
La qualitat de l’aire a Sóller. 
01 de gener al 30 de juny de 2021

Lluitant junts per un aire més net
DRET DE TOTS. COMPROMÍS DE TOTS

Una anàlisi de les concentracions atmosfèriques de PM 2.5 a Sóller.
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1. Introducció

Podem viure tres setmanes sense menjar, tres dies sense aigua, però 
només tres minuts sense aire. Cada dia respirem entre 11.000 i 15.000 
litres d’aire; no obstant això, en general donem menys importància a la 
qualitat de l’aire que respiram que a la de la nostra alimentació o aigua. 
En primer lloc solem infravalorar l’aire, el donem per fet: ens envolta. 
En segon lloc l’aire, en general, és invisible – i també ho són els gasos 
i partícules fines que ens poden perjudicar. Finalment, gairebé mai 
sabem res, en temps real, sobre l’aire que respirem. No disposem de 
dades sobre els gasos i contaminants presents en l’aire

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 localit-
zada – barri per barri .

 

Sóller per l’Aire és un projecte de ciència ciutadana que té com a 
objectiu millorar la nostra comprensió i resposta al problema de la 
contaminació atmosfèrica a la vall de Sóller, que no es mesura de cap 
manera. Per a compensar aquesta situació, des de gener de 2021, el 
projecte Sóller per l’Aire ha dotat als ciutadans de sensors de qualitat 
de l’aire que mesuren la concentració de PM 2.5 i PM 10 en l’aire en 
temps real. Els mesuraments es recopilen i mostren en un mapa: 
sollerperlaire.org/ca. Els mesuraments també s’emmagatzemen en un 
arxiu en línia que poden consultar els ciutadans interessats. No obstant 
això, hi ha moltes dades: els mesuraments es prenen cada tres minuts, 
les 24 hores del dia. Actualment hi ha onze sensors actius a Sóller, set 
dels quals són administrats per Sóller per l’Aire, i quatre per l’operador 
d’Internet gotes.org. Per això, hem desenvolupat una seqüència de co-

mandos de Python per a recopilar i compilar totes les dades de manera 
ràpida i eficient i fer-los accessibles al públic.

L’objectiu d’aquest informe

L’objectiu d’aquest informe és presentar una anàlisi inicial de les dades 
sobre les concentracions atmosfèriques de PM2,5 a Sóller. Aquestes 
dades van ser recopilades per una xarxa de sensors durant els mesos 
de gener a juny de 2021.Aquest informe analitza els mesuraments 
de PM2.5 i la seva variació segons el temps i la posició dels sensors.
Aquest informe no busca explicar aquestes diferències geogràfiques i 
temporals; aquests aspectes haurien de ser estudiats per un informe 
separat amb la finalitat de conèixer l’origen de la contaminació per 
PM2,5 a Sóller. 

Ajuda’ns a completar la nostra xarxa comunitària. Els nostres monitors són econòmics (al 
voltant de 50 euros) i fàcils d’instal·lar. Tot el que necessites és un lloc per a endollar-lo i un 
senyal wifi.

Volem que Sóller sigui un lloc on tots poguem respirar tranquils. La nostra missió és vetllar per la salut 
pública i millorar la qualitat de l’aire. Creiem que un aire net i sa és un dret i creiem que una ciutadania 
informada és clau per a garantir aquest dret

Instal·li un monitor a la 
seva casa o negoci
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Les partícules fines poden provenir de diverses fonts. Inclouen plantes 
d’energia, vehicles de motor, avions, estufes de llenya, incendis 
forestals, la crema agrícola, erupcions volcàniques i tempestes de pols.

Els estudis han trobat una estreta relació entre l’exposició a partícules 
fines i la mort prematura a causa malalties cardiorespiratòries. També 
se sap que les partícules fines provoquen o empitjora malalties 
cròniques com l’asma, l’atac cardíac, la bronquitis i altres problemes 
respiratoris. 

El material particulat pot fer que el cos sigui més susceptible a les 
malalties, afeblint el sistema i d’aquesta manera donant pas a malalties 
respiratòries més greus.

 Diversos estudis, inclòs un realitzat en Reno, Nevada, indiquen que 
els períodes de qualitat de l’aire extremadament deficient, el fum i 
l’augment de PM2.5 estan associats amb taxes significativament més 
altes de casos de COVID-19 i, a vegades, hospitalitzacions.

 

La contaminació per partícules inclou:

 PM 10 : partícules inhalables, amb diàmetres que generalment són de 
10 micròmetres i menors; 

PM 2.5 : partícules fines inhalables, amb diàmetres generalment de 2.5 
micròmetres i menors.

 2.5 micròmetres? Pensi en un sol cabell del seu cap. El cabell humà 
mitjana té aproximadament 70 micròmetres de diàmetre, la qual cosa 
ho fa 30 vegades més gran que la partícula fina PM 2,5.

 

La directriu de l’OMS sobre la qualitat de l’aire estipula que les PM2,5 
no excedeixen la mitjana anual de 10 μg/m3, o la mitjana de 25 μg/m3 
de 24 hores; i que les PM10 no excedeixen la mitjana anual de 20 μg/m3, 
o la mitjana de 50 μg/m3 de 24 hores.

Mesurar la qualitat de l’aire
Grans solucions a petita escala per a un repte global

La nostra comunitat viu amb un problema invisible que potencialment 
té impactes d’ampli abast tant en les persones com en l’economia en el 
seu conjunt: la contaminació de l’aire. 

 

Com a ciutadans, tenim el dret legal a un aire net, però per a poder fer 
valer aquest dret hem de tenir accés a la informació, com estipula la 
Convenció de Aarhus. No obstant això, la qualitat de l’aire es va mesu-
rar per última vegada a Sóller en 2007. 

 

Creiem que el dret a accedir a la informació sobre la qualitat de l’aire és 
una condició prèvia per al dret a un aire net: a no ser que la gent sàpiga 
que existeix un problema de qualitat atmosfèrica, que comprengui 
el risc que representa per a la seva salut i conegui les mesures que es 
poden prendre per millorar-la, no tenen poder per actuar. 
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2. Què mesurem? Material 
Particulat: una amenaça 
invisible

PM significa material particulat, una mescla de partícules sòlides i gotes líquides que es troben en l’aire. 
Algunes partícules, com la pols, la brutícia, el sutge o el fum, són prou grans o fosques per a veure’s a 
simple vista. Uns altres són tan petits que només poden detectar-se amb un microscopi electrònic.
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No podem abordar el que no podem mesurar. 

 

Per mor de que la contaminació de l’aire és difícil de veure, sovint ens 
resulta difícil identificar l’origen i tendències per a desenvolupar solu-
cions efectives. La nova tecnologia de sensors està canviant aquesta 
dinàmica, permetent-nos mesurar i mapejar les concentracions de 
contaminació carrer per carrer dins la nostra comunitat i identificar 
patrons i punts crítics com mai s’havia fet.

 

En comparació amb la gestió convencional de la contaminació de l’aire, 
que es basa en uns pocs monitors molt dispersos (i molt costosos), el 
monitoratge localitzat permet una imatge més holística de la qualitat 
de l’aire amb una alta resolució espacial (amb diferents concentracions 
cada 100 metres, per exemple) i amb una major freqüència (diferents 
concentracions cada minut o pocs minuts, en lloc de cada hora o cada 
dia). 

Recordi: hi ha diferents contaminants presents i viatgen per l’aire de 
diferents maneres. Significa que un monitor a un lloc determinat sovint 
no pot detectar determinats perills, fins i tot a 100 passos de distància. 
La recerca mostra que la contaminació de l’aire no es distribueix uni-
formement i, de fet, pot ser fins a vuit vegades pitjor a un extrem d’un 
carrer que a un altre. 

L’objectiu de la xarxa comunitària és proporcionar als habitants dades 
precises, en temps real, sobre la qualitat de l’aire local, dades que 
també poden ser útils en anàlisis científiques. Si bé aquests sensors no 
estan aprovats per les agències reguladores governamentals per al seu 
ús en accions reguladores (i les seves dades no poden usar-se en casos 
legals), proporcionen dades complementàries que poden resultar útils 
per a comunitats, investigadors acadèmics, agències i altres. 

Amb els sensors de partícules SDS011, formem part d’una xarxa més 
àmplia de 13.500 sensors en 73 països a escala mundial. Aquesta és una 
iniciativa de ciència ciutadana que va ser establerta inicialment per OK 
Lab Stuttgart, Alemanya. OK Lab Stuttgart és part del programa Code 
for Germany de la Open Knowledge Foundation Germany, una organit-
zació que treballa per a permetre l’accés al coneixement i fomentar la 
participació democràtica mitjançant el desenvolupament de tecnolo-

gies i eines que enforteixen a la societat civil.

Son fiables los sensores?

Els sensors de baix cost ens proporciona una oportunitat per a millorar 
la resolució espacial i temporal de les dades de material particulat. No 
obstant això, tenen les seves limitacions i els mesuraments obtinguts 
han de considerar-se merament qualitativament en lloc de quantitati-
vament. És a dir, indicaran tendències en el temps i l’espai.

A l’hora d’avaluar la fiabilitat de les mesures obtingudes per un sensor, 
podem, en primer lloc, comparar diversos sensors del mateix model 

entre si per a veure si existeixen nivells acceptables de repetibilitat / 
reproductibilitat i, en segon lloc, podem comparar-los amb un sensor 
de referència operat per una agència governamental.

El sensor SDS011 ha mostrat una alta reproductibilitat entre diferents 
sensors, excepte en condicions d’alta humitat relativa. Els sensors 
SDS011 també van mostrar una correlació relativament alta amb les 
dades de les agències governamentals. No obstant això, els nivells alts 
d’humitat tenen un impacte en el rendiment dels sensors SDS011 quan 
se situa per sobre del 80%, i les diferències en els conjunts de dades 
més enllà del 90% són encara més visibles. La majoria dels estudis van 
assenyalar que l’efecte de la humitat relativa en els mesuraments po-
dria reduir-se significativament assecant l’aire amb un deshumidifica-
dor automàtic o un element calefactor.  De fet, esperem aviat adquirir 
sensors amb aquesta tecnologia instal·lada, encara que això duplica el 
cost de cada unitat. Mentrestant, hem exclòs tots els mesuraments en 
les quals la humitat relativa superi el 80%. Veure la nota final sobre la 
fiabilitat de l’sensor
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A la nostra pàgina web, podem consultar la qualitat de l’aire en temps 

La nostra tecnologia. Prendre mesures: el primer pas per a millorar l’aire
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Sabies que ...?

La contaminació de l’aire a Espanya produeix 20 vegades 
més morts que el nombre de víctimes en els accidents de 
carretera.
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3. Método

El sensor de partícules SDS011 és un sensor basat en làser que empra un mètode de dispersió de llum 
per detectar i comptar partícules.

INFORME  |  La qualitat de l’aire a Sóller 

Una font de llum làser il·lumina la partícula segons es condueix a través 
de la càmera de detecció. A mesura que les partícules passen pel feix 
làser, es registren en el fotodetector de llum. Després s’analitza la llum 
i es converteix un senyal elèctric que proporciona informació de la 
quantitat i mida de les partícules per calcular el nivell de concentració 
en temps real. 

Filtrant les dades. 

Cal assenyalar que les dades recopilades pels sensors s’han filtrat 
abans d’usar-se. 

Tots els sensors que semblen ser defectuosos, ja sigui pel fet que pro-
dueixen dades anòmales han estat descartats de l’anàlisi. 

Abans d’analitzar-les, es van avaluar les dades en brut respecte a 
l’acceptabilitat tècnica.  S’han exclòs les dades següents:

Sensors sense instruments de mesura d’humitat; mesuraments on la 
humitat supera el 80% al mateix temps o on aquestes dades no estaven 
disponibles;  i sensors que no proporcionen un subministrament sufi-
cientment regular de dades.

MESURAR

Fer visible l’invisible. El primer pas en la 
lluita per un aire net ha de ser mesurar 

i quantificar la qualitat de l’aire que 
respirem

Fomentar la participació de tota la co-
munitat és fonamental per a crear solu-
cions inclusives, eficaces i impactants

Volem ajudar les persones a interpretar 
la informació sobre la qualitat de l’aire i 
ajudar-los a comprendre la importància 

d’aquest tema en les seves vides

PARTICIPACIÓ CONSCIENCIAR

La nostra missió
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4. La qualitat de l’aire a Sóller

 � La qualitat mitjana de l’aire a Sóller durant els primers sis mesos de l’any en el seu conjunt es 

classifica com a bona, gràcies a la millora dramàtica de qualitat en el segon trimestre. Però, 

gairebé la meitat dels sensors tenien una xifra mitjana (de sis mesos) per sobre del llindar de 

l’OMS.

 � Les mitjanes oculten una situació d’extrems, amb nivells extremadament alts en algunes zones 

i en determinades èpoques i franges horàries.

 � Només al gener, hi ha el doble de nombre de dies desfavorables permesos a l’any per l’OMS.

 � La qualitat de l’aire és pitjor al gener, amb sis dies que superen les recomanacions de l’OMS. Set 

dies en total es classifiquen com a desfavorables durant el primer semestre, superant la reco-

manació de l’OMS de només tres dies anuals.

 � Els sollerics van estar exposats a nivells desfavorables de contaminants per períodes de més de 

4 hores durant 17 dies al gener, 21 dies al febrer i 12 dies al març.

 � Els nivells més alts de contaminació atmosfèrica es registren entre les 18.00 i les 0.00, seguit 

per la franja entre les 06.00 a les 12.00.

 � La qualitat de l’aire és millor als carrers cèntrics, com Isabel II, Sant Jaume, Lluna i Romaguera.



El material particulat  2.5 es mesura en termes de micrograms de mate-
rial particulat per metre cúbic. Durant el període d’estudi (01 de gener 
al 30 de juny de 2021), la concentració mitjana observada per a tots els 
sensors és de 9,15 μg / m³, lleugerament per sota del valor mitjà anual 
recomanat per l’Organització Mundial de la Salut, que és de 10 μg / m³, 
encara que aquesta xifra es va superar en els mesos de gener, febrer i 
març.

Taula 1: Nivell mitjà de PM 2.5 per mes.

La xifra mitjana per a cadascun dels mesos de gener, febrer i març va 
superar el valor anual recomanat per l’Organització Mundial de la Salut 
(10 μg / m³), amb mesures de 14,03, 15,36 i 12,58, respectivament. De-
staca la millora de la qualitat de l’aire a l’abril, maig i juny, amb mesures 
de 4,61, 3,48 i 4,83, respectivament.

Taula 2: Nivell mitjà diari de PM 2.5 de tots els sensors

Taula 3: Nivell mitjà diari de PM 2.5 de tots els sensors

Taula 4: Nivell mitjà de PM 2.5 per mes i per sensor

No obstant això, cinc sensors tenien una xifra mitjana (de sis mesos) 
per sobre del llindar de l’OMS, mentre que sis tenien una xifra per sota 
d’aquest. Veure mapa. Els sensors marcats en verd estaven per sota del 
llindar de l’OMS durant sis mesos. Els de taronja, vermell o morat van 
superar el llindar. 
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4. Informe sobre els nivells 
de PM 2,5

PM significa material particulat, una mescla de partícules sòlides i gotes líquides que es troben en l’aire. 
Algunes partícules, com la pols, la brutícia, el sutge o el fum, són prou grans o fosques per a veure’s a 
simple vista. Uns altres són tan petits que només poden detectar-se amb un microscopi electrònic.
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En total, la qualitat mitjana de l’aire va ser bona en 122 dies, raonable-
ment bona en 35 dies, regular en 9 dies i desfavorable en 7 dies ( >25 μg 
/ m³).   L’OMS recomana que la mitjana diària de PM2.5 no ha d’excedir 
els 25 μg / m³ en més de 3 dies a l’any.Per al conjunt de Sóller, la mitjana 
diària recomanada (25 μg / m³) es va superar en set dies (sis dies al 
gener i un al febrer). Però les mesures varien enormement d’una zona a 
una altra (vegeu més a baix).

D’altra banda, l’Agència de Medi Ambient dels EUA estableix un llindar 
de 35 μg / m³, que no ha de superar-se en set dies o més a l’any. Aquesta 
xifra es va superar en 8 vegades per al sensor en Cas Jurat, 4 vegades 
en l’estació de Ca Guida, 3 vegades en Plaza Amèrica i dues vegades en 
altres tres estacions. 

A més, les xifres mitjanes oculten períodes prolongats d’exposició a PM 
2.5 a nivells que sovint són considerablement més alts que les mitjanes. 
Per exemple, els Sollerics van estar exposats a nivells superiors a 25 μg 
/ m³ durant períodes de més de 4 hores en 17 dies al gener, 21 dies al 
febrer i 12 dies al març. En contrast, no va haver-hi dies a l’abril que van 
registrar mitjanes superiors a 25 μg / m³ per períodes de quatre hores o 
més, encara que això va succeir en un dia tant al maig com al juny.

Taula 5: El nombre de dies que els nivells de PM 2.5 superen 25 µg / 

m³ durant més de 4 hores, per sensor

Les mesures també varien segons l’hora. L’interval de temps amb la 
pitjor qualitat de l’aire és generalment de 18.00 a 00.00. Aquest va ser el 
cas en els primers quatre mesos de l’any. Al gener, per exemple, durant 
la franja horària 18.00 a 00.00, el nivell mitjà de PM 2.5 va ser de 25,74 
μg / m³. El nivell de 25 μg / m³ es va superar durant 11 dies en aquesta 
franja horària, amb nivells desfavorables en 4 d’aquests dies i molt 
desfavorables (per sobre de 51 μg / m³) durant 7 dies. Al febrer, durant 
la franja horària 18.00 a 00.00, el nivell mitjà de PM 2.5 va ser de 25,91 
μg / m³. El nivell de 25 μg / m³ es va superar durant 15 dies en aquesta 
franja horària. Cal assenyalar, no obstant això, que els pics més alts 
solen ocórrer als matins, quan hi ha nivells de PM 2.5 per sobre de 200, 
i fins i tot 300.

La qualitat de l’aire és generalment millor entre les 12.00 i les 18.00 
hores.

Taula 6: Nivells de PM 2.5 segons franja horària i més

Taula 7: Nivells de PM 2.5 segons franja horària
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Taula 8: Els nivells més alts de PM 2.5

Com es va esmentar anteriorment, les mesures també varien segons 
la zona. Les tres pitjors mitjanes diaris van ser registrats pel sensor 
assetjat en Camí Cas Jurat (al gener) mentre que els 12 mesuraments 
més baixos es van registrar en la cèntrica Carrer d’Isabel II i Carrer de 
Sant Jaume. En general, la qualitat de l’aire va ser millor en el centre 
de Sóller. El sensor en Cas Jurat va superar el llindar de 25 μg / m³ de 
l’OMS (de tan sols 3 dies anuals) durant 17 dies, mentre que el sensor de 
Can Guida i el sensor en Plaça Amèrica van superar la xifra de 25 μg / m³ 
durant 14 dies.

Taula 9: Nombre de dies amb aire desfavorable.

Dos sensors van mostrar una correlació mitjana o mitja baixa entre 
la humitat i els nivells de material particulat, sis van mostrar una cor-
relació mitjana entre la temperatura i els nivells de material particulat, 
i un sensor va mostrar una correlació entre tanta la humitat i la tem-
peratura i els nivells de material particulat. Però quatre sensors no van 
mostrar correlació. És possible que un estudi futur hagi de centrar-se 
en quins sensors mostren tals correlacions, durant quins mesos i rangs 
de temps.

Conclusions.

Aquest informe ha cobert diversos aspectes relacionats amb la qualitat 
de l’aire com a part del projecte científic col·laboratiu titulat Sóller per 
l’Aire. En primer lloc, en relació amb la fiabilitat d’aquests sensors, hem 
arribat a la conclusió que són fiables sempre que la humitat relativa no 
superi el 80%.

En segon lloc, una vegada que es va confirmar la validesa de les dades 
dels sensors, es van fer més anàlisi en profunditat per a mostrar dife-
rents mètriques relacionades amb la qualitat de l’aire. 

L’informe ha demostrat que la concentració mitjana (9,15 μg / m³) no 
supera, per molt poc, la concentració anual recomanada per l’OMS (10 
μg / m³) però que hi ha diversos episodis durant els quals es va superar 
la mitjana en 24 hores (25 μg / m³). Els sollerics van estar exposats a 
nivells desfavorables de contaminants per períodes de més de 4 hores 
durant 17 dies al gener, 21 dies al febrer i 12 dies al març.

En tercer lloc, l’anàlisi mostra una disparitat geogràfica i temporal en 
la concentració de PM2.5. En alguns llocs, els pics de concentració són 
molt més alts, amb dades que superen els 100 μg / m³ i concentracions 
superiors a 25 μg / m³ que duren períodes prolongats. En altres llocs, hi 
ha una forta variació en la concentració de PM2.5 al llarg del dia.

Aquestes disparitats geogràfiques i relacionades amb el temps haurien 
d’examinar-se com a part d’un estudi futur. Hem d’entendre per què 
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hi ha una concentració més forta de PM2.5 en algunes àrees o per què 
hi ha una forta variació en la concentració de PM2.5 durant el dia en 
unes altres. Aquesta variació en l’espai i el temps podria permetre’ns 
comprendre la formació de la concentració de PM2.5.

També és important assenyalar que les anàlisis i l’informe s’han elabo-
rat amb recursos limitats. Amb majors recursos, podríem aprofundir 
en aquesta anàlisi i millorar la nostra comprensió de la formació de 
contaminació PM2.5 a Sóller.

Objectius futurs.

Tenim una sèrie d’objectius des del curt fins al mitjà termini. 

Des del punt de vista tecnològic, durant l’any vinent:

• Esperem ampliar la xarxa de sensors per a incloure més zones de 
Sóller i especialment el Port.

• Els nous sensors estaran equipats amb un deshumidificador per a 
cancel·lar els efectes de l’alta humitat, la qual cosa pot fer que els 
mesuraments no siguin de confiança en uns certs nivells.

• Esperem instal·lar un sensor al costat d’una estació de referència, 
per a poder comparar mesures. 

• Esperem agregar sensors de soroll a diversos dels nostres sensors.

Des d’un punt de vista financer:

• Necessitarem recaptar fons. La nostra operació actual es va 
establir amb un pressupost de 600 euros. Però ara tenim un deute 
d’aproximadament 400 euros.

Des d’un punt de vista informatiu:

• Continuarem desenvolupant informes més detallats.

• A mitjà termini analitzarem la contaminació de l’aire amb més 
profunditat en un esforç per conèixer les causes.

• Desenvolupar app pròpia en català.

• Buscarem establir aliances i associacions amb altres organit-
zacions.

Sobre la fiabilitat dels sensors

El sensor SDS011 ha mostrat una alta reproductibilitat entre diferents sensors, excepte en 

condicions d’alta humitat relativa. Els sensors SDS011 també van mostrar una correlació 

relativament alta amb les dades de les agències governamentals. No obstant això, els nivells 

alts d’humitat tenen un impacte en el rendiment dels sensors SDS011 quan se situa per sobre 

del 80%, i les diferències en els conjunts de dades més enllà del 90% són encara més visibles.

Segons un estudi, els coeficients de determinació (R2) per a les dades d’1 minuto, 15 minutos 

i 1 hora estaven en el nivell d’aproximadament 0,8. Es va obtenir un valor del voltant de 0,9 

per a mitjanes de 24 hores.1 Un estudi de Noruega va mostrar correlacions entre sensors que 

mostren valors de R superiors a 0,97 i una linealitat bastant alta en comparació amb les con-

centracions de PM2,5 mesures oficialment, amb valors de R2 que oscil·len entre 0,55 i 0,71.2 

Un estudi de Florència (Itàlia)3 va obtenir coeficients de correlació bruts> 0,8 en comparació 

amb les estacions de referència, mentre que un altre de l’Àrtic va mostrar una correlació 

relativament alta entre el sensor i l’estació de referència (R2 = 0,75)4. Un estudi de Xile va notar 

la robusta precisió del sensor (R2> 0.8).5

No obstant això, els nivells alts d’humitat tenen un impacte en el rendiment dels sensors 

SDS011 quan se situa per sobre del 80%, i les diferències en els conjunts de dades més enllà 

del 90% són encara més visibles. Un altre estudi va concloure que el sensor PM2.5 no podia 

funcionar bé quan la humitat relativa va superar el 95%. 6Un altre estudi va assenyalar que, si 

bé el sensor “mostra una estabilitat notable pel seu cost”, també va notar els efectes d’una 

humitat alta (>70%), però va observar que la sobreestimació és molt més fort quan hi ha boira 

i no tan extrema amb la simple humitat o pluja.7 L’estudi noruec citat anteriorment va as-

senyalar que una alta humitat relativa (més del 80%) va afectar negativament la resposta del 

sensor, mentre que un experiment de laboratori i de camp no va trobar un efecte marcat fins 

que la humitat relativa no excedís aproximadament el 75%.8 L’estudi de Xile també va citar la 

xifra del 75% com el llindar on els mesuraments comencen a tornar-se inestables.

1 Marek Badura, Piotr Batog, Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Piotr Modzel, (2018) “Evaluation of Low-Cost Sensors for Ambient PM2.5 Monitoring”, 
Journal of Sensors, vol. 2018, Article ID 5096540, 16 pages, https://doi.org/10.1155/2018/5096540 
2 Liu, Hai-Ying, Philipp Schneider, Rolf Haugen, and Matthias Vogt. 2019. “Performance Assessment of a Low-Cost PM2.5 Sensor for a near Four-
Month Period in Oslo, Norway” Atmosphere 10, no. 2: 41. https://doi.org/10.3390/atmos10020041
3 Cavaliere, A.; Carotenuto, F.; Di Gennaro, S.F.; Gioli, B.; Gualtieri, G.; Martelli, F.; Matese, A.; Toscano, P.; Vagnoli, C.; Zaldei, A.; et al. Develop-
ment of Low-Cost Air Quality Stations for Next Generation Monitoring Networks: Calibration and Validation of PM2.5 and PM10 Sensors. Sensors 
2018, 18, 2843. 
4 Carotenuto, Federico, Lorenzo Brilli, Beniamino Gioli, Giovanni Gualtieri, Carolina Vagnoli, Mauro Mazzola, Angelo P. Viola, Vito Vitale, Mirko 
Severi, Rita Traversi, and Alessandro Zaldei. 2020. “Long-Term Performance Assessment of Low-Cost Atmospheric Sensors in the Arctic Environ-
ment” Sensors 20, no. 7: 1919. https://doi.org/10.3390/s20071919 
5 Tagle, M., Rojas, F., Reyes, F. et al. Field performance of a low-cost sensor in the monitoring of particulate matter in Santiago, Chile. Environ Monit 
Assess 192, 171 (2020). https://doi.org/10.1007/s10661-020-8118-4 
6 Li, Hongyong & Zhu, Yujiao & Zhao, Yong & Chen, Tianshu & Jiang, Ying & Shan, Ye & Liu, Yuhong & Mu, Jiangshan & Yin, Xiangkun & Wu, Di 
& Zhang, Cheng & Si, Shuchun & Wang, Xinfeng & Wang, Wenxing & Xue, Likun. (2020). Evaluation of the Performance of Low-Cost Air Quality 
Sensors at a High Mountain Station with Complex Meteorological Conditions. Atmosphere. 11. 212. 10.3390/atmos11020212.  
7 Budde, Matthias & Schwarz, Almuth & Müller, Thomas & Laquai, Bernd & Streibl, Norbert & Schindler, Gregor & Riedel, Till & Dittler, 
Achim & Beigl, Michael. (2018). Potential and Limitations of the Low-Cost SDS011 Particle Sensor for Monitoring Urban Air Quality. 10.14644/
dust.2018.002 
8 Jayaratne, Rohan, Liu, Xiaoting, Thai, Phong, Dunbabin, Matthew, and Morawska, Lidia (2018). The influence of humidity on the performance of a 
low-cost air particle mass sensor and the effect of atmospheric fog. Atmospheric Measurement Techniques 11 (8) 4883-4890. https://doi.org/10.5194/
amt-11-4883-2018
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DRET DE TOTS. COMPROMÍS DE TOTS
Volem que Sóller sigui un lloc on tots poguem respirar tranquils. La nostra missió és vetllar per la salut pública i millorar la qualitat de 
l’aire. Creiem que un aire net i sa és un dret i creiem que una ciutadania informada és clau per a garantir aquest dret

sollerperlaire.org/ca/ 
info@sollerperlaire.org

WhatsApp: +34607422275

Lluitant junts per 
un aire més net


