEMÀTICA. L’objectiu que es persegueix és aconseguir la millora de la
qualitat de l’aire i, per tant, de la qualitat de vida. Des de la plataforma s’aposta per la reducció del
trànsit de vehicles contaminants en

la ciutat, com a mesura indispensable per a la consecució

d’aquest propòsit.
Després d’una breu intervenció inicial del moderador van tindre lloc els dos blocs de preguntes a les quals
van contestar successivament cadascun dels representats en un temps estrictament cronometrat. El primer
bloc contenia 4 preguntes obertes, mentre que el segon bloc constava de 13 preguntes tancades. Es van fer
dos torns de paraules de 5 minuts per a cada representant polític. Posteriorment, la fila zero, integrada per
diferents col•lectius de la ciutat, va tancar la sessió exposant les seues reivindicacions.
Si atenem al quadre resum on es mostren les respostes a les preguntes tancades (fig r03.4), sembla observarse un determinat consens, tot i existir divergències en alguns aspectes claus. No obstant això, si s’escolten
amb atenció les intervencions dels diferents representants polítics, tots afirmen que la ciutat té un problema
amb la qualitat de l’aire però hi ha moltes diferències i matisos quant al plantejament de solucions, a l’abast
de les mateixes i al temps d’implantació.(https://valenciaperlaire.org/que-respiren-els-politics-participants/)
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A continuació es mostren quadres resum amb aspectes remarcats per cadascun dels assistents, i un quadre
on es recullen les reivindicacions de la fila 0.

CIUDADANOS
Jose María Bravo Plana-Sala

•

Necessitat de millora del transport públic a escala metropolitana. S’han d’estudiar els polígons.

•

Mobilitat centrada en el vianant.

•

Cal un estudi més detallat dels fluxos dins de la ciutat, i apostar pel transport públic i la intermodalitat.

•

Calen mesures dissuasòries. No ha de ser una imposició sinó que s’han d’establir incentius, i el temps ha de
resultar raonable.

•

Ha d’existir un consens polític perquè estem parlant d’un horitzó temporal llarg.

•

Cal posar en marxa l’Autoritat de Transport Metropolità I Seguir el Pla Metropolità.

•

Carril VAO I Aparcaments dissuasoris en origen.

•

L’ecotaxa turística podria ser si té un enfocament clar i es compartida (repartiment de la taxa).

•

No tenim informació clara i suficient sobre la qualitat de l’aire de la ciutat. Els mesuradors estan en llocs poc
representatius i en són pocs. Hi ha un gran problema de desinformació. Cal informació per a crear consciència, i
que la gent entenga perquè es fan les coses. Monitorar la ciutat per a tindre una visió clara i propera de la realitat.

PSPV-PSOE
Maite Girau

•

Sumar estratègies de ciutat saludable, a través de la Taula Intersectorial que s’ha conformat.

•

Millorar transport públic, en eficiència i en freqüència.

•

Reduir la necessitat de desplaçar-se dotant les diferents zones de la ciutat dels servies i recursos de proximitat
necessaris.

•

Volem una ciutat on es puga caminar. Cal reduir la velocitat dels desplaçaments.

•

Fomentar la transició a vehicles no contaminants i foment de la filosofia del “sharing” (com el CAR SHARING),

•

Incentivar mitjans de transport alternatius al cotxe privat.

•

Creació d’una xarxa de transport públic adequada per a articular l’àrea metropolitana i continuar treballant el PLA
METROPOLITÀ que es desenvolupa des de l’Autoritat de Transport Metropolità.

•

Aparcament en altura i en origen.

•

VAO, on siga possible.

•

Calen dades fidedignes en temps real per a conscienciar, educar i informar.

•

Totes aquestes mesures, de les que estem a favor, s’han de valorar amb criteris de racionalitat.
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PP
Maria Àngels Ramón-Llin i Martínez

•

Cal potenciar el canvi en la mobilitat i millorar el transport públic. La prioritat és que el transport públic siga ràpid
i eficient. Caldria duplicar les freqüències.

•

Cal Integrar i coordinar el transport metropolità.

•

Cal conscienciació per part de la ciutadania.

•

És essencial treballar el tema dels polígons industrial per tal de canviar la mobilitat.

•

Ampliar les zones taronja en consens amb el veïnat.

•

Reurbanitzar la ciutat per a guanyar espai públic, però sense negar que els cotxes existeixen i que ha d’haver-hi
aparcament.

COMPROMÍS
Giuseppe Grezzi

•

Abans que carrils VAO calen altres mesures.

•

A favor del Districte Únic.

•

Vehicles elèctrics de mercaderies. Estudiar la realitat de cada zona.

•

No creiem en cap ecotaxa.

•

Gestió sostenibble del port: el port té unes necessitats i genera treball.

•

Carrils bici sí, però amb temps, i amb consens.

•

Cal seguir reduint el nombre de vehicles. Ha baixat el trànsit però no és suficient.

•

S’implementaran mesures combinades a escala urbana i metropolitana.

•

Vianalitzar i pacificar trànsit.

•

Transport a llocs de treball. Taula de treball amb empreses dels polígons, autoritat de transport metropolità i
regidories dels ajuntaments. Elaboració d’un pla per al transport col•lectiu.

•

Aparcaments dissuasoris en origen.

•

Sí al carril VAO. Açò ajuda a millorar el transport públic intermodal.

•

Llei de Finançament del Transport urbà i metropolità. Calen recursos per a les àrees metropolitanes.

•

Zones taronja i Zona verda només per a residents. Amb l’objectiu de dissuadir i que no vagen cotxes a cercar
aparcament a eixos barris.

•

Millora del transport públic. Major plantilla i més autobusos híbrids.

•

Millorar la gestió de l’aparcament de la Universitat. Calen mesures combinades.

•

Tendir al que ja han fet altres ciutats europees.

•

Cal estudiar com reduir les emissions del port.
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València en Comú
Maria Oliver

•

Xarxa de transport públic a escala metropolitana, i major finançament per a poder dur-ho a terme.

•

Potenciar València com a una ciutat de barris autosuficients, estructura perfecta per a una mobilitat sostenible i
per a la qualitat de vida.

•

En contra del districte únic.

•

Treballar el tema del transport als llocs de treball. Comptar amb les empreses i l’administració pública.

•

No podem deixar de banda que gran part de les emissions contaminants provenen del Port. No podem permetre
l’ampliació del Port.

•

És fonamental l’educació. Cal invertir des de l’àmbit local.

•

Cal revisar el Pla General, ha canviat la forma de pensar la ciutat.

•

Només reduint el cotxe privat podem garantir un ús més democràtic de l’espai públic.

•

Treballar a reduir l’aparcament en destí, com ocorre a la universitat, però abans calen estructures a escala
metropolitana, cal coordinació. No ha de pagar el que menys té.

•

COMPROMÍS. Giuseppe Grezzi

València en Comú. Maria Oliver

Educació ambiental, en sostenibilitat.

PSPV-PSOE. Maite Girau

PP. Maria Àngels Ramón-Llin

CIUDADANOS. Jose María Bravo
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Aportacions de la FILA 0

FAMPA

CAVECOVA

FUERA TÚNEL

“El DISTRICTE ÚNIC, a més de ser
perjudicial per a la qualitat de l’aire perquè
incrementa els desplaçaments en vehicle
privat per dins de la ciutat, és un model
que fomenta la DESIGUALTAT SOCIAL
I EDUCATIVA, es vol una EDUCACIÓ
IGUALITÀRIA per a tots els barris”.

“Trobem a faltar que no
s’aborde el problema del
port de València, i quant
a l’àrea metropolitana,
tots en parlen però
no hi ha forma que es
coordine”.

“Per Pérez Galdós passen 70.000
vehicles al dia, les voreres a penes arriben
a 1,5m d’amplària. No es pot caminar,
ni parlar. Estem cansats de parlar i no
veure millores. Tenim més vehicles que
abans, i el doble de contaminació del que
aconsella la OMS”.

PLATAFORMA PER LA QUALITAT AIRE DE BARCELONA

ECOLOGISTES EN ACCIÓ

“El cost sanitari associat a la contaminació atmosfèrica
equival al 3,5% del PIB. La conscienciació està molt
bé però hem de ser valents i prendre decisions. La
contaminació atmosfèrica suposa un gran cost econòmic,
social i ambiental. Trobe a faltar en les declaracions dels
polítics aquesta informació, no es parla dels costos”.

“Es tracta d’un problema de Salut Pública, i cal
que caminem tots en la mateixa línia. Ens alegra
l’ampli consens en relació amb el canvi de lloc dels
mesuradors, ja que actualment no existeix un bon
diagnòstic. Necessitem, a més, polítiques valentes en
transport públic i és necessari ja el “BILLET ÚNIC”.

AGRÓ

PER L’HORTA

“Hi ha un consens científic sobre els efectes del canvi climàtic i
sobre la necessitat de  canvis estructurals per poder pal•liar aquest
desastre imminent. Calen mesures valentes, responsables i que
vagen totes en la mateixa direcció. No es poden tirar a perdre
les poques oportunitats que tenim de convertir València en una
ciutat resilient. Cal una INFRAESTRUCTURA VERDA que funcione i

“L’ampliació de la V-21 va endavant, açò
incrementa l’entrada de cotxes a la ciutat i
amenaça l’horta. Calen compromisos reals,
no es pot defendre l’’horta i permetre
que es mantinguen PAIS no necessaris en
zones d’horta. L’espai de la ZAL en verd és

proporcione serveis ecosistèmics a la nostra societat.

molt millor per a la ciutat”.
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VALÈNCIA EN BICI

ASSOCIACIÓ USUARIS DEL TREN
“En els últims anys s’han suprimit 2000 trens.
Aquest mitjà de transport necessita ser reivindicat
i valorat seriosament”.

“La salut està en joc i no podem donar més excuses.
No utilitzeu la bici com un enemic per a fer campanya
mediàtica. La bicicleta és un mitjà de transport necessari”.

CIVIC WISE

COLECAMINS:

BICI ES VIDA

“És necessari també apoderarnos des de la ciutadania i per tant
és fonamental el compromís amb
projectes com aquest”.

“Què passa amb les estacions
aprovades en DECIDIM? Volem
que aquestes es basen en els
índex que estableix la OMS”.

“Volem un Compromís per un aire
net per a respirar. El DISTRICTE
ÚNIC és un problema. Polititzar la
bici no té cap sentit”.

ASSOCIACIÓ VEÏNES I VEÏNS DE NATZARET

ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE L’HORTA SUD

“L’ampliació del port provocarà un important
augment de la contaminació, cal posicionarse en contra, encara que no siga competència
municipal”.

“El polígon de Catarroja no està pensat per a arribar en
transport públic. Té carril bici, passa el tren, però ningú
utilitza aquests mitjans de transport per a anar al treball.
Cal treballar aquests aspectes”.
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Què respiren els polítics?

Què respiren
els polítics?
Dimarts
Dimarts 26
26 de
de febrer
febrer de
de 18h
18h aa 20h
20h

Info@valenciaperlaire.org
#Valenciaperlaire

Preguntes OBERTES.

P

1 min/pregunta

5m

O-1 El trànsit rodat a la ciutat de València és el principal causant de la contaminació atmosfèrica?

T-1

Quina és la vostra proposta destacada/clau per reduir-lo i així millorar tant la qualitat de l'aire
com la salut de les persones? OBERTA
O-2 Sabem que l’enorme quantitat de desplaçament de vehicles que entren i surten de la ciutat
(IMD>700.000 ) és un problema metropolità que supera l’àmbit d’actuació d’este Ajuntament.
Una part important d’estos desplaçament ho són per anada i tornada als centres de treball.

T-2

Quines accions desenvoluparan que puguen mitigar este problema de connexió metropolitana i
que afecta no sols a la contaminació sinó també a l’eficiència en els desplaçaments per temps
perdut i al cost que suporta el propi treballador? Quan?OBERTA

Aula
Aula Magna
Magna de
de La
La Nau
Nau
UNIVERSITAT
UNIVERSITAT DE
DE VALÈNCIA
VALÈNCIA
C/Universitat,
C/Universitat, 22

Contemplen una “contribució Aire Net” per a poder entrar amb cotxe a la ciutat? OBERTA
O-3 L'espai públic de les nostres ciutats està dissenyat i ocupat majoritàriament per vehicles
automòbils, tant aparcats com en moviment. Una situació absolutament incompatible amb la
recuperació d’este per a les persones i la seua socialització. Les ciutats que ens duen dècades
d'avanç han anat reduint progressivament l'espai d'aparcament a les àrees centrals i als barris
populars.

Programa:
Programa:
18:00
18:00Acreditacions
Acreditacions

18:30
18:30Presentació
Presentació “Què
“Quèrespiren
respirenels
elspolítics”
polítics”
aacàrrec
càrrecde
de València
Valènciaper
perl’Aire
l’Aire

18:35
18:35Vídeo
Vídeode
dela
laJornada
Jornada“Qualitat
“Qualitatde
del’Aire
l’Aireaa
València”
València”del
del16
16de
defebrer
febrer

T-3

T-4

L'eina de delimitar zones taronja va ser recollida pel PMUS2013 i, encara que la major part dels
barris ho necessiten, només està regulada al casc antic.

18:40
18:40 Ronda
Rondade
decol.lectius
col.lectius FILA
FILA0.
0.
18:55
18:55Ronda
RondaPolítics
PolíticsBLOC1
BLOC1

Són partidaris de reduir progressivament el consum d'espai que té l'estacionament en superfície.
Com ho farien? OBERTA

19:30
19:30Ronda
RondaPolítics
PolíticsBLOC
BLOC22
19:55
19:55Cloenda
Cloendaaacàrrec
càrrecde
deValència
València
per
perL’Aire
L’Aireamb
ambla
lacol·laboració
col·laboració
de
deXavier
XavierQuerol
Queroldel
delCSIC
CSIC

T-5

O-4 Mentre que les recomanacions de la comunitat científica per pal·liar el canvi climàtic recomanen
de manera urgent reduir dràsticament les emissions de CO2, en 2017 a Espanya augmentaren
un 2,5% assolint un pic històric.

Modera:
Modera:José
JoséForés
Forés
Tots
Totsels
elsGrups
Grupspolítics
políticsamb
amb
representació
representacióhan
hanconfirmat
confirmatassistència
assistència

Els vehicles produeixen el 26% dels gasos CO2 a Espanya amb una proporció semblant a la
Comunitat Valenciana i la ciutat de València. Segons un estudi recent de l’Agència Internacional
de l’Energia fins i tot amb un augment substancial de cotxes elèctrics -que també consumeixen
energia en el procés de fabricació i ús- no baixarien les emissions de CO2 i del consum de
petroli perquè vindria acompanyat al seu torn del parc de vehicles convencionals, l’augment del
transport de mercaderies per carretera, més consum de l’aviació i transport marítim.

La
Lajornada
jornadacomençarà
començarài iacabarà
acabaràpuntual
puntual

as del Port
en la zona

A més de la mobilitat tenim a la ciutat la reactivació de la construcció (amb la tornada d’una
possible nova bombolla immobiliària), l’increment turístic i comercial (amb projectes discutits
com Puerto Mediterráneo) que, tots plegats, poden contribuir a nivell local a l’escalfament global.
Per ser part de la solució i no del problema...

t?
Info@valenciaperlaire.org
#Valenciaperlaire

fig. r03.1

Quines mesures planteja el seu partit a nivell municipal per ajudar a mitigar el canvi climàtic?
OBERTA

fig. r03.2

T-6
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RECURSOS

Des del marc del projecte SALUT I BARRIS, es decideix dur a terme una iniciativa que contribuïsca a la
conscienciació ciutadana sobre la qualitat ambiental de la ciutat de València. Amb aquest objectiu es decideix
col·laborar amb l’associació FUERA TÚNEL PÉREZ GALDÓS, que porta ja diversos anys lluitant per a
aconseguir la millora d’aquesta artèria de la ciutat, una de les més critiques pel que fa a IMD (Intensitat Mitjana
diària mesurada en vehicles/dia).
El disseny actual de la via atorga tot el protagonisme de l’espai públic als vehicles de motor, que ocupen al
voltant del 75% de la superfície de la via, deixant espais residuals i insuficients als vianants. A més, l’escassa
amplària de les voreres de Pérez Galdós provoca una major exposició als gasos emesos pels vehicles de
motor en situar les persones en una posició molt pròxima dels tubs d’escapament dels cotxes, font emissora
de les substàncies nocives.
Aquestes

circumstàncies

provoquen

que

actualment l’avinguda de Pérez Galdós duplique
la mitjana de 40 µg/m3

de NO2 marcada

per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
Situació que s’agreuja amb l’escassa presència
d’arbres, ja que en les avingudes urbanes amb
arbrat el contingut de partícules de pols per volum

r.04

ACCIONS
CIUTADANES DE
CONCIENCIACIÓ I
VISIBILITZACIÓ

d’aire pot ser fins a 12 vegades menor que en les
vies públiques sense arbres.
En aquest context es decideix dur a terme
una acció que ajude a visibilitzar les nefastes
condiciones

urbanístiques

i

ambientals

que

presenta l’avinguda: alt índex de contaminació
ambiental i la recent eliminació de l’estació de
mesurament; espai insuficient, perillós i de mala
qualitat per als vianants; escassa vegetació, etc.
Per a dissenyar-la es compta amb la col·laboració
de Miguel Cerezo, un artista gràfic, que ens
ajudarà a donar forma a la intervenció liderada
pels integrants de l’associació FUERA TÚNEL
PÉREZ GALDÓS.
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Al llarg dels mesos de juny i juliol de 2019 els membres de l’associació, persones col·laboradores del projecte
SALUT I BARRIS i Miguel Cerezo duen a terme una sèrie de reunions i passejades per la pròpia avinguda per a
dissenyar entre totes l’acció QUÈ RESPIRA PÉREZ GALDÓS?, així com per a buscar els millors emplaçaments
on poder desenvolupar-la.
Finalment s’opta per una sèrie de missatges breus i concisos que, situats en indrets estratègics de l’avinguda,
contribuïsquen a augmentar la consciència de les persones que la transiten diàriament, tractant de visibilitzar
les pèssimes condicions urbanes i ambientals d’aquest espai públic. Per altra banda, s’imprimeixen una sèrie
de butlletes informatives que es reparteixen pels comerços locals, centres educatius, etc. per tal d’oferir una
informació més acurada sobre les condicions actuals de l’avinguda i les conseqüències que comporta en la salut
de les persones. L’OMS i nombrosos estudis científics evidencien la relació directa entre la mala qualitat de l’aire
i l’elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i el càncer.
Finalment, el dia 8 d’octubre es du a terme la intervenció. Un grup de 15 persones, veïns i veïnes del barri
membres de l’associació FUERA TÚNEL, així com participants del projecte SALUT I BARRIS, omplen un tram de
l’avinguda amb els missatges escollits i reparteixen els tríptics explicatius de la intervenció a totes les persones
que s’interessen per ella. Els dies posteriors la intervenció té bastant repercussió en xarxes socials.
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Tríptics informatius.
Format bilingüe.
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Com indicàvem en la introducció, el projecte Salut i Barris dona continuïtat al camí recorregut per multitud
d’entitats i persones que tenen com a objectiu posar en relleu les conseqüències de la contaminació en
la nostra salut i visibilitzar com la mala qualitat de l’aire no afecta a tots els barris de la mateixa manera.
Moltes d’aquestes entitats i persones s’agrupen al voltant de la xarxa “València per l’aire”.
Salut i Barri aprofita tot el coneixement i informació generada per la xarxa, així com la seua infraestructura
i metodologia de mesurament (a través de “Mesura”) i els seus espais de comunicació i difusió (web:
www.valenciaperlaire.org; twitter: @valenciaperlair).
Hem fet servir la pàgina web de la xarxa València per l’Aire per a anar publicant gran part de la informació
generada pel projecte Salut i Barris durant 2018 i 2019. Es compleix així amb l’objectiu d’obrir la informació
i el coneixement generat, i incidir en l’apoderament de la ciutadania en matèria de qualitat ambiental i salut.

www.valenciaperlaire.org

r.05

ESPAIS DIGITALS
D’INFORMACIÓ EN
OBERT
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La informació de Salut i Barris dipositada en la pàgina web de València per l’Aire
s’estructura al voltant de 7 apartats:

Manifest
En aquest apartat podem trobar el posicionament de la xarxa i els seus cinc eixos
de treball
I. Ús d’indicadors físics i socioambientals integrals i actualitzats per al diagnòstic
de l’estat de situació de la contaminació atmosfèrica. Visibilització, transparència
i accés obert a les dades empíriques sobre la qualitat de l’aire urbà, que permeta
avaluar amb realisme i objectivitat l’eficàcia de les actuacions i els plans d’acció.
II. Monitoratge continuat sobre les emissions contaminants a l’atmosfera amb
una exposició pública de les dades que siga comprensible per la ciutadania.
Ampliació de la xarxa oficial de vigilància.
III. Conscienciació, debat públic i educació social sobre la problemàtica de la
contaminació de l’aire en favor de valors i solucions pràctiques concordes amb
les exigències conjuntes de la salut humana i la sostenibilitat ecològica.
IV. Generació i manteniment de xarxes i d’un teixit social informat, responsable,
crític i compromés.
V. Incidència en l’acció i governabilitat política, en la planificació i projectes
urbans, en les normatives i lleis reguladores, amb la finalitat de reduir
significativament les fonts causants de la contaminació de l’aire mitjançant canvis
substancials i eficaços.
En aquest apartat també s’incorporen quatre línies generals d’actuació amb
recomanacions per a projectes i accions de regulació política, legal i administrativa.
A. Mobilitat sostenible i saludable de persones i mercaderies
B. Gestió sostenible del port i aeroport
C. Indústria i obra pública neta
D. Campanyes educatives de debat públic i conscienciació

Agenda
L’Agenda mostra un estat actualitzat de totes les activitats organitzades i a on
participa València per l’aire.
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Indicadors

En cadascuna de les accions trobem informació per a descarregar i links d’interés.

L’apartat d’indicadors pretén fer visible l’evolució de la qualitat de l’aire a la ciutat

En Accions de Guerra podem trobar:

des de factors claus i globals.

Taller de medició de la qualitat de l’aire

Evolució dels mesuraments de la qualitat de l’aire. Indicarà l’evolució de la qualitat

Dret a respirar un aire net

de l’aire que respirem.

Vàlencia canvia pel clima

I.01. NO2

Questionari Ajuntaments metropolitans

I.02. Partícules

Campanya de concienciació sobre les dades oficials d’allò que respirem

Repartiment modal del transport. Indicarà l’evolució de les alternatives sostenibles
de mobilitat.
I.03. Repartiment modal
Evolució de la quantitat de cotxes que entren i surten de la ciutat. Indicarà
l’evolució de la font principal d’emissió de contaminants.
I.04. Trànsit (IMD)
Evolució de les places d’aparcament de la ciutat de València. Indicarà l’evolució del
“reclam” per a l’entrada de la principal font d’emissió de la ciutat.
I.05. Places de pàrquing

Plataforma València Camina
Jornada Ciutadana per a la conexió entre Observatoris Ciutadans
Relació Mobilitat-Contaminació
Respira Salut
Generació de Dades per (a) la Ciutadania
En Accions de Guerrilla es pot trobar:
Despega 3F
A Peu a l’Escola
Bicifestació

Accions

Colecamins mesura l’aire de l’anell
Mapa de NO2

En aquest apartat trobem un mapejat de les accions desenvolupades per la xarxa

No Podemos Respirar

“València per l’aire” agrupades en dues categories:

EcoCole

Accions de guerra, que mostren les accions de major recorregut, amb
objectius a mitjà i llarg termini.
Accions de guerrilla, que aglutinen accions puntuals amb objectius concrets i
a curt termini.

Qualitat de l’Aire a Les Escoles
Qualitat de l’Aire al Port de València
Anell de vianants Tres Forques – Patraix
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Mapes contaminació

Premsa

Aquest apartat mostra els mapes interactius amb els mesuraments de NO2

En aquest apartat apareix la repercussió als mitjans de comunicació de la

realitzats.

informació generada pel projecte Salut i Barris i per València per l’aire.

Salut
En aquest apartat es pot descarregar informació vinculada a la contaminació i la
salut.
- Descarregables dels arxius de presentacions utilitzades en diferents
jornades.
- Links a altres projectes, com el projecte BREATHE.
- Altra documentació d’interés, com per exemple, la Carta de l’incompliment
dels nivells de NO2 en nuclis urbans de la Comissió Europea.
- Articles, com per exemple, Qualitat de l’aire i el seu impacte durant
l’embaràs.

Per últim cal assenyalar que el projecte Salut i Barris i la xarxa “València per l’aire”
ofereixen totes les seues bases de dades. Cal fer la petició a “info@valenciaperlaire.
org” indicant la finalitat del seu ús i la contextualització concreta que es vol abordar.
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O.O.3

QUADRE DE COMANDAMENT
INTEGRAL (QCI) PER A LA
REDUCCIÓ DE LA INEQUITAT
AMBIENTAL EN LA CIUTAT
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RECURSOS
Un quadre de comandament integral (QCI) és un instrument que recull de forma sintètica i sistematitzada
els objectius, els indicadors, les metes o paràmetres a aconseguir i les accions necessàries per a arribar a
aquestos.
Les funcions principals del quadre de comandament són dues:
- Donar de suport a la presa de decisions a través d’informació útil i actualitzada de la realitat.
- Permetre fer seguiment i avaluació de l’impacte d’aquestes decisions.
A continuació es recullen els objectius, accions, indicadors i metes que deriven del projecte Salut i Barris.

r.06

QCI SiB:
OBJECTIUS,
INDICADORS,
METES I ACCIONS

Volem que aquest primer llistat per a la configuració d’un QCI comú siga una eina útil i viva, que vaja creixent
i incorporant indicadors i accions aportats pel màxim d’agents possibles, assolint totes les dimensions que
afecten la nostra salut i a la contaminació del nostre aire. Aquesta ferramenta permetrà elaborar models
predictius per al disseny i la implementació de polítiques urbanes justes, comptant amb la implicació i
participació de la ciutadania en models de governança innovadora.
Els objectius, les accions, els indicadors i les metes s’agrupen al voltant de 5 gran blocs:
o.I ASSOLIMENT DE L’ESCALA METROPOLITANA
o.II MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC
o.III REDUCCIÓ DE LA QUANTITAT DE VEHICLES CIRCULANTS
o.IV MILLORA DEL DISSENY URBÀ
o.V CONTROL SOBRE AIRE I MOBILITAT
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#JERARQUITZACIÓ DE
MESURES SOBRE EL TRÀFIC
RODAT URBÀ PER A
MILLORAR LA QUALITAT DE
L’AIRE
plans de qualitat de l’aire han de ser assolits des de l’
0. Els
ESCALA METROPOLITANA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Millorar el TRANSPORT PÚBLIC

Mesures per a REDUIR EL NÚMERO DE VEHICLES
URBANS CIRCULANT

Mesures que afavoriscan la RENOVACIÓ I TRANSFORMACIÓ
DE LA FLOTA DE VEHICLES URBANS (ZBE, impostos, etc)
REDISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES I TAXIS
REDISSENY URBÀ AMB PRIORITAT DE LES ÀREES DE
VIANANTS, VERDES I DE MOBILITAT NO MOTORITZADA
MESURES
PALIATIVES

Font:
Elaboració pròpia a partir d’esquema en la presentació de
M.C.Minguillón en les jornades “Sense cotxes? Cap a ciutats
respirables” en Barcelona el 20 d’octubre de 2018

ALTRES MESURES
NO TECNOLÒGIQUES I
EPISÒDIQUES
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o.I

i.I

OBJECTIUS A ESCALA METROPOLITANA

1. COORDINACIÓ D’ACCIONS ENTRE LES
DIFERENTS REGIDORIES L’ÀMBIT MUNICIPAL I ENTRE
L’AJUNTAMENT I LA CONSELLERIA EN ELS ÀMBITS

m.IV

1. NÚMERO D’ACCIONS EXECUTADES

>

Les
necessàries
per a IMD
-30%

>

La necessària
per a IMD
-30%

CONJUNTAMENT ENTRE LA REGIDORIA I LA

>

CONSELLERIA, TANT D’INFRAESTRUCTURES COM DE

D’INFRAESTRUCTURES I SALUT PÚBLICA

SALUT PÚBLICA

2. PROMOCIÓ DE L’ÚS COMPARTIT DE VEHICLES

2. VARIACIÓ EN EL NÚMERO I ÚS DE CARRILS VAO

PRIVATS. QUANTITAT DE CARRILS VAO D’ENTRADA
A LA CIUTAT

>

D’ENTRADA A LA CIUTAT

3. IMPOST AMBIENTAL (TAXA AMBIENTAL. ANTIGA
TAXA TURÍSTICA)

4. APARCAMENTS DISSUASORIS

o.II

INDICADORES A ESCALA METROPOLITANA

3. ACCIONS DE DESENVOLUPAMENT NORMATIU DE

>

URBANS DE GASOIL
2. REDUCCIÓ DEL NOMBRE D’AUTOBUSOS
TURÍSTICS DE GASOIL

L’IMPOST AMBIENTAL (TAXA AMBIENTAL, ANTIGA
TAXA TURÍSTICA)
4. VARIACIÓ EN EL NÚMERO I ÚS D’APARCAMENTS

>

DISSUASORIS

i.II

OBJECTIUS DE MILLORA DEL TRANSPORT
PÚBLIC
1. REDUCCIÓ DEL NOMBRE D’AUTOBUSOS

METES

>
>

>

Les
necessàries
per a IMD
-30%

>

La necessària
per a IMD
-30%

m.IV

INDICADORS DE MILLORA DEL TRANSPORT
PÚBLIC
1. VARIACIÓ DEL NÚMERO D’AUTOBUSOS URBANS
DE GASOIL
2. VARIACIÓ DEL NÚMERO D’AUTOBUSOS
TURÍSTICS DE GASOIL

METES

>

La necessària
per a IMD
-30%

>

La necessària
per a IMD
-30%
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o.III

i.III

OBJECTIU DE REDUCCIÓ DE LA 		
QUANTITAT DE VEHICLES CIRCULANTS
1. ESTUDI CONJUNT DEL PEATGE URBÀ ABANS DE
FINAL DEL 2020

2. ÀREA “LEZ” - Zona de Limitació d’Emissions

>
>

INDICADORS DE REDUCCIÓ DE LA 		
QUANTITAT DE VEHICLES CIRCULANTS

m.IV

1. ACCIONS D’ESTUDI CONJUNT DE PEATGE URBÀ

>

Les
necessàries
per a IMD
-30%

>

El necessari
per a IMD
-30%

>

Les
necessàries
per a IMD
-30%

ABANS DE FINAL DEL 2020

2. GRAU D’IMPLANTACIÓ DE L’ÀREA “LEZ”

3. PLANS ESPECÍFICS DE “SER” - Servici

3. ACCIONS ESPECÍFIQUES DE RESTRICCIÓ A

d’Estacionament Regulat

L’APARCAMENT

METES

3A. VARIACIÓ EN EL NÚMERO I ÚS DE PLACES
D’APARCAMENT RESTRINGIDES A RESIDENTS.
3B. VARIACIÓ EN EL NÚMERO I ÚS DE SOLARS
TANCATS A l’APARCAMENT

>

3C. VARIACIÓ EN EL NOMBRE DE PLACES
D’APARCAMENT EXISTENTS, ELIMINADES I
CREADES.
3D. VARIACIÓ EN EL NOMBRE DE PLACES
D’APARCAMENT GRATUÏT DISPONIBLE
3E. VARIACIÓ EN EL NÚMERO D’APARCAMENT
GRATUÏT PER A FUNCIONARIS DISPONIBLE
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o.IV

i.IV

OBJECTIUS DE MILLORA DEL DISSENY URBÀ

1. PROXIMITAT AL CENTRE EDUCATIU

>

2.1 TAXI. CANVI DE TECNOLOGIES BRUTES.
2.2 TAXI. RESTRICCIÓ A LA CIRCULACIÓ EN BUIT

INDICADORS DE MILLORA DEL DISSENY URBÀ

m.IV

1. VARIACIÓ DEL NÚMERO DE DISTRICTES

La necessària
per a IMD
-30%

METES

>

2.1 VARIACIÓ DEL NÚMERO DE TAXIS UTILITZANT

>

TECNOLOGIES BRUTES.
2.2 VARIACIÓ DEL NÚMERO DE TAXIS CIRCULANT

>

La necessària
per a IMD
-30%

BUITS
3. POLÍTIQUES DE REPARTIMENT DE MERCADERIES

4. FOMENT D’ITINERARIS DE VIANANTS

5. FOMENT DE L’ÚS DE LA BICICLETA

>
>
>

3. VARIACIÓ EN LES POLÍTIQUES DE REPARTIMENT
DE MERCADERIES

4. VARIACIÓ DE LA QUANTITAT DE KM
D’ITINERARIS DE VIANANTS

5. VARIACIÓ DEL NÚMERO D’USUARIS DE
BICICLETA

>

La necessària
per a IMD
-30%

>

La necessària
per a IMD
-30%

>

La necessària
per a IMD
-30%
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o.V

i.V

OBJECTIUS DE CONTROL SOBRE AIRE I
MOBILITAT
1. REDUCCIÓ ANUAL DE GASOS DE NO2

2. REDUCCIÓ DE PM2,5

3. ASSUMIR COM A OBJECTIUS ELS LLINDARS DE
CONCENTRACIÓ DE CONTAMINANTS DE L’OMS

4. MECANISMES DE CONTROL INDEPENDENTS AL

>
>
>

PORT

>

5. CONTROL SOBRE LA IMD GLOBAL

>

m.IV

INDICADORS DE CONTROL SOBRE AIRE I
MOBILITAT
1. VARIACIÓ ANUAL DE GASOS DE NO2

METES

>

La necessària
per a IMD
-30%

>

La necessària
per a IMD
-30%

>

El necessari
per a IMD
-30%

INDEPENDENTS AL PORT

>

Els necessaris
per a IMD
-30%

5. VARIACIÓ DE IMD GLOBAL

>

2. VARIACIÓ ANUAL DE PM2,5

3. GRAU D’ADEQUACIÓ ALS LLINDARS DE
CONCENTRACIÓ DE CONTAMINANTS DE L’OMS

4. EXISTÈNCIA DE MECANISMES DE CONTROL

-30%
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A banda dels indicadors exposats caldria incorporar altres dimensions vinculades a la millora de la qualitat
ambiental i que també influeixen en la inequitat ambiental:

SOROLL
La planificació urbana pot exercir un paper important per a disminuir els nivells de soroll i promoure estils
de vida saludables. Les poblacions de més de 100.000 habitants de la Unió Europea han de notificar la
contaminació acústica mitjançant mapes de soroll. També s’han de realitzar plans d’acció per a reduir el soroll
en les zones més afectades. Algunes de les estratègies que es poden assolir seria limitar el volum del trànsit
o disminuir els límits de velocitat.

TEMPERATURA
La planificació urbana i del transport ha d’incorporar de manera prioritària la prevenció de l’efecte d’“illes de
calor”. Caldria millorar l’aïllament dels edificis, augmentar la vegetació urbana perquè hi haja més ombres i
menys temperatura radiant i reduir el consum de calefacció i aire acondicionat, entre altres.
Hi ha diversos plans de mitigació, com la guia “Reducció de les illes de calor urbanes: Compendi d’estratègies”
de l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units.

ESPAIS NATURALS, ESPAIS VERDS I BLAUS
Hauriem de ‘renaturalitzar’ la ciutat i potenciar una infraestructura verda continua que permeta la connexió
amb els espais naturals que ens envolten. Les zones verdes i blaves també han d’estar connectades entre si
fomentant els corredors de vianants per a desplaçar-se.
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POSSIBLES LÍNIES
FUTURES DE
TREBALL

Salut i Barris ha apostat per una devolució de la informació generada durant el projecte estructurada
en recursos. Aquestos recursos han sigut plantejats per a incidir en la replicabilitat i escalabilitat del
projecte, així com per generar possibles models de negoci futurs. Des de Salut i Barris creiem que s’han
desenvolupat metodologies i eines que poden ser molt útils per a altres ciutats i per la continuïtat de la
investigació.
Gràcies als recursos desenvolupats, el projecte Salut i Barris i el seu equip ha sigut capaç de disposar i oferir:
- Un quadre de comandaments basats en els indicadors ambientals.
- Indicadors ambientals relacionats amb la contaminació de l’aire amb incidència en la millora de la
salut en els barris de les ciutats. Aquestos indicadors són universals estiguen on estiguen les ciutats
on s’apliquen projectes futurs.
- Eines àgils de geolocalització i tractament de dades. També eines per a l’encreuament de capes
de dades i estadística espacial.
- Procediments acreditats i contrastats de captació de dades ambientals vinculades als indicadors.
- Accés a les fonts d’informació de dades contrastades.
- Accés a les fonts de dades oficials.
Pel que fa als recursos humans i xarxes col·laboratives:
- Equip de treball multidisciplinari greixat, assessorat per entitats de prestigi independents:
Universitat de València ETSE Enginyeria Ambiental (Carmen Gabaldón)
Universitat de València ETSE Ciències de la Telecomunicació (Jaume Segura)
CSIC Institut d’Investigació sobre Qualitat Ambiental (Fulvio Amato)
- Coordinació i col·laboració amb l’Administració en els àmbits de salut, mobilitat i medi ambient.
- Experiència en la col·laboració amb col·lectius socials per a posar en marxa accions de canvi i
millora d’indicadors ambientals. Amb això el projecte ix del paper, baixa a la vida real i millora la salut
dels barris on es proposa.
- Col·laboració amb la premsa i col·lectius socials per a treballar en l’ús de dades obertes amb
incidència en polítiques de salut, mobilitat i medi ambient.
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A partir d’aquest projecte es presenten multitud de línies de treball futures, com poden ser:
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC DEL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL
Una de les línies prioritàries que planteja el projecte és el desenvolupament d’una eina interactiva i
automàitca de control i visibilització dels indicadors. Aquesta eina també possibilitarà fer un seguiment de
les mesures presses, així com una avaluació de l’impacte de les polítiques desenvolupades.
Compartir aquesta eina amb altres ciutats permetrà estandarditzar els llindars d’interés i avaluar els
indicadors.

DESENVOLUPAMENT D’UN OBSERVATORI D’EQUITAT AMBIENTAL
Construir un espai obert de dades ambientals i de salut, on intercanviar dades i coordinar accions entre
població, administració i sector privat.

VINCULACIÓ AMB ALTRES OBSERVATORIS MUNICIPALS I ALTRES CIUTATS
Donar-li a aquest projecte una intercomparació entre ciutats: “Salut i Ciutats”
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ESQUEMA DE REPLICABILITAT DEL PROJECTE DE SALUT I BARRIS

INPUTS APORTATS
RECURSOS QUE OBTENIM

VISUALITZACIÓ

IMD

Mapes - Correlacions
Gràfiques - Infografies

Dades Obertes

PROCEDIMENTS

REDUCCIÓ 30%
LA IMD GLOBAL

Participació
ciutadana

INFORMACIÓ

DADES

CONEIXEMENT

OBJECTIUS - INDICADORS
Grups
Polítics

Centres
d’investigació

NO2

COMUNICACIÓ

Dosimetria dades generades

Premsa - Web - Blog
Xarxes socials - Jornades
Accions ciutadanes

(condicionants urbans +
condicions atmosfèriques)

QUADRE DE
COMANDAMENT

ESTRUCTURA DE
GOVERNANÇA

GOVERN
Presa de decisions

SEGUIMENT D’INDICADORS
I OBJECTIUS
+
AVALUACIÓ SOBRE POLÍTIQUES de
MOBILITAT, ESPAI URBÀ I CONTAMINACIÓ

