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L
a doctora María Nei-
ra, directora del de-
partament de Salut
Pública iMedi Ambi-
ent de l’Organització

Mundial de la Salut (OMS), recla-
ma un papermés actiu dels alcal-
des per combatre un problema
de salut de primer ordre: la conta-
minació de l’aire.

L’OMSdiu que la pol·lució de
l’aire és cancerígena...
En tenim evidències aclaparado-
res. Així ho han determinat els
treballs de l’agència de l’OMS
que es dediquen a la investigació
sobre el càncer. Feiamolt que dè-
iemque la contaminació atmosfè-
rica és un problema de salut pú-
blica importantíssim, però no-
més teníem dades parcials sobre
partícules en suspensió o sobre
les diferents substàncies contami-
nants. Ara, sabem que el conjunt
d’aquestes substàncies és canceri-
gen, encara que l’impacte depèn
de la concentració o del temps de
l’exposició. Tenimdades estremi-
dores.

Quines?
Es donen gairebé set milions de
morts prematures a l’any per con-
taminació de l’aire, ja sigui conta-
minació interior a les cases o a
l’exterior. La contaminació de
l’interior es dóna en països on en-
cara s’ha d’utilitzar fusta o com-
bustibles sòlids per escalfar-se o
cuinar, fet que provoca una com-
bustió incompleta per fums que
es respiren en cases mal ventila-
des. Tot això provoca unamorta-
litat enorme. I tenim la contami-
nació exterior urbana, causada
pel trànsit rodat, les emissions in-
dustrials, les calefaccions i altres.

Hihamésmorts per contami-
nació interior o exterior?
Són quantitats semblants. La con-
taminació interior causa 3,5 mili-
ons de morts prematures a l’any,
i l’exterior, 3,3 milions de morts.
Però aquestes xifres no es poden
sumar perquè hi ha almenys
500.000 morts que s’encaval-
quen. La contaminació interior,
els fums negres, contamina tam-
bé l’exterior. Però si en traiem
aquest mig milió, podem dir que
per aquesta causa moren més de
sis milions a l’any. Ara, la conta-
minació atmosfèrica és el segon
factor de risc per a la salut, des-
prés de la malnutrició infantil.

L’OMSdemana que les direc-
tives europees sobre qualitat
de l’aire siguin més dures, oi?
Els nivells que proposem prete-
nen assenyalar un llindar a partir
del qual sabem que la mortalitat
pot pujar molt. Parlem de malal-

ties cardiovasculars, de càncer i
afeccions cròniques com ara ma-
lalties pulmonars, molt aclapara-
dores per al pacient i molt cares
per al sistema sanitari, ja que són
cròniques. Tenim dret a respirar
aire net, que no malmeti la salut;
ja no dic aire pur, una cosa que no
podem tenir ni a les muntanyes.

Quins contaminants preocu-
pen més?
Tenim partícules PM2.5 i PM10.

Les que més ens preocupen són
les primeres, perquè com que
són les més petites són també les
que més fàcilment passen al nos-
tre sistema vascular i respira-
tori. L’important és conèixer l’ex-
posició a aquestes partícules que
patim de mitjana al llarg d’un
any, no un dia puntual. Amés, vo-
lem que el ciutadà sigui cons-
cient de l’impacte tremendque ai-
xò té en la seva salut perquè sigui

exigent i pressioni els polítics.
I què ha d’exigir?

Que es converteixin en zona de
vianants els centres urbans: que
el sistema de transport públic si-
gui més eficaç i menys conta-
minant; que la producció indus-
trial se situï fora de la ciutat i que
compleixi les normes ambien-
tals. Seria fantàstic que els nos-
tres edificis fossin cada vegada
més eficients des del punt de

vista energètic per escalfar o per
refrigerar, que es fessin edificis
intel·ligents, que calgués gastar
cada vegada menys energia.

Però s’han fet avenços...
Naturalment, a Europa s’ha avan-
çat moltíssim. La imatge d’un
Londres on no es podia caminar
pels carrers per la pol·lució ja no
hi és. Però m’ha marcat moltís-
sim veure una manifestació a Pe-
quín contra la contaminació de
l’aire, una cosa que jo no espera-
va veure mai.

Què està passant a la Xina?
Que hi ha dies en què realment
és insuportable. Et despertes i no
veus res, et piquen els ulls i el

nas, la boca té un sabor metàl·lic.
És veritat que els xinesos, alhora
que esmanifesten contra la conta-
minació, no renuncien a com-
prar-se l’últim model de cotxe,
molt gran i contaminant, la qual
cosa està associada a un model
de desenvolupament econòmic.

Com es pot canviar, tot això?
Hem de capgirar-ho i aprendre
dels escandinaus, pels qualsmou-
re’s a la ciutat amb un cotxe gran
és un endarreriment social. El
que és modern i avançat és anar
ambbicicleta, caminar o agafar el
tramvia o un altre transport.

Als carrers de ciutats conta-
minades, la gent corre i va enbi-
ci. Això és bo per a la salut?
S’empassen més fum, no?
Efectivament, quan vas amb bici-
cleta enuna ciutat t’exposes a res-
pirar el fum del tub d’escapa-
ment del que tens davant teu. Pe-
rò hemvist que, fins i tot conside-
rant aquest factor negatiu, l’exer-
cici físic és un element positiu i
en el balanç hi ha més beneficis.
Calen plans per reduir la polució.
Molts dels gasos que s’eliminen
són d’efecte hivernacle, demane-
ra que, de retruc, així reduiràs
també els gasos que causen l’es-
calfament global. A més, genera-
ràs beneficis per a la salut. Les in-
versions per reduir els gasos es
compensen amb la reducció de
costos en els sistemes sanitaris.c
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“La pol·lució causa
gairebé set milions
de morts prematures
l’any en tot el món”

María Neira va fer una conferència dimecres al CosmoCaixa de Barcelona
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“Anar amb bici per la
ciutat compensa, fins i
tot tenint en compte la
contaminació de l’aire”
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]María Neira (La Felguera,
Astúries) va estudiar Medici-
na a la Universitat d’Oviedo;
va treballar a Metges sense
Fronteres a l’Amèrica Cen-
tral i, després de ser presi-
denta de l’Agència Espanyo-
la de Seguretat Alimentària,
es va convertir en directora
del departament de Salut
Pública i Medi Ambient de
l’OMS. Neira reivindica el
paper dels alcaldes a l’hora

de prendre decisions, “com
ara reduir la circulació” per
millorar la qualitat de l’aire.
En aquest camp, esmenta
alguns exemples de bones
pràctiques, com la substitu-
ció de combustibles per bicis
taxi a l’Índia, que va perme-
tre que “immediatament mi-
lloressin els nivells de quali-
tat de l’aire”. A la Xina, poc
abans dels Jocs Olímpics, es
van prendre mesures, de ca-

ra a la galeria, com reduir la
circulació de cotxes i parar
les indústries més brutes.
“Vam fer un estudi i vam
veure que els ingressos hospi-
talaris per malalties com as-
ma o atacs aguts de persones
amb malalties cròniques (em-
fisemes o insuficiència pulmo-
nar) van disminuir dràstica-
ment. Es poden prendre me-
sures que aporten resultats
molt ràpid”, afirma.

“Espodenprendremesures amb resultats ràpids”

ENTREVISTA

María Neira, directora de Salut Pública i Medi Ambient de l’OMS

“Lapol·lució és el segon
factorde riscpera la salut”
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