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VISITA AL BARRI
Hem anat de visita al nostre barri i hem observat que hi
havia molta contaminació, boira química i fums negres per
causa de la petroquímica.

anem a visitar els boscos que envolten l’escola
També hem vist que al nostre barri hi han poques flors, més
aviat hi ha plantes i arbres morts !!!!

hem pensat que l’anella verda ja no ens protegeix !!!
L’anella verda de Tarragona és un espai boscós que rodeja la ciutat i
és considerada com el GRAN PULMÓ de Tarragona.
L’Anella Verda ja compta amb 70 quilòmetres de camins verds que
permeten recórrer el terme municipal des del riu Francolí fins al riu
Gaià.
El recorregut comença al Parc del Riu Francolí de Tarragona i segueix
cap amunt pel curs del riu. Quan arriba al nostre barri es desvia fins
als jardins del Pont del Diable i el gran Aqüeducte romà.
Continua el seu camí fins
a trobar la fèrtil vall del riu Gaia.

hem pensat que l’anella verda ja no ens protegeix !!!
El riu Francolí forma part de l’anella verda de Tarragona. La vall
del riu s’estén fins als peus del nostre barri i ,en aquest tram del
seu recorregut, forma una especie de barrera ecològica entre el
complex petroquímic i nosaltres.

hem llegit a la premsa que la plataforma cel net i altres
col.lectius ecologistes demanen des de fa temps explicacions…

Aprofitant el dia del Medi Ambient i celebrant un any des de la presentació dels resultats de
l’estudi sobre qualitat de l’aire a la Vall del Francolí, la Plataforma Cel Net engega una
campanya conjunta amb altres col·lectius ecologistes, socials i veïnals del Camp de Tarragona per
reclamar DADES REALS de la qualitat de l’aire i la realització d’un estudi a Tarragona.

volem saber més coses …
Hem decidit investigar sobre el complex petroquímic i els
contaminants que afecten principalment a plantes i arbres: Els
fito-tòxics.

hem investigat AMB ELS NETBOOKS DE LA CLASSE

EL COMPLEX PETRO-QUÍMIC DE TARRAGONA
El Complex Petroquímic de Tarragona és una àrea industrial que agrupa diverses
empreses de l'àmbit químic i petrolier. Abarca diferents municipis de la Vall del
Francolí (des del polígon nord on es troba el nostre barri passant per Tarragona
fins al terme municipal de Vila-seca i la Canonja). El complex s'inicià el 1971 amb
la construcció d'una primera refineria i progressà en la seva activitat fins a
estar actualment considerat el més important d'aquest tipus a Catalunya, a l'Estat
Espanyol i al sud d'Europa.

ELS FITO-TÒXICS
Els fito-tòxics són productes (gasosos, líquids o sòlids) que són tòxics per a
les plantes.
Gasos contaminants:

CO (monòxid de carboni)
NO (òxid nítric) NO2 (diòxid de nitrogen)
So2 (diòxid de sofre)
H2S (sulfur de hidrogen)
CO2 (diòxid de carboni). No es considera perillós per a les plantes però és un
gas amb efecte hivernacle. L’augment de la concentració d’aquest gas a
l’atmosfera és el causant de l’escalfament global del planeta.

fito-tòxics: 03 i boira fotoquímica
03 (ozó troposfèric o superficial). És un factor decisiu a l'aparició de boira
fotoquímica (ozó barrejat amb altres gasos contaminants) i els seus efectes
(danys severs als conreus, reducció de boscs, mort de plantes.)

Fulla amb la típica decoloració
produïda per l'ozó

fito-tòxics: les partícules en suspensió
Les partícules són substàncies sòlides o líquides en
suspensió a l’atmosfera. Com més petites són, més perjudicials
són per a la salut. Les PM10 (diàmetre inferior a 10
micròmetres) i les FN o fums negres (diàmetre inferior a 1
micròmetre) són les més perilloses.

XERRADA SOBRE LES PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ
El Sr. Francisco, un expert en enginyeria química de la URV, va
venir a la nostra escola ha fer una xerrada sobre els contaminants
atmosfèrics i com mesurar-los. Va donar molta importància a les
partícules ja que diu que es dipositen sobre les fulles de la
vegetació, tapen els seus porus i els impedeixen fer la fotosíntesi.

fito-tòxics i PLUJA ÀCIDA
La pluja àcida es un fenomen molt perillós per a les plantes. Es una pluja, boira o
rosada, que es deu principalment a la reacció de la humitat de l’aire (H2O) amb gasos
contaminants de sofre i nitrogen (NO,NO2,SO2)transformant -los en àcid sulfúric i àcid
nitrós.

Els efectes són molt perjudicials per a les plantes: cau damunt de les fulles (pluja) o
les envolta (boira), penetra als seus porus i les crema. (per tant no poden fer
fotosíntesis)
Com els arbres absorbeixen l’aigua i les sals minerals

de la terra, també absorbeixen els components contaminants
de la

pluja àcida i això provoca la seva mortalitat.

Produeix defoliació (caiguda de fulles d’arbres i
plantes) i decoloració dels arbres

la fotosíntesi
Sense la fotosíntesi la planta no s'alimenta. Es realitza en les fulles, que s'orienten cap a la llum.
La clorofil·la de les fulles atrapa la llum del Sol. A partir de la llum del Sol i el diòxid de
carboni, es transforma la saba bruta en saba elaborada, que constitueix l'aliment de la planta. A més
la planta produeix oxigen que és expulsat per les fulles. Els arbres i les plantes usen la fotosíntesi
per alimentar-se, créixer i desenvolupar-se.

La importància de la fotosíntesi
La fotosíntesi fa que les plantes
generin oxigen, que és l'element
que respiren tots els éssers vius.
A més, les plantes consumeixen
gasos tòxics, com el diòxid de
carboni.

PLANTES i arbres SóN EL PULMÓ DE LA TERRA, per tant
hem de protegir-los!!!
Menys espais verds significa més problemes de contaminació i malalties. Els
arbres són beneficiosos per al planeta terra: desprenen oxigen per a que
puguem respirar, regulen la temperatura, són capaços de netejar l’aire de
contaminants. Hi ha una teoria científica que diu que de cada un ésser humà
hauria de plantar deu arbres per garantir la salut total del planeta terra.

i si replantem arbres?

Vam participar a la sisena plantada popular organitzada per l’Ajuntament
de Tarragona, la Fundació Repsol i l’Associació Aurora.

L’associació Aurora és troba al nostre barri. Intenta millorar la qualitat de
vida de les persones amb malaltia mental i dels seus familiars.Tenen un centre
de treball especial que es dedica a projectes de recuperació d’espais naturals
i neteges forestals.

sisena plantada popular (25 de març de 2017)

ENTREVISTA a voluntaris de l’associació aurora
Vam ajudar a reforestar la zona de la vall del riu Francolí
que es troba als peus del nostre barri i que forma part de
l’anella verda. Vam aprofitar per fer una entrevista a dos
voluntaris de l’Associació Aurora i explicar -lis el nostre
projecte.

1.- Que opineu dels fums que expulsa la petroquímica?
2.- Com detecteu que una zona de arbres és morta?
3.- Quin tipus de sensors ens aconselleu posar per saber si
els arbres moren?
4.- Què opineu sobre el nostre projecte?

ENTREVISTA 1: voluntari de l’associació aurora
RESPOSTA 1: és complicat, he vingut amb cotxe i necessito gasoil… qualsevol
activitat industrial té riscos i avantatges.
RESPOSTA 2: si a la primavera els arbres no brosten (treuen fulles) o estan molts
secs.

RESPOSTA 3: sensors d’humitat
RESPOSTA 4: això estaria fantàstic !!! Per a tota la gent que vivim al voltant de
la petroquímica és important.

https://youtu.be/2OjhIxjhp_U

ENTREVISTA 2: voluntària de l’associació aurora
RESPOSTA 1:que no són massa bons per les plantes, són bastant tòxics.
RESPOSTA 2: si veieu un arbre que ha passat tot l’any i no li creixen les
fulles, està molt sec i les branques es van trencant, es molt probable que
estigui mort.
RESPOSTA 3: un sensor hídric.
RESPOSTA 4: Seria fantàstic !!! , però només faltaria que us fessin cas!!!

https://youtu.be/mvuqsDe_sb8

ara que ja tenim més dades… hem pensat que per al nostre projecte
utilitzarem drons i sensors

PERQUÈ L’US DELS DRONS???
-

perquè suposen un estalvi gran en recursos humans i econòmics (ja
que no necessitem treballadors especialitzats que es desplacin a la
zona, observin, detectin, analitzin ... )

-

perquè poden accedir a llocs difícils

-

perquè poden inspeccionar àrees molt grans en poc temps

-

perquè els anàlisis seran més precisos

-

perquè seran de més qualitat (alta resolució)

-

perquè no caldrà establir contacte directe amb la vegetació

-

perquè obtindrem dades reals amb més rapidesa

COM HO FAREM?
El nostre grup ha decidit que fer per analitzar la contaminació a la
anella verda :
-fabricarem un DRON TERMOGRÀFIC i l’anomenarem JUDITH. Serà precís,
lleuger i eficaç. Al dron instal.larem una càmera termogràfica
(TERMO-JUDITH) que ens proporcioni dades termíques (únicament
relacionades amb la vegetació). Aquestes dades són invisibles als
nostres ulls.
-per què un dron termogràfic? perquè hem investigat i sabem que les
plantes reaccionen a l’ estrès (potser per falta de reg, fito-tòxics
o contaminació) tancant els porus de les fulles. Ja hem dit abans
que això els impedeix fer la fotosíntesis, però també fa que
augmenti la seva temperatura i la radiació infraroja (IR)que emet
la planta.

QUE ÉS LA TERMOGRAFIA ?
Gràcies a les cameres termogràfiques podem transformar la radiació
infrarroja que emet un cos (viu o mort) , en una imatge visible per
als nostres ulls.

A aquesta paleta de colors, el vermell representa les zones més
calentes. A continuació el groc i els ataronjats indiquen cada cop
menor temperatura, fins arribar als violetes i negres, que indiquen
les zones més fredes.

aquest és EL NOSTRE DRON TERMOGRÀFIC JUDITH

Es comunicarà amb un localitzador GPS (podrem comparar dades d’ una mateixa
zona en diferents dies)Tindrà un comandament a distancia per poder-lo
controlar que portara incorporat un monitor (pantalla petita).

equipat amb una camara termògràfica: TERMO- JUDITH
-La camara portarà incorporats uns sensors tèrmics d’ alta
sensibilitat (poden detectar canvis de fins a 0,03 graus centígrads)
per saber si les fulles comencen a tenir estrès.
-Registrarà les dades i les guardarà com imatges radiomètriques.
-Tindrem un software o programa especialitzat per analitzar les
imatges (APP-judith). Podrem treballar amb les imatges captades a un
PC i també podrem generar informes en format pdf per enviar
informació a qui volguem.

COMANDAMENT
AMB MONITOR

CÀMERA
TERMOGRÀFICA
SENCILLA I
LLEUGERA

el nostre dron termogràfic JUDITH
-Tindrà una opció d’alarma i es ressaltaran les superfícies (per ex. en
vermell) que tenen una temperatura per damunt de la temperatura que
abans hem configurat com a llindar. D’aquesta manera visualitzarem
millor l’estrès de les plantes.
-

Sabem que les plantes pateixen amb l’estrès una variació de temperatura
entre 0,5 i 1,3 graus centígrads.

el nostre dron termogràfic JUDITH
-Portarà incorporat un vídeo-transmisor podrà transmetre
inalàmbricament les imatges (si estem a una distancia prudencial).
Aquestes es podran veure en temps real al monitor del comandament a
distància.

com funciona EL DRON JUDITH ?

En aquest vídeo podeu fer-se una idea del seu funcionament :
https://www.youtube.com/watch?v=xsm3bogEhYY

Amal:un DRON QUE MESURA CONTAMINANTS

Amal:un DRON QUE MESURA CONTAMINANTS
També fabricarem un DRON que l’anomenarem AMAL. Aquest
l’equiparem amb sensors i mesurarà contaminants. Serà precís,
lleuger i eficaç.
Instalarem al dron un paquet de sensors personal, el CO-AMAL, per a
mesurar i registrar els contaminants de l’aire. Tindrà incorporats
sensors que mesuren: el CO(monòxid de carboni),NO(òxid
nítric),NO2(diòxid de nitrogen),So2 (diòxid de sofre),H2S (sulfur de
hidrogen),CO2 (DIÒXID DE CARBONI),03 (ozó troposfèric o
superficial),les partícules en suspensió i els fums negres.
Vida de la bateria: 12 hores
Comunicació inalàmbrica: WiFi, 4G, Bluetooth

MONITOR PERSONAL
CO-AMAL

Amal:un DRON QUE MESURA CONTAMINANTS
El CO-AMAL es connectarà de forma inalambrica a un smartphone. El CO-AMAL
transmetrà les dades i aquestes es visualitzaran al mòbil gràcies a l’
aplicació APP-AMAL instalada al telèfon.
El CO-AMAL carregarà automàticament les dades si l’smartphone disposa d'una
connexió WiFi o servei 4G. Si el telèfon no té Wifi o servei 4G, les dades es
carregaran automàticament quan el telèfon recuperi el servei o WiFi.

mòbils personals per a mesurar la contaminació.
aportem el nostre granet de sorra…
Hem investigat com podem aportar nosaltres com a l’escola el
nostre granet de sorra per a controlar i millorar la salut de
l’anella verda.
La idea és que nosaltres actuem de sensors mòbils i mesurem
la qualitat de l’aire que ens els envolta. D’aquesta manera
col·laborem activament aportant informació útil. Simplement
caminant contribuïm a la protecció del medi ambient.

mòbils personals per a mesurar la contaminació.
aportem el nostre granet de sorra…
Com algunes de nosaltres vivim a l’altre part de la carretera, al llindar de
l’anella verda, hem pensat que també seriem útils si mesurem contaminants mentre
anem i tornem de l’escola.
Per no complicar-nos hem pensat que també podem fer servir el CO-Amal a diari
juntament amb un smartphone que tingui la APP-Amal instalada. Els prendrem i
retornarem a l’escola cada dia. Caminarem plegades per a que el CO-Amal es
connecti de forma inalambrica al smarphone, transmetri les dades i aquestes es
visualitzin al mòbil a temps real.

APP-AMAL instalada al smartphone

Així es com visualitzarem a la pantalla del smarphone els
contaminants:

Quan farem volar els NOSTREs DRONs? amb quina
freqüència recollirem dades?
Hem pensat:
-que el DRON JUDITH inspeccionarà la zona cada 15 dies (la
primera i tercera setmana de cada mes)

-que el DRON AMAL inspeccionarà la zona cada 15 dies (la
segona i quarta setmana de cada mes)
-nosaltres anirem i tornarem amb el CO-AMAL I L’SMARTPHONE
durant tot el curs.

i que farem amb totes aquestes dades?

CREAREM UNA PLATAFORMA A INTERNET
Hem pensat crear una plataforma o un portal web a Internet que es
dirà SALVEM L’ ANELLA VERDA on penjarem totes les dades
obtingudes amb els sensors mòbils:
- vídeos i imatges tèrmiques registrades pel DRON JUDITH
- nivells, quantitats i percentatges de contaminants a
l’atmosfera mesurats pel DRON AMAL
- petits mapes i gràfics de contaminants a l’atmosfera detectats
per nosaltres a les anades i tornades de l’escola.

plataforma salvem l’anella verda
Estarà dissenyada per
a permetre a les
persones l’ accés a
tota la informació
ambiental en temps
real i proporcionada
pels nostres sensors
portàtils, aplicacions
i smartphones.

plataforma: salvem l’anella verda
A la plataforma tenim la intenció de fer un

portal d’accés privat a 5 clients:
- El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Tarragona
- La Fundació Repsol
- L’ Associació Aurora

- L’associació de veïns del barri de Sant Salvador
- L’escola Sant Salvador

plataforma: salvem l’anella verda
La idea és que mitjançant l’anàlisi en linea, la comparació entre
les dades proporcionades, la discussió, el debat i l’ intercanvi
d’observacions poguem donar solucions ràpides i pràctiques com per
exemple:
Imaginem que la zona de l’anella verda està molt afectada per
fito-tòxics...

-Reduïm durant un temps el ritme de producció del complex
petroquímic.
-El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona
programi plantades populars amb més freqüència.

plataforma: salvem l’anella verda
-L’associació aurora faci una crida als voluntaris
-També contacti amb la plataforma cel net i altres associacions
ecologistes per a demanar colaboració.

-L’ Ajuntament de Tarragona engegui una campanya, faci publicitat a
la seva pagina Web, mitjançant cartells publicitaris, premsa,
televisió...
-L’associació de veïns del barri programi concerts, diades,curses,
fires... per a recollir diners per comprar planter d’arbres.
-Cada trimestre es programi des de l’aula ciències de l’escola una
sortida per a que cada alumne planti un arbre ...

PRESSUPOST deu ni do!!!!!
Sabem que el nostre projecte és molt car:
2 DRONS DE NOVA GENERACIÓ UNS 14.000 euros X 2 =.....................28.000 EUROS
UNA BONA CÀMERA TERMOGRÀFICA TERMO-JUDITH ……………......7.000 EUROS

APP-JUDITH ………………………………………………………………….... 16.200 EUROS
CO-AMAL ……………………………………………………...……………..……..190 EUROS
APP-AMAL ………………………………………………………………….…...15.000 EUROS

TOTAL: 66.390 EUROS

maquetES
Les hem fet amb material reciclat per tal de contaminar menys
el planeta…
Hem fet l’escola i la petroquímica utilitzant imatges del
google Maps i Internet.

MATERIAL PER FER PETROQUÍMICA: filferro de coure, rotllos
paper de water,cotó, plàstic de colors,escuradents,caixa de
cartró, goma eva amb purpurina negra, branquetes d’arbre
cremades, pintures.
MATERIAL PER A FER ESCOLA:cartró, paper,tap de suro,branquetes
d’arbre, fulletes, sorra i pedretes, pintures.

MAQUETES

AGRAÏMENTS
AGONITZEN ELS ARBRES PER LA CONTAMINACIÓ? EL PLANETA ON VIVIM ÉS DE TOTS …
I ENTRE TOTS HEM DE SER RESPONSABLES I CUIDAR-LO. EL FUTUR EL DECIDIM
NOSALTRES !!!! A QUINA PART DE LA IMATGE US AGRADARIA VIURE ?

Agraim a: Montse Sastriques (la nostra tutora)
Manel (per resoldre’ns dubtes)
Sr. Francisco per la xerrada dels sensors de partícules
I a vosaltres per escoltar-nos i donar-nos la oportunitat de participar
Moltes gracies i esperem que us hagi agradat!!!
Esperem millorar la contaminació al barri i donar una oportunitat a la natura!!!

UNA ÚLTIMA REFLEXIÓ
Les noves tecnologies aplicades a mesurar la contaminació
mitjançant drons i sensors no són suficients
Les potents tecnologies de la informació a través d’ Internet i les
xarxes socials no són suficients
Aquest projecte no té sentit sinó impliquem a les persones i els
fem sentir que el futur del planeta està a les seves mans...

