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RESUM 

La contaminació atmosfèrica és una realitat que provoca efectes negatius tant a la salut dels éssers 

humans com al Medi Ambient. Amb l’arribada de la Covid – 19 els nivells d’emissions de gasos 

contaminants varen disminuir, en especial el diòxid de nitrogen. La implantació de mesures per 

reduir la lliure circulació de les persones implicà la reducció del tràfic motoritzat. La paralització 

de les indústries juntament amb el sector econòmic provocà un descens de les emissions de diòxid 

de nitrogen a l’atmosfera. Aquest fenomen es va començar a observar dies després de la declaració 

d’estat d’alarma el dia 14 de març del 2020 a través de diferents imatges satèl·lit. Mitjançant els 

resultats de l’índex de la qualitat de l’aire també es va notar una reducció de les emissions.  

A través d’una anàlisi de les dades d’emissió del diòxid de nitrogen durant els darrers quatre anys 

a quatre localitats espanyoles diferents es podrà observar i afirmar quin ha estat el comportament 

del NO2 durant la crisi de la Covid – 19. 

Paraules clau: contaminació atmosfèrica, diòxid de nitrogen, Covid – 19 , qualitat de l’aire. 

 

ABSTRACT 

Air pollution is a reality that causes negative effects on both human health and the environment. 

With the arrival of Covid - 19, the levels of emissions of polluting gases decreased, especially 

nitrogen dioxide. The implementation of measures to reduce the free movement of people 

involved the reduction of motorized traffic. The paralysis of industries along with the economic 

sector caused a decrease in nitrogen dioxide emissions into the atmosphere. This phenomenon 

began to be observed days after the declaration of a state of alarm on March 14, 2020 through 

different satellite images. The results of the air quality index also showed a reduction in emissions. 

Through an analysis of nitrogen emission data over the last four years in four different Spanish 

localities, it will be possible to observe and state the behaviour of NO2 during the Covid-19 crisis. 

Keywords: air pollution, nitrogen dioxide, Covid - 19, air quality. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La declaració de pandèmia mundial el dia 11 de març per part de l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS) a causa de la Covid – 19 donà pas a una crisi sanitària i econòmica. Arran de la 

declaració d’estat d’alarma es dugueren a terme diverses mesures per tal de restringir i reduir la 

lliure circulació de persones. D’aquesta manera es volia controlar i minvar la propagació de la 

pandèmia. Amb aquest fet es reduí el transport rodat i l’activitat industrial. La disminució de les 

emissions de gasos contaminants a l’atmosfera a causa de l’aturada i reducció de les activitats 

econòmiques es va veure reflectida a la qualitat de l’aire.  

La Xina ha estat, sens dubte, protagonista destacat, primer com a lloc d'origen i primer transmissor 

de la malaltia i després com a exponent dels efectes d'un confinament massiu de la 

població en el combat a la infecció (Méndez, 2020). Les emissions de CO2 al país més 

contaminant del món s'havien reduït un 25% - recollint les dades del Centre de Recerca sobre 

Energia i Aire Net (CREA, 2020). Aquest fenomen s’anà observant posteriorment cap a les ciutats 

europees a mesura que augmentà l’expansió del virus. Amb l’agreujament de la situació 

epidemiològica, s’elaboraren lleis i decrets per tal de mantenir la població confinada i evitar la 

propagació del virus.  

Un cop decretat l’estat d’alarma i aturada l’activitat industrial, a mesura que varen passar els dies  

es va poder observar a través d’imatges radar terrestres (Figura 1) extretes del projecte Sentinel, 

les disminucions de les concentracions de gasos contaminants a l’atmosfera. La disminució 

d’emissions més rellevant fou la del diòxid de nitrogen (NO2) fruit del tràfic rodat i la indústria. 

  

Tenint en compte que el trànsit motoritzat és el principal factor que influeix en la qualitat 

de l'aire urbà, és evident que un descens tan marcat de la circulació i de les seves emissions a 

l'atmosfera està incidint en una millora molt significativa de la qualitat de l'aire que respirem, 

encara que es degui a circumstàncies tan excepcionals com les derivades de la crisi sanitària i 

l'estat d'alarma (Ceballos, M. Et, al. 2020). 

De mitjana, els nivells de concentració de diòxid de nitrogen (NO2) en les principals ciutats del 

nostre país van disminuir un 64% en només cinc dies, compresos del 14 de març, dia en que es 

va declarar l'estat d'alarma fins al dia 20 (UPV, 2020). A més, les disminucions del NO2 es varen 

anar allargant durant tot el confinament. Amb la desescalada iniciada a finals del mes de maig, 

NO2(µɡ/m3) 

Figura 1: Emissions de NO2 a l’atmosfera pels períodes 10 – 14 de març i 15 - 20 de març. 

 Font: Figures extretes del projecte Sentinel a través de Google Earth Engine.  

10 – 14 MARÇ 2020 10 – 14 MARÇ 2020 

Mallorca 

Mallorca 
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les emissions de diòxid de nitrogen augmentaren gradualment a causa de la reactivació econòmica 

del país.  

Gràcies a les dades obtingudes a través de l’índex de la qualitat de l’aire (a partir d’ara IQA) s’ha 

estudiat quin ha estat el comportament del NO2 els darrers quatre anys comparant-ho amb les 

dades del primer semestre del 2020, les quals corresponen al transcurs de la crisi de la Covid – 

19. 

2. HIPÒTESI I OBJECTIUS 

En matèria atmosfèrica, l'única notícia positiva d'aquestes setmanes d'inquietud i confinament 

està sent la millora de la qualitat de l'aire en els grans nuclis urbans d'Àsia i Europa per la 

dràstica reducció de les emissions contaminants motivada per la disminució generalitzada de 

l'activitat econòmica i dels desplaçaments (Olcina, 2020). 

Amb l’elevat descens de la circulació, juntament amb la cancel·lació i tancament de les principals 

indústries, la contaminació a escala nacional va disminuir considerablement a tot el territori 

espanyol. Aquest descens, derivat de la crisi sanitària, el qual fou més elevat a les grans ciutats, 

produí una millora important a la qualitat de l’aire a totes les àrees metropolitanes del país.  

És per tant, que la crisi de la Covid – 19 va reduir el transport rodat i es va causar la paralització  

de les indústries, les principals fonts d’emissió del diòxid de nitrogen. Així doncs, l’objectiu 

principal del treball és realitzar una anàlisi del comportament de les emissions de diòxid de 

nitrogen (NO2) durant el transcurs de la crisi de la Covid – 19. D’aquesta manera es podran 

observar els efectes que ha tingut el descens de les emissions de NO2 a l’atmosfera.  

A través d’un estudi de dades extretes de l’índex de la qualitat de l’aire de diferents estacions 

meteorològiques ubicades a diferents ciutats espanyoles, s’analitzarà i estudiarà quines foren les 

emissions de NO2  a l’atmosfera durant el primer semestre de l’any, durant els darrers quatre anys. 

D’aquesta manera s’interpretaran els resultats i es podrà comparar el contrast d’emissions del 

contaminant a l’atmosfera durant el transcurs de la crisi de la Covid – 19 i els anys anteriors.  

Per altra banda, s’analitzarà quin fou l’IQA pel dia 20 de març del període 2015 – 2020 de cada 

àrea d’estudi, per observar el contrast d’emissions produïdes pel confinament així com la 

importància de tenir en compte altres factors com el clima a l’hora d’estudiar les emissions de 

NO2.  

Pel que fa a la discussió, s’elaborarà una comparació dels resultats obtinguts – positius o negatius 

– que ha provocat la crisi de la Covid – 19 sobre la qualitat de l’aire a Espanya. Finalment es durà 

a terme una comparació del descens de les emissions amb els resultats dels nivells de 

contaminació de la Xina, el precursor de la crisi de la Covid – 19. 

3. METODOLOGIA 
 

 

3.1. ELECCIÓ DE LES ÀREES OBJECTE D’ESTUDI 
 

Les estacions objecte d’estudi s’ubiquen a diferents comunitats autònomes. La primera es 

localitza a l’estació del Carmen a l’àrea metropolitana de Madrid. L’elevada densitat poblacional 

de la ciutat madrilenya juntament amb la seva dinàmica econòmica i el transport fan que sigui 

una de les ciutats espanyoles amb el pitjor índex de la qualitat de l’aire. A més, la seva localització 

geogràfica, a un entorn desproveït de relleus immediats, proveïda del sistema central i allunyada 
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de la mar, són factors que contribueixen a l’augment de la contaminació a la ciutat. Per aquestes 

raons, s’estudiarà i analitzarà aquesta regió.  

La segona estació es localitza al municipi de Barakaldo, a Euskadi. Al passat s’hi localitzaven 

dues de les indústries més contaminants de la península Ibèrica, les drassanes i els alts forns 

siderúrgics. Tot i això, amb el pas dels anys la ciutat s’ha terciartizat, fet que ha provocat la 

reducció del sector industrial als mínims. Les particularitats climàtiques de Barakaldo ens 

permetran comparar els resultats amb els d’altres regions amb un clima diferent com és el cas de 

Mallorca.   

La tercera àrea d’estudi escollida es situa a Palma, a l’illa de Mallorca. En aquesta àrea, 

principalment durant l’estiu es produeix un increment considerable de concentracions de NO2 a 

causa del turisme i en conseqüència de l’arribada d’aquest, de l’augment del trànsit rodat. Això, 

juntament amb l´arribada de creuers i vols, fan que l´ IQA de la zona empitjori considerablement. 

Amb l´arribada de la pandèmia, el turisme es paralitzà completament durant els mesos que es va 

declarar l´estat d´ alarma. És per aquesta raó, que s’ha escollit l’estació de l’hospital de Sant Joan 

de Déu. Instal·lada en un primer moment per calcular els efectes de la central de GESA sobre la 

qualitat de l’aire al Coll d’en Rabassa. Avui en dia la central està desmantellada i per tant, les 

dades obtingudes no es veuen condicionades per la central. La seva localització al costat de 

l’aeroport i a vorera de la mar pot dificultar lleugerament l’aprofitament de les dades. 

Finalment, la darrera localitat objecte d’estudi és l’Eixample, a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

La seva importància com a ciutat global, a causa del seu gran desenvolupament d’activitats 

terciàries (turisme, comerç i finances), juntament amb la seva elevada densitat poblacional i transit 

rodat intens, fa que sigui indispensable estudiar i analitzar quina fou l´evolució de la qualitat de 

l’aire durant el confinament. És d’aquesta manera que es podrà veure de quina manera es varen 

reduir - o no - les emissions de NO2, a una de les ciutats més importants d’Espanya. 

3.2. OBTENCIÓ DE LES DADES 
 

Per poder a dur a terme l’anàlisi del comportament del diòxid de nitrogen s’han obtingut els 

resultats de l’índex de la qualitat de l’aire de quatre estacions meteorològiques diferents. 

Mitjançant un estudi d’aquesta (IQA), s’han analitzat les dades d’emissions de NO2 del primer 

semestre de l’any durant els darrers quatre anys. Comparar les emissions de NO2 del 2020 amb 

les dels darrers anys ens permetrà obtenir una visió clara de la tendència del diòxid de nitrogen 

durant la crisi de la Covid – 19.  

A més, també s’ha realitzat una anàlisi de la mitjana d’emissions de NO2 pel dia 20 de març del 

període 2015 – 2020, revisant els factors climàtics d’aquest dia per estació i any. D’aquesta 

manera, es podrà observar la diferència i tendència de les emissions de NO2 a les localitats 

d’estudi dins el qual seria un dia normal de març versus el dia 20/03/2020 quan la població 

espanyola estava confinada i la indústria paralitzada.  

Les àrees d’estudi escollides presenten característiques climàtiques i urbanes distintes, variables 

que poden afectar els resultats obtinguts, però que també poden ajudar a interpretar les dades.  

Les dades de la qualitat de l’aire objecte d’estudi s’han extret de les següents estacions: 
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CODI NOM TIPUS D’ESTACIÓ  FONT 

28079035 Plaza del Carmen Urbana de fons Portal web de Calidad del Aire del 

Ayuntamiento de Madrid 

8540 Barakaldo  Urbana de fons Departamento de Medio Ambiente, 

Panificación Territorial y Vivienda. 

Gobierno Vasco. 

07040006 Sant Joan de Déu Industrial  Estacions Control Qualitat Aire Illes 

Balears. GOIB.  

08019043 L’Eixample Urbana de fons Qualitat de l’aire. Ajuntament de 

Barcelona. 
 

Taula 1: Descripció de les estacions meteorològiques objecte d’estudi  

3.1.TRACTAMENT DE LES DADES 
 

Un cop obtingudes les dades de les estacions s’han duit a terme diversos processos de depuració 

per poder obtenir la mitjana mensual de les emissions de NO2.  

Les dades d’emissions de NO2 proporcionades per cada entitat són calculades cada hora a través 

de les estacions meteorològiques que avaluen l’IQA. Els valors obtinguts per l’IQA en referència 

al NO2 s’expressen en micrograms per metre cúbic (μg/m3) unitat utilitzada per mesurar els 

contaminants en suspensió en l’aire.  

Per poder obtenir la mitjana mensual del primer semestre de cada any dins el període 2017 – 2020,    

a través del programa Microsoft Excel s’han realitzat en primer lloc les mitjanes diàries i 

posteriorment les mensuals de les emissions de NO2 en μg/m3 a l’atmosfera. Posteriorment s’han 

elaborat diferents gràfiques lineals per cada any amb la seva estació corresponent. Amb les 

representacions obtingudes s’ha pogut analitzar i observar el comportament del NO2 dins el cicle 

d’estudi.  

Per altra banda, s’ha calculat la desviació mitjana de les emissions dels mesos dels anys anteriors 

per poder observar quin ha estat el percentatge de disminució o augment de les emissions de 

diòxid de nitrogen respecte al 2020 

En relació amb les dades obtingudes pel dia 20/03/2020 pel període 2015 – 2020, s’han calculat 

les mitjanes diàries de les emissions de NO2 en μg/m3 a l’atmosfera pel dia corresponent de cada 

any.  

Finalment a través de l’elaboració de gràfics de barra s’ha observat quina ha estat la diferència en 

relació amb els anys anteriors de les emissions pel dia concret d’estudi. Per analitzar el dia 20 – 

03 s’han tingut en compte les condicions climàtiques d’aquests a través de consultes a l’AEMET 

i Wetterzentrale per evitar anomalies en els resultats.   

4. MARC TEÒRIC 
 

4.1. LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

Sempre ha existit contaminació atmosfèrica d'origen natural, per erupcions volcàniques, incendis, 

tempestes de sorra, descomposició de la matèria orgànica o pol·len, però és a partir del 

descobriment del foc per l'home quan apareix la contaminació atmosfèrica antropogènica o 

contaminació atmosfèrica en sentit estricte, la qual ha cobrat importància, sobretot, a partir de la 
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revolució industrial i l'ús massiu de combustibles fòssils com a font d'energia. (Aránguez et .al 

1999, p.124). Els darrers anys aquest fenomen s’ha agreujat, i de cada vegada són més freqüents 

i intensos els episodis d’elevada concentració de partícules contaminants. La contaminació 

atmosfèrica és un problema global que perjudica tant a la salut humana com a les espècies vegetals 

i animals. Segons l’OMS 9 de cada 10 persones respiren aire contaminat  i 7 milions moren cada 

any per la contaminació atmosfèrica i domèstica. 

La contaminació atmosfèrica fou definida segons la Directiva 84/360/CEE, de 28 de juny de 1984, 

relativa a la lluita contra la contaminació atmosfèrica procedent de les instal·lacions industrials, 

com: La introducció en l'atmosfera, per l'home, directament o indirectament, de substàncies o 

d'energia que tinguin una acció nociva de tal naturalesa que posi en perill la salut de l'home, que 

causi danys als recursos biològics i als ecosistemes, que deteriori els béns materials i que danyi o 

perjudiqui les activitats recreatives i altres utilitzacions legítimes del medi ambient. 

Les substàncies que no formen part de la composició de l’atmosfera i que perduren a l’espai 

s’anomenen contaminants. Principalment es pot distingir entre els contaminants primaris, 

originaris de les fonts d’emissió  i els contaminants secundaris, produïts a través de diferents 

processos i reaccions químiques dels contaminants primaris a l’atmosfera. La disposició i difusió 

d’aquestes a l’ambient depèn de les condicions atmosfèriques així com de les característiques 

geogràfiques i topogràfiques de la regió. 

Dins el grup dels contaminants primaris trobem: els òxids de nitrogen (NOx), òxids de sofre 

(SOx), monòxid de carboni (CO), aerosols, hidrocarburs, halògens i els seus derivats 

(Cl2, HF, HCI halurs), arsènics i els seus derivats, uns certs components orgànics, metalls pesants 

(Pb, Hg, Cu, Zn) i partícules minerals (Tarragó, 2016).  

Les fonts de contaminació també es divideixen segons el seu origen, natural o antropogènic.  

Les fonts de contaminació d’origen natural més rellevants són les erupcions volcàniques les quals 

alliberen diòxid de sofre (SO2), gas que produeix un elevat impacte al clima. Amb relació als 

incendis forestals produeixen elevades quantitats de monòxid de carboni (CO) i diòxid de carboni 

(CO2), les quals afavoreixen el canvi climàtic. Per una banda trobem fonts com la vegetació, la 

qual crea hidrocarburs (HC) i per l’altre trobem contaminants com el metà (CH4) i l’àcid sulfhídric 

(H2S) provinents de la descomposició de la matèria orgànica.  

Pel que fan les fonts de contaminació artificial, produïdes generalment a causa de la utilització de 

combustibles fòssils tenen especial rellevància: les centrals tèrmiques per la seva alliberació de  

diòxid de nitrogen (NO2) i monòxid de carboni (CO) entre altres composts químics contaminants 

per l’atmosfera. Per altra banda, el transport és una de les altres principals fonts artificials, 

produeix elevades quantitats de diòxid de nitrogen (NO2), diòxid de sofre (SO2) i monòxid de 

carboni (CO). Pel que fan les partícules en suspensió són una mescla complexa de partícules 

líquides i sòlides de substàncies orgàniques i inorgàniques que es troben suspeses a l’aire. 

Aquestes partícules es troben classificades segons el seu diàmetre aerodinàmic PM10 o PM2,5. 

Provenen de diferents focus de trànsit, de l’activitat industrial, de les emissions domèstiques, etc. 

Les àrees domèstiques, així com les refineries de petroli, les cimenteres i les incineradores, entre 

altres fonts són les principals causants de les emissions de NO2 a l’atmosfera de caràcter 

antropogènic. Per altra banda, l’activitat ramadera constitueix una altra font important 

d’emissions de gasos determinants com són el metà (CH4) i el diòxid de carboni (CO2).  

Les fonts contaminants antropogèniques es poden distingir segons el focus de contaminació: 
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Focus 

Fixes Industrials  / domèstics  

Mòbils Tràfic rodat  

Composts Àrees amb una elevada densitat urbana i industrials. 

 
Taula 2 Tipus de focus de contaminació atmosfèrica.  

 

Els focus de contaminació, segons la seva distribució a l’espai poden classificar-se de la següent 

manera:  

Els puntuals, fan referència als equipaments aïllats, com és el cas d’una xemeneia. Els focus 

lineals, vinculats a les infraestructures com són les carreteres i autopistes i finalment els areals, 

aquells que pertanyen a àrees industrials consolidades. 

D’aquesta manera, podem distingir les àrees d’emissions de contaminants així com realitzar-ne 

una valoració del seu grau d’incidència a la qualitat de l’aire. L’alteració de la qualitat de l’aire a 

través de la contaminació es calcula mitjançant l’índex de la qualitat de l’aire. 

L’índex de la qualitat de l’aire serveix per mesurar el grau de puresa i el grau de contaminació 

atmosfèrica. Utilitza dades en temps real procedents de les estacions de mesurament 

de la qualitat de l'aire, comunicats cada hora per les xarxes de qualitat de l'aire que operen en el 

territori nacional, i complementats, en cas necessari, per dades modelitzats sobre la qualitat de 

l'aire procedents del Servei de Vigilància Atmosfèrica del Sistema Copernicus(1) CAMS de la 

Unió Europea (BOE, Dijous 10 de setembre de 2020). 

Mitjançant l’IQA es calculen les emissions produïdes a l’atmosfera dels següents contaminants: 

el diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó (O3), el diòxid de sofre (SO2), les partícules en suspensió1 PM10 

i PM2,5.  

Les emissions de cada contaminant es 

mesuren en un interval de temps diferent. Pel 

diòxid de nitrogen i el diòxid de sofre 

s’utilitza la concentració mitjana de la 

darrera hora. Per l’ozó, s’empra la mitja 

mòbil de les concentracions de les darreres 

vuit hores i per les partícules PM10 i PM2,5 

es calcula la mitja de les concentracions de 

les darreres 24 hores.  

Els resultats de l’IQA es mesuren a través 

d’una escala de valors que oscil·len entre el 

valor 0 i > 500. L’escala està dividia en sis 

categories, a major valor de l’índex, la 

qualitat de l’aire serà pitjor i per tant el risc 

per a la salut serà major.   

A través de l’índex de la qualitat es poden 

analitzar i observar quines són les localitats més contaminants. Gràcies a l’índex, es pot actuar i 

 
1 Partícules en suspensió: complexa mescla de partícules líquides i sòlides de substàncies orgàniques i inorgàniques 

suspeses en l'aire. Classificades segons el seu diàmetre aerodinàmic. La seva provinença es de diferents focus de trànsit, 
de la indústria, de les emissions domèstiques entre altres, etc.  

Taula 3: Rangs dels valors establers pel GOIB per cada 
contaminant i nivell. Tots els contaminants estan expressats 

en µg/m³ . Font: Govern de les Illes Balears. 
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elaborar mesures per tal de la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire. Millorar la 

qualitat de l’aire de les àrees vulnerables és fonamental per la salut global. 

 

4.2. QUIN ÉS EL PAPER DEL NO2 EN LA QUALITAT DE L’AIRE A ESPANYA? 

 

Des del 2001, l’administració estatal, a través dels diversos ministeris que han exercit funcions 

de control de la qualitat ambiental elaboren un informe referent a l’IQA a Espanya. Actualment 

aquestes funcions recauen al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic el qual 

publica anualment un informe referent a l'avaluació de la qualitat de l'aire a Espanya. En ell es 

recullen dades sobre diversos contaminants entre els quals es troba el diòxid de nitrogen (N02).  

A la figura 2 podem 

observar l’anàlisi de les 

dels valors obtinguts de les 

emissions de NO2 per 

període 2011 – 2019.  

A través de l’estudi d’un 

nombre determinat de 

localitzacions   s’extreuen 

les dades per observar si 

els valors de les àrees 

objecte d’estudi obtenen 

uns valors límits anuals de 

les d’emissions de diòxid 

de nitrogen per damunt o 

per davall de la mitjana.    

L'any passat (2019) de les 128 zones analitzades únicament 3 superaven el llindar establert per a 

marcar un estat de contaminació per presència excessiva de NO2. Aquestes zones fan referència 

a les grans ciutats, com són Madrid i la seva perifèria, l’àrea de Barcelona i Granada, i la seva 

àrea Metropolitana. És per tant, que el 2019 es converteix l'any en el qual menys zones han 

aconseguit una major mitjana anual de concentració de NO2 de la darrera dècada (2011-2019). 

 

4.3. ELS ÒXIDS DE NITROGEN A LA QUALITAT DE L’AIRE. QUINES SÓN 

LES PRINCIPALS FONTS D’EMISSIÓ? 

 

A les ciutats i àrees industrialitzades, entre altres, hi destaquem la presència de diverses 

substàncies contaminants com el monòxid de carboni (CO), els hidrocarburs (HC) i el diòxid de 

sofre (SO2).  

El nitrogen és un gas sense olor, color ni sabor, que constitueix el 78% de l'aire. Encara que en 

condicions normals no és perjudicial per a la salut, es pot combinar amb oxigen per formar 

diversos òxids de nitrogen (Aránguez. et al, 1999. p 124). 

Figura 2: Anàlisi de la situació respecte els valors límits anuals de NO2 obtinguts 

pel període 2011 – 2019. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de MITECO. 
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Els òxids de nitrogen són uns dels principals contaminants de l’aire. Dels possibles òxids que pot 

formar el nitrogen, únicament es detecten en l'atmosfera l'òxid nitrós (N2O), l'òxid nítric (NO) i 

el diòxid de nitrogen (NO2). La resta són inestables i es dissocien formant algun dels anteriors 

(Orozco, 2002). 

L’òxid nitrós (N2O) és un gas estable el qual no 

presenta reaccions químiques versus altres 

composts químics. La principal producció d’aquest 

gas és a través de les pràctiques agrícoles 

intensives, la desforestació i la incineració de 

combustibles fòssils, i de biomassa. S’utilitza com 

a medicament a causa dels seus efectes sedants i 

anestèsics. Alguns col·lectius ho utilitzen com a 

droga pels efectes secundaris que provoca un cop és 

respirat.  

L’òxid nítric (NO) és una molècula inestable, ja que un cop en contacte amb l’aire té una reacció 

d’oxidació que ho converteix en NO2. Es produeix durant la combustió de la gasolina, originant 

la formació del l’smog2 i la pluja àcida amb la consegüent degradació de la capa d'ozó. (Díaz, et. 

al, 2009. p4). 

 

4.4. EL DIÒXID DE NITROGEN 

 

El diòxid de nitrogen amb nomenclatura NO2 és un compost químic gasós, originat quan un àtom 

de nitrogen entre en contacte amb dos àtoms d’oxigen a l’aire i es produeix la combinació 

d’ambdues substàncies. Aquestes conjugacions es produeixen quan les temperatures de l’entorn 

són elevades. Pel que fan les característiques físiques del compost químic s’hi pot destacar que és  

una substància corrosiva i oxidant. En referència al seu color és marró – groguenc.  

 

El seu origen també pot donar-se a través de fenòmens naturals com les erupcions volcàniques i 

la desforestació. A l’àmbit antròpic es produeix bàsicament a través del tràfic rodat. Els motors 

produeixen òxid nítric (NO) el qual, un cop és emès per aquest a l’atmosfera s’oxida i es 

transforma en diòxid de nitrogen. 

 

En l’actualitat les principals fonts emissores de diòxid de nitrogen són vàries, però hi destaquem 

el tràfic rodat. La combustió de carburants és la principal causa per la qual s’origina el NO2. Els 

combustibles fòssils (les centrals tèrmiques i el trànsit de vehicles) juntament amb els processos 

d’incineració són fonts rellevants de NO2. 

 

Els efectes secundaris que provoca la contaminació atmosfèrica per substàncies com el NO2 

afecten generalment a la salut humana, en concret a l'aparell respiratori, havent-se observat que 

quan es supera una concentració mitjana de 190 µg/m³ en el 40% dels dies, augmenta la 

freqüència de les infeccions de les vies respiratòries (Samet i Utell, 1990). 

 

És per aquest motiu que al Bolletí Oficial de l’Estat (BOE), a la Directiva 2008/50/CE del 

Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2008 relativa a la qualitat de l’aire ambient i a 

 
2 Smog: combinació de fum, boira i diverses partícules que es troba en l'atmosfera dels llocs amb elevats índexs de 

contaminació. El fenomen es produeix quan l'aire s'estanca per un període estès d'alta pressió i les partícules 
contaminants queden surant en les capes atmosfèriques inferiors per la seva major densitat. 

Figura 3: Principals fonts d'emissió de NOx a 

Espanya a l'any 2019. 
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una atmosfera més neta a Europa, els nivells de diòxid de nitrogen queden regulats baix els 

següents llindars (figura 6). 
 

   
 

 

Valor límit horari per a la 

protecció de la 

salut humana (NO2) 

Valor límit anual 

per la  protecció 

de la salut 

humana (NO2) 

Nivell crític anual per la 

protecció de la vegetació 

i els ecosistemes 

naturals (NOx) 

Llindar 

superior 

d'avaluació 

70% del valor límit 

(140 µg/m³,que no podrà 

superar-se més de 18 vegades 

per any civil) 

80 % del valor límit 

(32 µg/m3 ) 

80 % del nivell crític (24 

µg/m3) 

Llindar 

inferior 

d'avaluació 

50% del valor límit 

(100 µg/m³, que no podrà 

superar-se més de 18 vegades 

per any civil) 

65 % del valor límit 

(26 µg/m3 ) 

65 % del nivell crític (19,5 

µg/m3 ) 

 

Taula 4:Llindars establers per la Directiva 2008/50/CE Parlament Europeu i Consell.  

Font: Bolletí Oficial de l’Estat   

 

Altres trets del diòxid de nitrogen (NO2) són la dificultat que produeixen en el desenvolupament 

de la vegetació. I és que l’acidificació juntament amb eutrofització són un dels principals 

processos originats per una elevada concentració de NO2, dificultant l’evolució de les espècies 

vegetals. El diòxid de nitrogen quan entre en contacte amb l’aigua de l’atmosfera, forma àcid 

nítric, causant, juntament amb l’àcid sulfúric, la pluja àcida, que consisteix amb la precipitació 

d’aigua amb un pH baix que ataca a les plantes i corroeix els materials (González, 2018). 

5. MARC PRÀCTIC   

Per analitzar el comportament del diòxid de nitrogen a Espanya mentrestant la crisi de la Covid-

19 s’han extret dades de l’IQA de diferents estacions meteorològiques. En concret s’han estudiat 

dades del País Basc, Madrid, Barcelona i Mallorca.  

Cada una de les estacions presenta factors climàtics diferents a causa de la seva localització a la 

península Ibèrica. Per tant, s’han escollit aquestes estacions per tal de conèixer el comportament 

del diòxid de nitrogen i examinar de quina manera influeixen els factors climàtics a les emissions 

de NO2 a diferents escenaris.   

 

5.1. DESCPRICIÓ DE LES ÀREES OBJECTE D’ESTUDI 

5.1.1. MADRID 
 

Les primeres dades per analitzar s’han extret de la comunitat autònoma de Madrid, capital 

d’Espanya, municipi i ciutat. La regió es localitza al centre de la península Ibèrica.  
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L’estació objecte d’estudi es troba a 

l’àrea metropolitana. Emplaçada a la 

plaça del Carmen a les tres creus,  al 

centre de la ciutat i a uns 660 metres 

sobre el nivell de la mar. El codi de 

l’estació és el  28079035 i la seva 

tipologia és urbana de fons3.Està  

situada al lateral de la Gran Via i al mig 

del centre de la ciutat de Madrid. 

Aproximadament des de la dècada de 

l’any 2010. És un indret relativament 

poc transitada, dins el  seu context 

d’àrea urbana extensa i densament 

motoritzada.  

És la ciutat espanyola més poblada, amb 

quasi 3.300.000 habitants (a la capital), 

i amb una densitat de població de quasi 5.404 hab./km2.  

Madrid en un magnífic exemple del procés de terciarització en el sector financer i el de 

centralització de les seus empresarials. La principal activitat econòmica de la ciutat madrilenya 

són els serveis, els quals representen aproximadament el 85% de l’economia. Si bé és cert, que 

amb el pas dels anys, el sector dels serveis ha anat guanyant pes, i la indústria s’ha vist traslladada 

cap a les zones perifèriques. La seva consolidació com a centre de negocis, a la qual es va sumar 

un creixement també constant del turisme internacional, va permetre que els 32,9 milions de 

passatgers rebuts per l'aeroport de Barajas en 2000 augmentessin a 48,3 milions en 2009, passant 

del lloc 20è a l’11è entre els principals aeroports del món segons els informes anuals de l’ACI 

(Gutiérrez, 2012). D’aquesta manera el centre de la capital s’especialitzà en el sector financer i 

turístic. Finalment, cal destacar l’augment del sector de la construcció durant els darrers anys.  

En relació amb el transport, l’any 1986 a la ciutat madrilenya es va crear el Consorci Regional de 

Transports Públics Regulars de Madrid. El CRTM és l’entitat que gestiona el transport públic de 

la comunitat madrilenya. Pel que fa pel medi ambient, duu a terme diferents plans estratègics per 

tal de reduir les emissions de gasos contaminants i millorar la qualitat de l’aire. Destacant el Pla 

de Modernització dels busos interurbans de la Comunitat de Madrid, a través de la substitució 

dels més contaminants per vehicles nous híbrids. Tot i ser la comunitat autònoma amb millor 

connexió de transport públic, l’índex de transport privat a Madrid és d’un 39%, fet que provoca 

un augment de les emissions de gasos contaminants.   

El clima de la ciutat segons la classificació climàtica de Köppen és mediterrani típic (Csa). Amb 

estius secs i calorosos, amb una temperatura mitjana anual de 13.5 ºC. Les màximes es registren 

als mesos de juliol agost amb temperatures mitjanes superiors als 24ºC. Pel que fan els hiverns 

són suaus i humits, on les temperatures mínimes es registren durant els mesos de gener i desembre.  

Pel que fan les precipitacions es concentren generalment entre els mesos d’octubre i novembre. 

Els mesos més secs corresponen als mesos d’estiu. La precipitació mitjana anual és de 450 

 
3 Estació urbana de fons : estacions que no estan influenciades ni pel tràfic ni per la indústria.  

 

B) 

C) 
A) 

Figura 4: A) Localització de l'estació objecte d’estudi a l’àrea 
metropolitana de Madrid. B) Localització de l'estació objecte 

d’estudi dins la comunitat autònoma de Madrid. C) Localització 

de l'estació d’estudi a Espanya. 
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mm/any. Cal tenir en compte que les zones de muntanya tenen una mitjana de precipitacions 

superior.  

El clima de Madrid, en concret el de la nostra àrea d’estudi, el nucli de la ciutat, es veu condicionat 

per les condicions urbanes, fet que es produeixi el fenomen anomenat l’illa de calor4.  

La distància amb la mar fa que la humitat mitjana de Madrid sigui d’un 57%, fet que provoca que 

sigui una de les ciutats més seques d’Espanya. 

5.1.2. PALMA (MALLORCA) 

 

La segona estació d’estudi pertany a 

les Illes Balears i es localitza a l’illa 

de Mallorca, a l’est de la península 

Ibèrica a la mar Mediterrània.  

L’estació objecte d’estudi d’on 

s’analitzaran les dades s’ubica al 

terme municipal de Palma. 

Instal·lada a l’Hospital de Son Sant 

Joan de Déu,  al costat de l’aeroport 

de Son Sant Joan. Es troba a una altura 

d’uns 5 metres sobre el nivell de la 

mar. El codi de l’estació d’estudi és el 

07040006 i la seva tipologia és urbana industrial5.  

En un inici l’estació de Sant Joan de Déu es realitzà per 

calcular les emissions produïdes per la central tèrmica 

que es va construir al municipi de Palma. La qual fa més 

d’una dècada que roman tancada. L’estació d’estudi té 

especial rellevància per ser la que es localitza més a 

prop de la mar juntament amb la presència del fenomen 

de l’embat, característiques que poden provocar 

anomalies en els resultats obtinguts. Tot i això, amb de 

l’increment demogràfic, la importància del transport 

aeri així com de l’elevat índex motorització permet 

obtenir resultats. 

Palma amb prop de 500.000 habitants i una densitat poblacional de 1.949 hab./km2 és la vuitena 

ciutat més poblada de l’estat espanyol.  

La ciutat de Palma és un clar exemple d’una ciutat tercialitzada dedicada al turisme. Antigament 

l’illa de Mallorca vivia de la indústria, la ramaderia i l’agricultura, però amb el pas dels anys i 

l’arribada de la globalització, el turisme agafà el lideratge de l’economia mallorquina. La gran 

transformació de l’economia balear es gesta entre els anys finals de la dècada de 1940 i la primera 

crisi del petroli de 1973 (Manera, 2001). Durant la dècada dels anys seixanta i setanta es produí 

 
4 Illa de calor: situació urbana on es produeix una elevada acumulació de calor a causa de l’extensa mola de formigó 

i material absorbent de calor. 
5 Estació industrial: estacions situades dins zones industrials per mesurar l’impacte local d’una zona industrial. 

 Figura 5: Localització de l'estació objecte d’estudi de l’Hospital de 

Sant Joan de Déu. B) Localització de l'estació d’estudi dins l’illa de 

Mallorca. C) Localització de l'estació objecte d’estudi a Espanya.  

Figura 6: Ortofotografia de l'any 1989 de la 
central tèrmica de Sant Joan de Déu. Font: 

IDEIB 
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el fenomen de turisme de masses. Amb els booms turístics, l´economia balear  es va focalitzar en 

desenvolupar l’activitat turística de l’illa. En l’actualitat, el turisme juntament amb el sector de la 

construcció són els principals sectors econòmics de l’illa.  

A causa del sector turístic, a l’illa de Mallorca s’hi duen a terme grans quantitats de desplaçaments 

tant en l’àmbit terrestre, marítim  com aeri. Tot i existir l’empresa municipal dels transports de 

Palma de Mallorca, la condició d’insularitat, les males connexions i freqüències del transport 

públic juntament amb l’elevada influència turística són els principals causants de l’ús del transport 

privat a Palma una de les principals fonts d’emissió de diòxid de nitrogen.   

Segons la classificació climàtica de Köppen Palma pertany al clima Csa, és a dir, al clima 

mediterrani típic. Amb  estius secs i clarosos mentre que els hiverns són suaus i humits. Amb 

relació a la temperatura mitjana anual és d’un 18ºC. Pel que fan les temperatures màximes es 

registren durant els mesos de juliol i agost amb temperatures mitjanes superiors als 25ºC, mentre 

que les mínimes es registren durant els mesos de gener i desembre amb temperatures mitjanes de 

10ºC o inferiors.   

Pel que fa al règim pluviomètric és irregular i generalment les pluges es concentra en pocs dies. 

La mitjana  anual és de 450 mm/any. Els mesos més plujosos són l’octubre i el novembre, mentre 

que els mesos més secs, corresponen als mesos d’estiu (juny i juliol). Pel que fa a la humitat és 

molt elevada durant els mesos d’estiu, mentre que als mesos d’hivern les condicions descendeixen 

notablement. 

5.1.3.  BARAKALDO (EUSKADI) 

 

El municipi de Barakaldo es 

localitza a la dreta de l´estuari de 

Bilbao, a la província de Biscaia, 

Euskadi al nord – est de la 

península Ibèrica.  

L’estació d’estudi es situa al 

centre del municipi, al carrer 

Hogar propio N.º 7, a una altura 

de 39 metres sobre el nivell de la 

mar. El codi de l’estació objecte 

d’estudi és el 8540 i la seva 

tipologia és urbana de fons. 

Barakaldo amb prop de més de 

100.900 habitants i una densitat 

poblacional de 4007 hab./km2 és 

el segon municipi més poblat de 

la província de Biscaia després de Bilbao.  

La implantació de la fàbrica de Nuestra Senyora del Carmen, fou l’inici de l’activitat industrial 

al municipi de Barakaldo. Antigament la principal activitat econòmica era la indústria, però a 

partir de l’any 1973 es desencadenà la gran crisi internacional, iniciant-se el declivi industrial que, 

A

) 

C

) 

B

) 

Figura 7: Localització de l'estació objecte d’estudi d'on s'han extret les 

dades del municipi de Barakaldo. B) Localització de l'estació dins la 
comunitat autònoma del País Basc. C) Localització de l'estació objecte 

d’estudi a Espanya. 
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malgrat les diverses mesures de reconversió aplicades per part dels governs autonòmics i centrals, 

s’inicià ja un camí sense retorn i començà el canvi del model econòmic; les fàbriques, els tallers 

i les empreses tancaren, i moltes d’elles foren abandonades (Jáuregui, 2010).  

Així doncs, amb el pas dels anys l’activitat industrial, en especial la naval i la metal·lúrgica, 

passaren a un segon pla de l’escenari econòmic del municipi de Barakaldo. Després del procés de 

desindustrialització el sector dels serveis entrà en auge, especialment l’activitat comercial.  

L’any 1975 es creà la institució pública del Consorci de Transport de Bizakia (CTB) la qual 

coordina el transport públic de la província, tot i això, l’ús del transport privat és el predominant 

al municipi de Barakaldo.   

Segons la classificació de Köppen el clima del municipi de Barakaldo és el Cfb, és a dir, el clima 

oceànic temperat característic pels seus estius suaus i els seus hiverns freds. La temperatura 

mitjana de anual és de 14º C.  Durant els mesos d’estiu es recullen temperatures mitjanes màximes 

de 20ºC referents al mesos de juliol i agost. Pel que fan les temperatures mitjanes mínimes a 

l’hivern són d’uns 10ºC generalment dels mesos de gener i desembre. 

Pel que fan les precipitacions són abundants a causa de la seva proximitat amb les aigües 

cantàbriques. La precipitació mitjana anual és de 1.000 mm/any. Les pluges són regulars durant 

tot l’any enregistrant els màxims durant l’estació d’hivern, concretament entre els mesos de gener 

i desembre, mentre que els mínims es donen durant els mesos corresponents a l’estiu, juny i agost.  

Pel que fan els nivells d’humitat a Barakaldo varien molt poc durant tot l’any, fet que va lligat a 

les seves condicions climàtiques. 

5.1.4. L’EIXAMPLE (BARCELONA) 

 

La darrera àrea d’estudi es troba 

a la comunitat autònoma de 

Catalunya, concretament a 

l’àrea metropolitana de 

Barcelona, al nord – est de la 

península Ibèrica. 

L’estació d’on s’extreuen les 

dades d’estudi es localitza a 

l’eixample, a uns 12 metres 

sobre el nivell de la mar. El  codi 

de l’estació d’estudi és el 

08019043 i la seva tipologia és 

urbana de fons. 

Barcelona amb prop d’1.700.000 

habitants i una densitat de 15.993 

hab./km2 és la segona ciutat més poblada d’Espanya. 

En els anys finals de segle XIX va continuar el trasllat d'indústries nascudes a la ciutat antiga cap 

a les àrees més pròximes de l'Eixample situat dins del terme municipal de Barcelona. A finals del 

A

) 

C

) 

B

) 

Figura 8: Localització de l'estació objecte d’estudi d'on s'han extret les 

dades del municipi de Barcelona. B) Localització de l'estació dins la 

comunitat autònoma de Catalunya. C) Localització de l'estació objecte 

d’estudi a Espanya. 
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S.XIX el barri de Sant Antoni fou pioner en la industrialització de l'Eixample; en les illetes de 

l’eixample es situaven tant indústries deslocalitzades des de la ciutat antiga com indústries de 

nova creació (Tatjer, M. 2006). Els anys següents a la guerra civil, la indústria del teixit augmentà, 

però no fou fins als anys seixanta que Barcelona es va convertir en el centre de gravetat de la 

indústria catalana i en la major concentració industrial espanyola (Tatjer, M. 2006). A partir de 

la segona meitat del segle XX la ciutat es constituí en un nucli terciartizat dedicat a l’activitat 

comercial i turística.   

El clima de la ciutat de Barcelona és inclòs a la categoria Csa segons la classificació de Köppen. 

El clima mediterrani típic és característic pels seus estius secs i calorosos, mentre que els hiverns 

són suaus i humits. La temperatura mitjana anual és de 17ºC. Les temperatures mitjanes més altes 

es registren durant els mesos de juliol i agost, amb mitjanes de 25ºC. Pel que fa a l’hivern la 

temperatura mitjana mínima és de 10ºC, concentrats als mesos de desembre i gener 

respectivament.  

Amb relació al règim pluviomètric, les precipitacions a l’Eixample són irregulars, amb una 

mitjana anual de 600 mm/any. Els mesos més plujosos es concerten generalment entre els mesos 

d’octubre i novembre, corresponents a la tardor mentre que els mesos secs són el juny i juliol, els 

quals pertanyen a l’estació estival.  

La humitat mitjana és del 69%, tot i que la màxima registrada és de 94% (corresponent al dia 1 

de juny).  

6. RESULTATS  

Amb la declaració d’Estat de l’alarma el dia 14 de març del 2020 arran de la crisi sanitària 

provocada per la Covid – 19 a Espanya es varen establir una sèrie de mesures i restriccions per 

tal de disminuir la propagació del virus al país. El confinament estricte a tota l’àrea nacional fou 

la principal mesura per evitar el contagi.   

L’article 7 de la limitació de la llibertat de circulació de les persones (Reial Decret 463/2020, de 

14 de març) s’exposaven els casos excepcionals pels quals es podia circular per la via pública. 

Així mateix es feia a l’article 14 de les mesures en matèria de transports, on els públics reduïen 

els seus serveis al 50% i els vehicles privats només podien desplaçar-se en els casos excepcionals 

exposats a l’article 7.  Pel que feren les indústries es deixà de produir tot allò que no eren béns de 

primera necessitat i les activitats de distribució es reduïren als mínims. 

El confinament provocà la reducció del tràfic rodat i de la indústria, principals fonts emissores de 

NO2. Un com s’ha realitzat l’estudi de les emissions de diòxid de nitrogen els resultats han estat 

els següents:  
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6.1  RESULTATS PER ÀREES D’ESTUDI 

MADRID 

A conseqüència de les mesures de control de 

trànsit així com la implantació d’altres 

actuacions destinades a la disminució de la 

contaminació, les emissions mitjanes de No2 

a la ciutat madrilenya durant el mes de gener 

dels darrers quatre anys han disminuït 

progressivament (figura 9).  

Com es pot observar amb els valors absoluts 

la contaminació del municipi de Madrid 

durant el període 2017 – 2019 seguia una 

tendència progressiva de reducció de les 

emissions. La disminució de les emissions 

de diòxid de nitrogen a la ciutat madrilenya 

van lligades i són motivades per la 

implantació del projecte de fons Madrid Central l’any 2018. La finalitat del projecte fou 

descongestionar la ciutat i reduir les emissions de diòxid de nitrogen. Com es pot observar a la 

figura 9 les emissions durant el primer semestre de l’any 2020 seguien la mateixa tendència dels 

anys anteriors. El mes de març, corresponent al moment en què es va decretar la crisi sanitària de 

la Covid – 19 es produí una disminució significativa de les emissions. Els valors absoluts del mes 

d’abril disminuïren un 14,64% respecte a les emissions d’abril del 2019. Pel mes de maig, es 

reduïren un 25% en relació amb el mes de maig del 2019 i finalment, pel mes de juny un 24,33%. 

Com es pot observar al mes de gener es va produir una desviació de l’11,98% de les emissions 

mitjanes del gener de (2017-2019) respecte a les emissions del 2020. El mes de febrer les 

emissions de NO2 es reduïren un 7,89% en relació amb els anys anteriors, pel que fa al mes de 

gener, la desviació fou menor. Amb 

relació al mes de març la desviació 

mitjana fou d’un 15,44%. Com podem 

observar, en els resultats del primer 

trimestre de l’any es veu una clara 

tendència de les reduccions de les 

emissions de NO2, especialment al mes 

de març, període en què va començar el 

confinament.  

Al mes d’abril les emissions es reduïren 

significativament amb una desviació 

del 23,91% respecte a la mitjana dels 

tres darrers anys. La desviació de la mitjana mensual de les desviacions entre els mesos de març 

i abril fou significativa. Aquesta reducció s’explica amb l’inici del confinament, l’aturada de la 

indústria i tràfic rodat es reduïren i per tant també ho feren les emissions de diòxid de nitrogen. 

Finalment els mesos de maig i juny es produïren unes desviacions mitjanes del 33,33% i del 

34,88% respectivament. Pel que fa a la mitjana dels anys anteriors, maig i juny són els mesos que 

presenten una desviació més elevada, observada a través de la reducció de les emissions.  

Figura 9: Mitjana de les emissions del NO2 a l’estació del 

Carmen a Madrid pel primer semestre del període 2017 – 

2020. 

Figura 10: Desviació mitjana mensual de les emissions produïdes 

al període 2017 – 2019 respecte la mitjana mensual del 2020. 
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Per tant, podem concloure que el comportament del diòxid de nitrogen a la comunitat autònoma 

de Madrid presenta una tendència de disminució. Encara que els darrers anys ja s’hagués observat 

aquest fenomen per intervencions humanes, podem observar com amb les mesures establertes pel 

confinament, la tendència de descens de les emissions de diòxid de nitrogen és quasi el doble a 

les dels anys anteriors.  

BARCELONA 

Pel que fan les emissions de diòxid de 

nitrogen a l’àrea de l’Eixample, durant 

els darrers quatre anys, els valors 

absoluts mensuals han disminuït. Tot i 

això, a la figura 11 les emissions de NO2 

no segueixen un patró de reducció tan 

clar com ho fa l’àrea metropolitana de 

Madrid.  

Pel que fan els valors absoluts, 

comparats amb els d’altres comunitats 

com Madrid són més baixos.  

Els factors climàtics com el vent són els 

principals protagonistes de les 

alteracions de les emissions de diòxid de nitrogen a l’Eixample. Per tant, no existeixen tendències 

d’anàlisi, únicament es produeixen alteracions dels valors absoluts en funció de les variacions 

climàtiques.   

Tot i no seguir una tendència podem observar a la figura 11 com les emissions de diòxid de 

nitrogen pels anys anteriors al 2020 oscil·len entre els 20 i 31 µɡ/m3. Els nivells màxims d’emissió 

de diòxid de nitrogen pertanyen a l’any 2017. La mitjana del primer semestre d’aquest any fou de 

28,3µɡ/m3. Pel que fan les emissions mitjanes del primer semestre dels anys 2018 i 2019 foren 

d’uns 26µɡ/m3 i 27µɡ/m3 respectivament, com es pot observar les emissions disminuïren pel 

període 2017 – 2018, però pel període 2018 – 2019 tornaren a augmentar lleugerament. Aquest 

augment anà motivat per les condicions climàtiques de l’any 2019 a l’Eixample. Finalment, la 

mitjana de les emissions del 2020 fou del 15,83µɡ/m3. A més, al mes d’abril s’obtingué el valor 

absolut més baix on les mitjanes gairebé varen superar els de 9 µɡ/m3. La mitjana mensual menor  

de tots els anys estudiats es registrà l’any 2020. Aquesta reducció de les emissions de diòxid de 

nitrogen anaren lligades a les mesures implantades per la crisi sanitària de la Covid – 19.  

A través de l’estudi de la desviació 

mitjana mensual de les emissions de 

diòxid de nitrogen (figura 12) podem 

observar les oscil·lacions de les 

emissions del 2020  pel que fa als darrers 

tres anys (2017 – 2019).  

Durant el mes de gener del 2020, les 

emissions varen augmentar un 5,63% 

respecte a la mitjana de gener dels anys 

anteriors. Al mes de febrer, les 

reduccions d’emissions de NO2 foren 

Figura 11: Mitjana de les emissions del NO2 a l’estació de 

l’Eixample pel primer semestre del període 2017 – 2020. 

Figura 12: Desviació mitjana mensual de les emissions de NO2 del 

període 2017 – 2019 respecte el 2020 a l’Eixample. 
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notables, amb una reducció del 14,81% amb relació a la mitjana dels darrers tres anys. Aquesta 

reducció dràstica es pot explicar a través de les anomalies climàtiques protagonistes del mes de 

febrer a Barcelona. Amb l’arribada del confinament, durant el mes de març les emissions de NO2 

respecte de la mitjana dels darrers tres anys disminuïren un 49,35%, és a dir, la meitat de les 

emissions mitjanes produïdes els tres darrers anys. El mes d’abril fou el que presentà una major 

desviació mitjana, ja que les emissions de diòxid de nitrogen disminuïren un 65,38%. Aquesta 

disminució dràstica va lligada a totes les mesures i restriccions de tràfic establides durant el mes 

de març i abril pel govern. A l’abril l’expansió de la pandèmia entrava en auge en l’àmbit global 

i es varen intensificar i  reforçar les mesures establertes.  

Pel que fa al mes de maig, les emissions de diòxid de nitrogen es reduïren un 57,69% respecte a 

la mitjana del mes durant els tres anys posteriors. Aquesta disminució anà lligada a les normes 

establertes pel confinament. Finalment, durant el mes de juny, les emissions minvaren un 49,40% 

pel que fa al juny dels períodes estudiats. La disminució del percentatge respecte al mes de maig 

es donà a causa de les fases de desescalada de la població. El mes de juny, es reactivà l’economia 

i el transport i les emissions augmentaren pel que fa als mesos anteriors.  

Tot i que la tendència del comportament de les emissions de diòxid de nitrogen hagi estat reduir-

se, per entendre i analitzar els resultats cal tenir en compte les condicions topogràfiques i 

climàtiques de la ciutat barcelonina. La localització de la ciutat enclosa entre la Serra de 

Collserola i la Mar Mediterrània en un corredor que en circumstàncies anticiclòniques té poca 

circulació d’aire i afavoreix l’acumulació de contaminants. Tot i la seva proximitat amb la mar, 

la disposició de les edificacions com a barrera edificada així com la densitat de l’eixample 

confereixen al nucli unes condicions particulars, on la influència marítima és molt lleugera. 

Aquests factors són els principals responsables de la inexistència d’una tendència de les emissions 

de NO2. 

PALMA  

La semblança de les condicions 

climàtiques de la ciutat de Palma amb la 

ciutat de Barcelona es veuen reflectides a 

les emissions de diòxid de nitrogen.  

Com es pot observar a la figura 13, al 

municipi de Palma les emissions de 

diòxid de nitrogen no segueixen cap 

tendència.  

Durant tots els períodes d’anàlisi es 

produeixen alteracions de les emissions 

de diòxid de nitrogen sense presentar una 

correlació amb les emissions produïdes els anys anteriors. Si bé és cert, en quant als valors 

absoluts pel període 2017 – 2019 (etapa no condicionada per la crisi de la Covid – 19) les 

emissions de NO2 oscil·laven entre els 13 i 30 µɡ/m3. Aquestes diferències de la mitjana mensual 

estan condicionades per factors climàtics com són el vent. L’Embat6 juntament amb la localització 

de l’estació d’estudi arran de la mar són els principals factors que interfereixen i produeixen 

anomalies a les emissions de diòxid de nitrogen.  

 
6 Embat: vent local motivat per les variacions de la temperatura. El vent bufa de mar a terra durant les hores de màxima 
insolació i la seva adreça s'inverteix, amb menor intensitat, durant la nit. 

Figura 13:Mitjana de les emissions del NO2 a l’estació l’Hospital 

de Sant Joan de Déu pel primer semestre del període 2017 – 2020. 
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Pel que fan les mitjanes del primer semestre de cada any: l’any 2017 la mitjana d’emissions de 

NO2 fou del 21,83 µɡ/m3, valor poc allunyat de les emissions produïdes el mateix any a Barcelona 

si tenim en compte els factors com la densitat de població, el tràfic rodat, etc. L’any 2018 les 

emissions mitjanes es reduïren a 17,83 µɡ/m3, un 18,33% menys respecte les emissions produïdes 

el 2017. Amb relació a les emissions de l’any 2019 foren de 20,66 µɡ/m3, aquest augment respecte 

del 2019, pot explicar-se a través dels fenòmens climàtics com l’Embat. Finalment, pel 2020 la 

mitjana del primer semestre fou del 12,66 µɡ/m3. Si analitzem totes les mitjanes en conjunt, és 

evident que durant el 2020 les reduccions de NO2 foren molt més intenses que els anys anteriors, 

fet relacionat i explicat a través de les mesures aplicades per la pandèmia de la Covid – 19.  

A través de la figura 14, podem 

observar les desviacions de les mitjanes 

mensuals del 2020 comparat amb la 

mitjana mensual dels tres darrers anys. 

Pel que fa al mes de gener, la desviació 

mitjana fou d’un 1,56%. Les emissions 

disminuïren relativament poc envers 

les dels altres anys. Aquesta desviació 

tan baixa pot relacionar-se amb la 

borrasca Glòria, la qual aportà pluges 

intenses a l’illa. El mateix passà al mes 

de febrer, la desviació mitjana fou d’un 

1,05%, les emissions de diòxid de 

nitrogen continuaren disminuint de manera extraordinària. La desviació mitjana del mes de març 

fou força significativa, les emissions de diòxid de nitrogen es reduïren un 47,62% respecte als 

anys anteriors. És a partir del mes de març que observem les conseqüències de la declaració de 

l’estat de l’alarma a l’illa. La desviació mitjana d’abril fou d’un 51,79% envers els anys anteriors, 

l’aturada del sector turístic juntament amb les restriccions establertes pel govern ens deixaren 

aquestes dades tan elevades (durant el mes d’abril, de la mà de la setmana santa s’inicia la 

temporada turística a l’illa).  

El mes de maig fou el que representà una major desviació mitjana respecta els anys anteriors, les 

emissions es reduïren un 58,82%. Les elevades reduccions d’emissions de diòxid de nitrogen 

foren motivades per les mesures establertes pel confinament. Finalment, el mes de juny la mitjana 

de les reduccions foren d’un 53,85%. Les fases de desescalada juntament amb la tardana obertura 

del sector turístic varen fer possible les reduccions  de les emissions de diòxid de nitrogen durant 

el mes de juny a l’illa de Mallorca.  

Com s’ha pogut observar, no existeix una tendència clara de les emissions de diòxid de nitrogen 

a Palma, tot i això, sí que s’ha pogut observar el seu dràstic descens durant el període de la crisi 

de la Covid – 19. Finalment, cal tenir en compte que el factor climàtic és clau per entendre les 

anomalies de la tendència de les emissions de diòxid de nitrogen a Palma.  

 

 

 

 

Figura 14:Desviació mitjana mensual de les emissions de NO2 del 

període 2017 – 2019 respecte el 2020 a l’estació de Sant Joan de 

Déu. 
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BARAKALDO 

A través de la figura 15 podem veure com 

les emissions de diòxid de nitrogen al 

municipi de Barakaldo segueixen una 

tendència clara de reducció.  

Aquesta disminució va lligada al 

desmantellament de les indústries així 

com la reducció del trànsit portuari de 

Barakaldo. La reducció de l’ús del port es 

veu reflectida en la reducció d’emissions 

de diòxid de nitrogen.  

Com es pot observar a la figura 20, la 

tendència de les emissions de diòxid de 

nitrogen pel període 2017 – 2019 es va reduir de manera gradual. Els valors absoluts de la mitjana 

mensual pels anys estudiats giren entorn els 17 i 34 µɡ/m3. Les diferències de les mitjanes 

mensuals es poden analitzar a través de les condicions climàtiques de cada any.  

Pel que fan la mitjana de les emissions de diòxid de nitrogen pel primer semestre de l’any 2017 

foren de 26,83 µɡ/m3. Per l’any 2018 la mitjana d’emissions fou de 25,5 µɡ/m3. Les emissions de 

NO2 es reduïren respecte a l’any anterior un 4,96%. El 2019 les emissions de la mitjana del primer 

semestre augmentà un 1,96% envers el 2018, valor molt baix, el qual anà motivat per diferents 

factors climàtics com és el vent. La mitjana mensual fou de 26 µɡ/m3. Finalment, l’any 2020 es 

pot observar una reducció dràstica de les emissions de diòxid de nitrogen, la mitjana del primer 

semestre fou de 16,83 µɡ/m3, lligades a la crisi sanitària produïda per la Covid – 19. La reducció 

d’emissions del 2019 al 2020 fou d’un 35,27%. 

A la figura 16 es pot observar quina fou la desviació mitjana de les emissions de NO2 pel període 

2017 – 2019 respecte al 2020 al municipi de Barakaldo. Les emissions de NO2 presentaven una 

tendència de reducció d’emissions, és a partir del mes de març, amb l’arribada del confinament 

que les emissions de diòxid de 

nitrogen es reduïren intensivament.  

Respecte al mes de gener, la 

desviació fou d’un 9,59% envers 

les emissions produïdes al gener 

dels altres anys. Durant el mes de 

febrer, la desviació mitjana fou 

d’un 17,58%, les emissions es 

disminuïren prop més d’un 10% 

enfront del mes de gener. Les 

emissions de diòxid de nitrogen 

durant el mes de març es reduïren 

significativament, la desviació 

mitjana d’aquest fou d’un 27,48%. 

Fou a n’aquest moment que començaren a implantar-se mesures i restriccions per tal de frenar 

l’expansió de la pandèmia, aquestes normes establertes es poden veure reflectides a la desviació. 

Abril fou el mes amb una major desviació mitjana de les emissions de diòxid de nitrogen, les 

emissions es reduïren un 57,69%, producte del confinament i totes les limitacions establertes. La 

Figura 15: Mitjana de les emissions del NO2 a l’estació 

Barakaldo pel primer semestre del període 2017 – 2020. 

Figura 16: Desviació mitjana mensual de les emissions de NO2 del 

període 2017 – 2019 respecte el 2020 a l’estació de Barakaldo. 



Anàlisi del comportament del Diòxid de Nitrogen a Espanya en el transcurs de la crisi de la Covid – 19. 

26 
 

desviació mitjana durant el mes de maig seguí essent molt elevada, les emissions de diòxid de 

nitrogen es reduïren un 52,85%. Finalment, al mes de juny amb la nova normalitat la tendència 

de reducció de les emissions seguia respecte als altres anys (la desviació mitjana fou d’un 36,84%) 

però, a causa de la desescalada no fou tan dràstica com la desviació dels mesos d’abril i maig.  

A través de l’anàlisi, podem concloure que les emissions de diòxid de nitrogen a la ciutat de 

Barakaldo presenten una tendència reductora, la qual, durant el període del confinament 

s’intensificà.  

 

6.1.MITJANA DE LES EMISSIONS DEL NO2 PEL DIA 20/03 DEL PERIODE 

2015 – 2020   
 

Finalment s’ha realitzat una anàlisi de l’IQA pel dia 20 de març dels cinc darrers anys. A través 

de les dades històriques es pot conèixer la mitjana diària de les emissions de NO2 pel dia 20/03 

del període 2015 – 2020. 

És d’aquesta manera que es podrà observar quina diferència existeix entre el dia 20 de març dels 

diferents anys i el dia 20 de març del 2020, quan la població espanyola estava confinada.  

  

Figura 17: Anàlisi de les emissions de NO2 pel dia 20/03 del període 2015 - 2020 a les àrees objecte d'estudi. 
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Com es pot veure a la figura 17 en tres dels quatre casos d’estudi, el dia 20 del març del 2020 

presenten la menor mitjana d’emissions de NO2 dels cinc darrers anys.  

A Mallorca podem observar com les 

emissions del dia 20/03/2015 eren un 

9,09% menors a les del 20/03/2020. Tot i 

això, l’àrea de Mallorca presenta uns valors 

amb una tendència estable, llevat de les 

emissions produïdes per l’any 2017 els 

quals a causa de les influències 

atmosfèriques són molt més elevats que els 

altres anys d’estudi.  

Com es pot observar a la figura 18, durant 

el dia 20 de març del 2017 es produïren 

influencies anticiclòniques, possiblement 

responsables de les anomalies produïdes a 

la tendència estable de les emissions de 

diòxid de nitrogen tant de l’àrea de Mallorca com de Barcelona.  

Amb relació a l’àrea de l’Eixample pel dia 20/03/2020 s’observa una mitjana d’emissió de NO2 

de 8µɡ/m3. D’aquesta manera, les emissions pel mateix dia amb un any de diferència varen 

disminuir un 65,22%. La tendència històrica d’emissions d’NO2 és d’entre 23 i 26 µɡ/m3. Tot i 

que podem observar anomalies de valors com són els obtinguts pel 2017 d’unes emissions 

mitjanes de 45 µɡ/m3 segurament alterades a causa dels fenòmens atmosfèrics.  

Madrid és la ciutat on es veu més clara la disminució del diòxid de nitrogen pel període 2015 – 

2020. Encara que les mitjanes diàries siguin molt elevades, durant el mes de març del 2020 les 

emissions de NO2 produïdes respecte al 2019 disminuïren un 65,22%. La mitjana diària més baixa 

es donà com s’ha esmentat el 2020 amb un valor d’emissió de NO2 de 18 µɡ/m3. 

Euskadi pel dia 20 de març del 2020 obtingué una mitjana d’emissions de 8 µɡ/m3, la menor 

obtinguda pel dia 20/03/2020 juntament amb la de l’Eixample. Cal destacar que les emissions 

respecte a l’any anterior es reduïren un 66,67%. 

Mitjançant l’avaluació de les mitjanes diàries històriques s’ha pogut dur a terme una anàlisi del 

descens del diòxid de nitrogen a una escala més concreta i detallada.  

A través d’aquestes anàlisis hem pogut observar de manera il·lustrada com les influències 

atmosfèriques poden modificar tota la mitjana d’emissions. Per tant, per realitzar anàlisis de 

diferents contaminants atmosfèrics sempre s’han de tenir en compte les variables climàtiques. 

7. DISCUSSIÓ  

L'Estat d'Alarma a causa de la COVID-19 va alterar els desplaçaments habituals dels ciutadans i 

la circulació de vehicles en general, la qual cosa globalment es va traduir en una millora sense 

precedents en els nivells de qualitat de l'aire de les grans ciutats, especialment en el que al NO2 

es refereix (MITECO, 2020). 

Figura 18: Situació de les baixes i altes pressions pel dia 

20/03/2017. Font: Wetterzenter.  
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La Xina fou el principal precursor del brot de la Covid – 19 a finals del mes desembre. Per tal 

d’evitar la propagació de l’epidèmia (al 

desembre encara no era considerat 

pandèmia), es començaren a tancar des 

del mes de gener els comerços i les 

fàbriques. Es varen implantar 

restriccions pels viatges, per evitar els 

fluxos poblacionals. L’aturada 

d’aquests sectors provocà un descens 

del consum de combustibles fòssils. 

Aquesta disminució quedà reflectida a 

la qualitat de l’IQA de Wuhan. A la 

figura 19 podem observar el clar 

descens de les emissions de diòxid de 

nitrogen pel mes de gener i febrer. 

Esdeveniment que posteriorment 

s’escampà per Europa.  

Com es pot observar les emissions de 

diòxid de nitrogen a la Xina varen reduir-se dràsticament.  

Les dades demostren que la reducció fou d’un 25%. A escala global, la reducció de les emissions 

de diòxid de nitrogen a la Xina, produïren un descens en l’àmbit mundial de les emissions de 

diòxid de nitrogen del 6%. 

Si bé és cert, les emissions es reduïren, però com es pot observar moltes de les regions de l’àrea 

de Wuhan superen els nivells d’emissió dels 375 µɡ/m3, valors mai obtinguts a l’Estat Espanyol. 

S’ha de tenir en compte que el nivell industrial de la Xina, així com l’elevada densitat de població 

són aspectes claus que evidentment fan que sigui dels principals països amb majors emissions de 

NO2 a l’atmosfera. 

La reducció de la concentració de diòxid de nitrogen va disminuir dràsticament a la Xina, però 

tot i això, les emissions de NO2 no poden ser comparades amb les de l’Estat Espanyol. La Xina 

és la segona potència mundial. Les diferències socials i econòmiques que això comporta versus 

Espanya fan que els valors siguin molts distorsionats entre ambdós països. Finalment, a la Xina 

amb la reactivació de la indústria i del tràfic rodat les emissions de NO2 augmentaren de nou. 

A l’Índia s’hi localitzen 21 de les 30 ciutats amb pitjors nivells de contaminació mundial. Durant 

el confinament es varen reduir considerablement les seves emissions de NO2. Prop d’un 50% de 

les seves emissions es reduïren durant els mesos de març i abril a les ciutats de l’Índia i Nova 

Delhi. La reducció de les emissions de diòxid de nitrogen a l’Índia varen permetre la visualització 

de l’Himàlaia a una distància de 160 km de la ciutat. Aquest episodi feia trenta anys que no succeïa 

a causa de les elevades emissions de NO2. 

A les principals potències d’Alemanya, Itàlia, Regne Unit, França i Espanya es produí una 

important disminució de les emissions del NO2 a causa de la pandèmia. Aquestes reduccions foren 

diferents a cada estat. Les disminucions variaren segons el mes, la duresa de les mesures aplicades 

i la tardança d’aplicació d’aquestes. Tot i això, la tendència fou la mateixa i les emissions de NO2 

varen disminuir considerablement a tots els territoris.   

Figura 19: Emissions de NO2 a la ciutat de Wuhan pels mesos de 

gener i febrer del 2020. Font: Nasa Earth Observatory. 
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Cal destacar que Itàlia fou el país europeu on sorgiren els primers brots de Covid – 19, els quals 

posteriorment s’expandiren cap a la resta d’Europa. Espanya, Itàlia i França, foren els primers a 

actuar mitjançant mesures de restricció de la circulació de les persones. Pel que fa a Regne Unit, 

enfront de la posició negacionista del president de la realitat de la Covid – 19, s’establiren en un 

període més tard les mesures de confinament. 

8. CONCLUSIONS 

La crisi de la Covid – 19 ha produït repercussions socials i econòmiques devastadores, tot i això, 

en l’àmbit ambiental ha tingut conseqüències positives. Un cop analitzades les dades de la qualitat 

de l'aire de les àrees objecte d'estudi es pot observar l'evidència de les disminucions de les 

emissions de diòxid de nitrogen a l'atmosfera gràcies a les mesures de confinament imposades pel 

Govern. 

Pel que fan els resultats de la ciutat madrilenya, abans de la crisi de la Covid – 19 s’havia implantat 

el projecte Madrid central. Amb la promulgació del projecte l’any 2018, la tendència de les 

emissions de NO2 a l’atmosfera havien començat a descendir. A través de l’anàlisi del 

comportament del diòxid de nitrogen durant els darrers quatre anys, hem pogut observar i 

confirmar que aquesta tendència ja existia abans de l’arribada de la crisi sanitària. Tot i això, les 

mesures de confinament durant la pandèmia varen ser els principals factors pels quals es varen 

reduir les emissions de NO2.  

Per altra banda, cal tenir present que l’ús intensificat dels electrodomèstics a causa del 

confinament (la gent passava més temps a casa) són una elevada font d’emissions de NO2. A la 

comunitat madrilenya, a causa de la seva elevada densitat de població i característiques 

climàtiques, l’ús d’electrodomèstics s’intensificà, per aquesta raó la reducció de les emissions de 

diòxid de carboni tot i augmentar, no s’allunyà tant respecte a la tendència dels anys anteriors.   

En el cas de Mallorca, durant el confinament, es produí un descens notable de les emissions de 

diòxid de nitrogen. Tot i això, analitzant les emissions de NO2 s’ha pogut verificar que no existeix 

cap tendència de reducció. Les emissions oscil·len entre valors absoluts que es torben per davall 

el llindar establert per la Directiva 2008/50/CE. Els fenòmens atmosfèrics com l’embat 

produeixen anomalies a les emissions del diòxid de nitrogen. Finalment, hem pogut observar com 

a causa de l’economia tercialitzada de Palma basada en el turisme aturada fins a quasi mitjans del 

mes de juny ens deixà valors absoluts molt baixos de les emissions de diòxid de nitrogen del 

municipi de Palma.  

Barcelona, és un cas semblant a Mallorca. Abans de la declaració d’estat d’alarma les seves 

emissions no tenien una tendència de reducció clara. Tot i que les seves emissions oscil·len entorn 

el mateix rang de valors, però sense notar-se un descens. Aquest fenomen es veu explicat a causa 

de les influències climàtiques de la ciutat. Durant el confinament, amb l’aturada de l’economia 

barcelonina, basada en el sector terciari, es produí una reducció dràstica de les emissions de diòxid 

de nitrogen, les quals minvaren quasi al 50% envers les emissions produïdes al mateix període 

d’anys anteriors. 

Els resultats de Barakaldo s’assemblen més respecte a tendència als de Madrid. Tot i que els 

valors absoluts són molt més elevats a la ciutat madrilenya. A través de l’anàlisi dels darrers anys 

s’ha pogut observar la tendència del comportament de NO2. Els darrers anys a Barakaldo les 

emissions havien disminuït. Aquesta reducció fou motivada pel desmantellament de la ciutat 

industrial i la reducció de l’activitat portuària de Barakaldo, juntament amb fenòmens climàtics. 
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Finalment, cal destacar que durant el període del confinament les emissions de diòxid de nitrogen 

al municipi es reduïren quasi al 50% en relació amb els altres anys estudiats.  

El comportament del diòxid de nitrogen durant la crisi de la Covid – 19 ha estat reduir-se a totes 

les àrees d’estudi. Aquestes reduccions de NO2 són conseqüències observables a curt termini de 

les mesures aplicades durant la crisi de la Covid – 19. Cal destacar que les reduccions de diòxid 

de nitrogen a l'atmosfera durant aquest període són temporals, per tant si no existeix un canvi de 

la consciència social, les emissions de NO2 amb la nova normalitat començaran augmentar. Es 

pot veure a través de l'anàlisi realitzat durant el mes de juny del 2020 que el nivell d'emissió de 

diòxid de nitrogen un cop reactivada l'economia i la lliure circulació de les persones havia 

augmentat. Aquest fet es produí a totes les ciutats d’estudi menys Madrid, ja que les fases de 

desescalada a la ciutat madrilenya començaren més tard que a les altres ciutats d’estudi.  

Per tant, en l’àmbit ambiental, si no s'introdueix un model per disminuir el tràfic rodat, principal 

font d’emissió de NO2, a llarg termini les reduccions del NO2 fruit del confinament no hauran 

tingut cap efecte a l’atmosfera durant el període de la crisi de la Covid – 19.   

Amb la crisi de la Covid – 19 hem pogut observar que la millor manera i solució per disminuir la 

contaminació i polir la qualitat de l'aire és a través de la reducció del tràfic rodat. Mitjançant una 

reforma del transport públic a les ciutats on és escàs, juntament amb la implantació de polítiques 

i lleis de mobilitat urbana les emissions de diòxid de nitrogen seguirien una tendència reductora. 

Les elevades concentracions d’emissions de NO2 no només són perjudicials per al medi ambient, 

sinó també per la salut humana. Per tant, és indispensable actuar per millorar la qualitat de l’aire. 

Si per a alguna cosa ha servit la crisi de la Covid – 19 ha estat per prendre consciència de la nostra 

globalitat, de la rapidesa amb què les persones i la informació (totes dues portadores del virus) 

s'han desplaçat per tot el planeta, creant una "nova Pangea" sobre aquest fet, que contrasta amb la 

falta recurrent d'informació sobre altres assumptes del món. (Prada, J. 2020). 
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