Si poguéssim agafar un volum d'aire d'una zona contaminada i mirar què té, veuríem
diferents substàncies perjudicials per a la salut, sent les principals la matèria particulada
i els òxids de nitrogen. També podem trobar diòxid de carboni i ozó:
• El CO2 és un gas producte de la combustió, procedent principalment del transport
motoritzat. No té efectes nocius per a la salut en les concentracions que acostumem
a respirar, però sí per al medi ambient ja que contribueix a l’escalfament global.
• El O3 és un gas considerat com a contaminant quan es forma a la troposfera com a
resultat de l'activitat humana i la radiació solar. En altes concentracions i per períodes
llargs, té efectes perjudicials per a la salut com les malalties pulmonars, al·lègia i
asma.

La materia particulada es una barreja d’elements sòlids i líquids que hi ha a l'aire, com
pols,metals o substàncies orgàniques. Aquestas subtancias es classifiquen segons la
mida, en micròmetres (mil·lèsima partd'un mil·límetre). Com més petites són, més
fàcilment penetren en el nostre organisme.
(1) PM10 (diametre ≤10μm): Queden retingudes a la mucosa del nas i la gola.
(2) Fines (PM2.5) (diametre ≤2,5μm): Poden penetrar fins als alvèols pulmonars. Un
dels seus components és el carboni negre (black carbon, en anglès), resultat de
la combustió incompleta, sobretot, del combustible dièsel.
(3) Ultrafines (PM0.1) (diametre ≤ 0,1μm). Les més perilloses. Travessen els
pulmons i poden arribar a la circulació sanguínia

A més de la contaminació per partícules, els òxids de nitrogen també són un component
important de la contaminació atmosfèrica. Són gasos toxics i irritants, formats per NO2 i
NO. Un 70% procedeix dels vehicles, sobretot dels dièsel (com més antics, més
contaminants).

A l'hora d'entendre la nostra salut, hem de contar que aquesta depèn de diferents
factors que podem classificar en les nostres respostes biològiques, l’exposoma personal
i l’exposoma extern. Les respostes biològiques corresponen a com som cada persona,
és a dir, la nostra genètica, l’edat, la microbiota, etc. L’exposoma personal correspon a
l'exposició a diferents factors que tenen a veure amb els nostres hàbits o forma de vida,
com pot ser el tabaquisme, els ritmes i qualitat de la som, la nostra vida social, el tipus
de treball que tenim, la nostra dieta o l’activitat física que fem. Finalment, tenim
l’exposoma extern que es correspon al nostre entorn construït, com és la presència de
soroll o contaminació atmosfèrica, la presència d'espais verds o la climatologia local.
Tots aquests factors juguen un paper fonamental en els determinants de la nostra salut.

Aquí podeu veure els diferents efectes sobre la salut que s'han reportat
deguts a la contaminació atmosfèrica. La informació detallada es pot
consultar al web d’ISGlobal:
https://www.isglobal.org/es/ciudadesquequeremos#contaminacion

L'objectiu del projecte és que pugueu dur a terme una recerca sobre una problemàtica
concreta del vostre entorn fent ús del mètode científic. Per a això, formareu grups de
recerca on hi haurà diferents rols:
●
Responsable científic: Serà la persona encarregada de recollir la hipòtesi de
treball i supervisar que estan correctament formulades i els mesuraments que
es prendran estan pensats per a refutar/confirmar la hipòtesi.
●
Responsable de comunicació: serà la persona encarregada de supervisar que la
informació que es comunicarà es presenta correctament, en un llenguatge
comprensible i es difós pels mitjans adequats al públic destinatari seleccionat.
●
Reponsable de laboratori: és la persona encarregada que les mesures es
prenguin on ha acordat el grup i es faci correctament. Sol ser la persona
responsable del sensor.
●
Reponsable de l’anàlisi de dades: És la persona encarregada de supervisar el
procés d'anàlisi de dades obtingudes i interpretar-les per a poder elaborar unes
conclusions.
Encara que hi hagi una persona reponsable de cada pas, totes les persones del grup
participen en tot el procés.

El primer pas en el mètode científic sol ser una observació, que ens porta a fer-nos una
pregunta. I aquesta pregunta ens porta a plantejar una hipòtesi, és a dir, què creiem que
serà la resposta a aquesta pregunta.

Aquí teniu un exemple d'observació, pregunta i hipòtesi relacionat amb el tema
que estem tractant.

A continuació hem de pensar en com anem a saber si la nostra hipòtesi de treball és
correcta o no. Hem de pensar en les eines disponibles per a l'experimentació. En aquest
cas, ho farem a través del Smart Citizen Kit, un sensor que ens permet mesurar
diferents paràmetres ambientals (consultar el dossier per a més informació).

Abans de sortir a mesurar, hem de consensuar amb el grup científic quin tipus de
mesures prendrem, on, en quines hores, etc. Aquí teniu una sèrie de preguntes que
seria convenient respondre en grup. Us recomanem anotar-ho tot en una fulla o quadern
de laboratori. Quan prengueu les mesures, heu de tenir en compte que el sensor no
geolocalitza, per la qual cosa serà convenient anar anotant el dia, l'hora i el lloc de
mesurament. L'arxiu generat pel kit sí indica l'hora i el dia, per la qual cosa després
podrem saber a quin lloc es correspon cada mesura.

Finalment, analitzarem les dades obtingudes (gràfiques de la plataforma - per a més
informació consultar el dossier) i veurem si ha servit per a validar o refutar la nostra
hipòtesi. A partir d'aquesta anàlisi, elaborem una teoria (es confirma o no la nostra
hipòtesi). Tingueu en compte que el mètode científic no és circular, sinó que a vegades,
hem de moure'ns d'un pas a un altre saltant algunes fases. Per exemple, pot ser que
després de l'anàlisi de dades vegem que no hem plantejat bé la presa de mesures i hem
de tornar al pas d'experimentació. També és possible que el procés ens obri noves
preguntes i ens obligui a tornar de nou als primers passos.

A l'hora de dissenyar el nostre document de sensibilització (vídeo, post, pòster, etc.) cal
que reflexionem en grup sobre una sèrie de preguntes. Quins resultats hem obtingut?
Responen a les nostres hipótesis? A l'hora de representar els resultats, com ho fem?
Com editem els resultats per què generen sensibilització? Quines eines tenim
disponibles per a sensibilitzar? Aquí us deixem una sèrie de qüestions clau que han
d'estar incloses en el vostre document de divulgació perquè puguin sensibilitzar sobre
els resultats obtinguts.
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