Les ciutats verdes
beneficien la salut
física i mental
Centre de Recerca en Epidemiologia
Ambiental (CREAL)

Epidemiologia ambiental
“Què és l’epidemiologia
ambiental?”
Bàsicament són
totes aquelles
investigacions que
estudien com els
factors ambientals,
com ara la
contaminació de
l’aire, de l’aigua i
les radiacions,
poden afectar la
nostra salut.

Els investigadors
del CREAL es
dediquen a
demostrar amb
evidències
científiques com el
nostre entorn pot
influir en la nostra
salut i poder així
protegir a tota la
societat.

Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental

La necessitat d’àrees verdes i blaves
Es calcula que d’aquí a l’any
2030 el 60% de la població
mundial viurà en àrees
urbanes amb les
necessitats de planificació
urbanística que això
implica.
La falta d’espais verds a les ciutats està
relacionada amb la inactivitat física.
Segons l’OMS, la inactivitat física és la
responsable de la mort de 3,2 milions de
persones anualment i té una gran
influència en les malalties cròniques que
causen més morts. Concretament,
contribueix al 21,5% de les cardiopaties
isquèmiques, al 14% de casos de
diabetis, al 16% de càncers de còlon i al
10% dels de mama.

A més, diverses investigacions
suggereixen que residir a prop
d’aquests espais redueix l'agressivitat i
la delinqüència, millora els patrons del
son i també facilita la recuperació de
qualsevol malaltia.

Per què?
Perquè si es viu a prop de zones
verdes i/o blaves es fa més exercici
físic i es tenen més contactes socials.

Com mesurem els beneficis de les àrees
verdes i blaves?
El projecte PHENOTYPE pretén
determinar el potencial dels espais verds i
blaus públics per donar resposta als
problemes de salut de la població tant
urbana com rural.

Cal parametritzar quins són
els efectes positius del
contacte amb àrees verdes
i blaves.

Es tracta d’un projecte de recerca finançat
per la Unió Europea i que lidera el Dr.
Mark Nieuwenhuijsen (foto), investigador
del CREAL.

Instruments que fem servir
• Sensors de contaminació atmosfèrica:
- MicroAeth (Carboni negre)
- DiSCmini (Partícules ultrafines)
- Bombes d’aire (PM2,5)

•
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•
•
•

Espiròmetres (capacitat pulmonar)
E-motion (freqüència cardíaca)
Polseres de rajos UV (radiació solar)
Sonòmetres (contaminació acústica)
Dispositius d’activitat física i posició:
- Telèfons intel·ligents amb aplicacions mòbils
- GPS
- Actigraph

La contaminació a Barcelona
Quins serien els
beneficis si
reduíssim el trànsit
de cotxes un 20%?
I un 40%?
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A més dels beneficis per a la salut,
també hi ha beneficis econòmics
Reduir la contaminació i augmentar els
espais verds i blaus a les grans ciutats,
no només milloraria la salut de la
població sinó que, a més, suposaria una
reducció de la despesa sanitària pública
de les persones que emmalalteixen.
Són dues molt bones raons per incentivar
a les autoritats públiques a canviar la
legislació vigent.
Beneficis econòmics de reduir la contaminació atmosfèrica (euros/any)

Hamburg (Alemanya), ciutat exemplar
Hamburg és la prova que la natura i la vida
urbana combinen perfectament entre si. Des de
fa molt de temps, aquesta metròpoli verda al
costat de l’aigua’ s’ha guanyat el reconeixement
de tot el món i va ser nomenada Capital Verda
Europea l’any 2011.
Quasi la meitat de la seva superfície urbana
està constituïda per zones verdes i d’esbarjo,
així com per àrees naturals i protegides i
boscos. A més, el port, els canals i el riu Alster
ofereixen un ambient marítim singular.
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