Informe: la qualitat de l'aire a Sóller. Gener 2021.
● Dies de fred, de poc vent i sense pluja: la tempesta perfecta
per a la contaminació atmosfèrica
● Les dades de gener de la nova xarxa de monitors de qualitat
de l'aire: una història de contrastos.
La qualitat de l'aire (mitjana de 24 hores), va ser bona durant vuit dies i
raonablement bona durant deu dies. Però la qualitat de l'aire va ser desfavorable
durant tretze dies, amb una xifra que va superar els límits diaris establerts per
l'OMS (25 mg per a partícules fines, PM 2,5).
La xifra mitjana de partícules en suspensió PM 2,5 per a les estacions de la
plataforma Sóller per l'Aire durant tot el mes va ser de 21,32. Això és més del doble
de la mitjana anual diària recomanada per l'OMS (10 mg).
No obstant això, les dades mitjanes enfosqueixen altres dades preocupants. Els
nivells de material particulat aconsegueixen nivells perillosos durant diverses hores,
molts matins i tardes. Per exemple, el 29 de gener, en L’Horta, el nivell estava entre

200 i 500 entre les 08.30 i les 10.30. El 13 de gener la xifra es va mantenir per sobre
de 500 durant més d'una hora en Plaça Amèrica.

PM 2.5 segons la franja horària.
Generalment, els pics s'aconsegueixen entre les 08.30 i les 10.30 i novament entre
les 19.30 i les 23.00 hores. La mala qualitat de l'aire sovint persistia durant tota la nit
fins a aproximadament les 5.00.

L'impacte de la meteorologia.
La qualitat de l'aire era pitjor en els dies sense pluja i amb poca velocitat del vent.
Tots dos factors van ser més importants que les temperatures mitjanes. La tempesta
perfecta és la baixa precipitació, poc vent i les temperatures baixes.
En el següent gràfic (Imatge 1), podem veure el nivell de PM 2.5 per dia al gener.
Tot el que superi els 25 es considera desfavorable (vegeu Imatge 2). S'aconsella a
les persones de grups sensibles (nens, ancians, persones amb asma o condicions
cardiovasculars) que no passin llargs períodes a l'aire lliure. La població en general
hauria de considerar la possibilitat de reduir les activitats a l'aire lliure (veure Imatge
3).
Actualment existeix una xarxa de 14 sensors a Sóller, gestionades per Sóller per
l'Aire i per la cooperativa Gotes.org.
Sóller per l’Aire: Som una iniciativa ciutadana interessada en la millora de la
qualitat de l'aire en la vall de Sóller. Entenem la qualitat de l'aire com un dret i
creiem que disposar d'informació és peça fonamental en la lluita per a garantir la
salut de tots. La nostra missió és implicar la comunitat en la lluita per protegir la salut
pública, mesurant i millorant la qualitat de l’aire de forma localitzada – barri per barri
– i ajudar en la lluita contra el canvi climàtic.

Més informació: https://sollerperlaire.org/ca/inici
Més informació sobri PM 2,5: https://sollerperlaire.org/ca/material-particulat

Imatge 1. PM 2.5 per dia

Imatge 2.

Imatge 3.

Imatge 4. PM 2.5 per dia.

L'impacte de la meteorologia
Sembla haver-hi correlacions entre els nivells de contaminació atmosfèrica i les
condicions meteorològiques. Consulti les següents taules.

Imatge 5. PM 2.5, amb pluja, temperatura mitjana, temperatura mínima i vent.

La pluja
Per exemple, es va observar una forta correlació inversa entre la pluja i els nivells de
PM 2.5. En els dies de pluja, els nivells de PM 2.5 van caure. Veure imatge 6.

Imatge 6. PM 2.5 i pluja.

La temperatura
Així mateix, un augment de temperatura va ser acompanyat, sovint, per una caiguda
en els nivells de PM 2.5 – i una caiguda en les temperatures va veure un augment
en PM 2.5 (Imatge 7). No obstant això, aquest no va ser el cas durant l'última
setmana del mes, quan l'augment de les temperatures durant dies els 27 i 28 de
gener va estar acompanyat per un pic en PM 2.5. Cal assenyalar que tots dos dies
van tenir zero precipitacions i velocitats mitjanes del vent de menys d'1 km / h.

Imatge 7. PM 2.5 amb temperatures mitjanes i mínimes.

El vent
També va haver-hi una forta correlació inversa entre els nivells de vent i PM 2.5: els
dies de poc vent van estar acompanyats per nivells més alts de PM 2.5. Veure
imatge 8.

Imatge 8. PM 2.5 i velocitat mitjana del vent.

La contaminació per zones
Les zones amb pitjor qualitat d'aire van ser entre Plaça Amèrica (una mitjana
mensual de 30,16) i en L’Horta (28,88).
La mitjana en el nucli urbà de Sóller va ser menor: prop de Plaça Espanya la mitjana
va ser de 15,41. La mitjana de Biniaraix va ser similar: 15,40. No obstant això,
aquesta última àrea va mostrar enormes contrastos i ens va donar la nostra xifra
més alta (783,67) i la més baixa (0,08).

Sensor: Isabel II
Mitjana mensual: 15.4136055
Mínim: 0,1
Màxim: 550,58
Dels seus 20 pitjors mesuraments, 11 es van produir en la franja horària de 08,30 a
10,30. Nou van ocórrer entre 21-23,59.

Imatge 9. PM 2.5. Isabel II

Sensor Cami Cas Jurat.
Mitjana: 20,15
Mín: 0,08
Màxim: 345,9
Dels seus 20 pitjors mesuraments, les 20 van ocórrer en la franja horària de 08,30 a
10,30.

Imatge 10. PM 2.5. Cas Jurat

Sensor Plaça Amèrica.
Mitjana: 30,16
Mínim 1,65
Màxim: 778,35
De les seves 20 pitjors xifres, 11 estaven entre les 13.30 i les 17.30 hores. 4 estaven
entre les 8.30 i les 10.30, 3 entre les 19.20 i les 23.30. I 2 estaven entre les 00.00 i
les 03.00

Imatge 11. PM 2.5. Plaça Amèrica.

Sensor Hort de Biniaraix
Mitjana: 15.40
Mín .: 0,08
Màxim: 783,67
De les seves 20 pitjors xifres, 18 van ser entre les 00.00 i les 3.30. 2 van ser entre
les 22.30 i les 23.30 hores. Això, per descomptat, es considera una anomalia i
requereix més recerca.

Imatge 12. PM 2.5 Biniaraix

Sensor L'Horta.
Mitjana: 28,88
Mínim 0.43
Màxim 574,38
De les seves 20 pitjors xifres, 19 estaven entre les 8.30 i les 10.30, 1 estava en les
17.57

Imatge 13. PM 2.5. L'Horta

PM 2.5 segons la franja horària
Molts dies van mostrar una corba en forma d'U: un augment en els nivells de PM al
matí i un altre a la nit, especialment en els dies secs i freds.
Aquí hi ha dos divendres consecutius des del carrer Isabel II.

Imatge 14. Carrer Isabel II. 15 de gener. Temperatures: 6,4 ° C - 13.2 ° C (mitjana 10.3 ° C). Vent:
ES 0,4 km / h (20,9 km / h). Pluja: 0.0 mm

Imatge: 15. Carrer Isabel II. 22 de gener. Temperatura: 11,9 ° C - 19,2 ° C (mitjana: 15,9 ° C).
Vent 7.0 km / h (82.1 km / h). ES. Pluja: 14.8 mm

Aquí hi ha un dia fred i sec amb poc vent en el centre de Sóller (Cas Jurat)

Imatge 16: Cas Jurat. 17 de gener. Temperatura: 6.8 ° C-17.9 ° C (mitjana: 11.5 ° C). Vent: 0,7
km / h (19,3 km / h) ES. Pluja: 0.0 mm

Aquí està Plaça Amèrica el 13 de gener, un dia fred i sec amb poc vent.

Imatge 17: Plaça Amèrica el 13 de gener. Temperatura: 6.4 ° C-13.8 ° C (Mitjana: 9.2 ° C) Vent:
0.6 km / h (17.7 km / h) SSE Pluja: 0.0 mm

I aquí està Plaça Amèrica el 14 de gener, un dia fred i sec, gairebé idèntic, amb poc
vent.

Imatge 18: Plaça Amèrica el 14 de gener. Temperatura: 6.5 ° C-13.5 ° C (Mitjana: 9.4 ° C). Vent:
0,4 km / h (14,5 km / h). Pluja: 0.0 mm

Finalment, un típic dia sec a L'Horta...

Imatge 19: L'Horta. 14 de gener. Temperatures: 6.5 ° C-13.5 ° C. (Mitjà: 9.4 ° C) Vent: 0.4 km / h
(14.5 km / h) S, Vent: 0.0 mm

