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RESUM  

La al·lèrgia al pol·len té un impacte clí-

nic notable a tot Europa,  i existeixen 

evidències de que la prevalença de les 

reaccions al·lèrgiques respiratòries indu-

ïdes pel pol·len a Europa ha anat en 

augment en les últimes dècades. 

La presència d’espècies ornamentals 

potencialment al·lergògenes al municipi 

de Tiana, representa un 41% de les es-

pècies totals inventariades. Aproxima-

dament un 28% d’aquestes espècies 

corresponen al Platanus acerifolia.  

El present estudi pretén relacionar 

l’efecte que produeix en la salut de les 

persones, la presencia de determinades 

plantes ornamentals urbanes, mitjançant 

la identificació i localització dels arbres 

ornamentals del municipi.   

Paraules clau: plantes ornamentals, ar-

bres, qualitat ambiental, aire urbà, ae-

robiologia, pol·len. 

 

 

RESUMEN 

La alergia al polen tiene un impacto 

clínico notable en toda Europa, y existen 

evidencias de que la prevalencia de las 

reacciones alérgicas respiratorias indu-

cidas por el polen en Europa ha ido en 

aumento en las últimas décadas. 

La presencia de especies ornamentales 

potencialmente alergógenas en el mu-

nicipio de Tiana, representa un 41% de 

las especies totales inventariadas. 

Aproximadamente un 28% de estas es-

pecies corresponden al Platanus aceri-

folia.  

El presente estudio pretende relacionar 

el efecto que produce en la salud de las 

personas, la presencia de determinadas 

plantas ornamentales urbanas, median-

te la identificación y localización de los 

árboles ornamentales del municipio. 

Palabras clave: plantas ornamentales, 

árboles, calidad ambiental, aire urbano, 

aerobiología, polen. 

 

Estudi dels efectes de les plantes ornamentals en la 

qualitat ambiental de l’aire urbà. 

Anàlisi ecològic i aerobiològic a Tiana. 
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ABSTRACT 

Pollen allergy has a remarkable clinical 

impact all over Europe, and there are 

evidences that the prevalence of aller-

gic respiratory induced reactions by po-

llen in Europe has been increasing in 

recent decades.  

The presence of potentially allergenic 

ornamental species in the town of Tiana, 

representing 41% of total species recor-

ded. Approximately 28% of these species 

are Platanus acerifolia.  

This study attempts to relate the effect it 

has on the people’s health, the presen-

ce of certain urban ornamental plants 

by identifying and locating the orna-

mental trees in the town. 

Keywords: ornamental plants, trees, envi-

ronmental quality, urban air, aerobiolo-

gy, pollen. 

INTRODUCCIÓ 

L'arbre urbà compleix unes funcions i 

beneficis essencials per al ciutadà i, avui 

dia, no es pot imaginar el benestar en 

un medi urbà sense arbres. Els arbres 

contribueixen en la millora de la qualitat 

de l’aire urbà reduint la pol·lució, ajuden 

a estructurar visualment la ciutat, redu-

eixen la sensació tèrmica a les èpoques 

d’estiu, contribueixen a la millora de 

l’ecosistema urbà, actuen com a panta-

lla sonora reduint el soroll produït per la 

circulació d’automòbils, entre d’altres 

beneficis.  

S’ha de tenir en compte, però, els efec-

tes que determinades espècies d’arbres 

tenen sobre la salut de les persones. S’ha 

de mantenir un equilibri i estudiar quins 

possibles inconvenients poden sorgir 

amb la seva plantació, per tal de que 

no es vegi afectada la convivència en 

l’entorn urbà. 

Per quest motiu, i amb la intenció 

d’integrar diferents disciplines com po-

den ser les ciències ambientals, la botà-

nica i la epidemiologia ambiental, s’ha 

volgut realitzar aquest estudi que incor-

pora tots aquests aspectes. 

OBJECTIUS 

Els objectius generals d’aquest projecte 

són identificar i localitzar els arbres or-

namentals de Tiana, i estudiar com 

aquests poden afectar la qualitat biolò-

gica de l’aire mitjançant una anàlisi bio-

lògica i aerobiològica. La finalitat del 

projecte és proporcionar informació vital 

al municipi sobre l’efecte de determi-

nades espècies en la salut de les perso-

nes com a conseqüència del potencial 

al·lergènic del seu pollen. A continuació, 

es detallen els objectius específics de 

l’estudi: 

 Aprofundir en el coneixement sobre 

el pollen i la pol·linosi 

 Estudiar la relació entre contamina-

ció ambiental i l’efecte de la 

pol·linosi sobre la qualitat ambiental 

de l’aire 
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 Identificar de les principals malalties 

al·lèrgiques 

 Elaborar un llistat dels arbres amb 

pollen potencialment al·lergènic 

 Treball de camp per a la localitzar 

els arbres ornamentals del municipi 

 Realitzar l’inventari dels arbres orna-

mentals del municipi de Tiana, mit-

jançant l’elaboració de fitxes des-

criptives. 

 Realitzar un calendari pol·línic amb 

les espècies d’arbres ornamentals 

presents al municipi.  

 Digitalitzar la ubicació dels arbres 

inventariats per a l’elaboració d’un 

mapa del municipi. 

 Millorar la comunicació ambiental 

respecte els arbres ornamentals del 

municipi, així com la informació so-

bre les espècies potencialment 

al·lergògenes. 

METODOLOGIA  

Consulta a experts 

La consulta a experts ha consistit en 

contactar amb professionals dels 3 àm-

bits d’estudi que convergeixen en 

aquest projecte. Aquest àmbits són les 

ciències ambientals, la botànica i la 

epidemiologia ambiental.  

Estudi previ 

L’estudi previ engloba el marc concep-

tual i legal, l’àmbit d’estudi i la metodo-

logia.  

 El marc conceptual i legal establei-

xen les bases teòriques i legals en la 

qual es fonamenta l’estudi.  En 

aquest estudi, s’aprofundeix en el 

coneixement de la pol·linosis, 

l’aerobiologia, el pol·len, l’al·lèrgia i 

les malalties al·lèrgiques principals.  

 

 L’àmbit d’estudi presenta les carac-

terístiques principals del indret on es 

realitzarà l’estudi, en el cas que ens 

ocupa, del municipi de Tiana. Es pre-

senten les dades corresponents al 

medi físic, medi biòtic i medi humà 

del municipi. 

 

 La metodologia és el mètode 

d’investigació utilitzat per a la realit-

zació de l’estudi. En aquest cas, 

s’inicia amb la recerca bibliogràfica i 

la consulta a experts, l’estudi previ, la 

realització de l’inventari com a part 

del treball de camp i, finalment el 

tractament de les dades obtingudes 

a partir de l’inventari. 

Treball de camp  

Un cop realitzada la recerca bibliogràfi-

ca i la consulta a experts i, l’estudi previ, 

s’inicia el treball de camp. El treball de 

camp ha consistit en cercar i inventariar 

l’arbrat viari del municipi de Tiana, utilit-

zant els carrers com a referència. 

Per gestionar el patrimoni arbori de qual-

sevol municipi, és indispensable disposar 

d’un inventari que estigui constantment 

actualitzat, en el qual constin les carac-
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terístiques de l’arbre i les dades més útils 

per realitzar i organitzar posteriors tas-

ques de manteniment. 

El treball de camp s’ha realitzat a partir 

dels següents elements: 

 Un inventari realitzat anteriorment al 

municipi, que ha servit per a tenir 

una idea general de les espècies 

presents a Tiana. Aquest inventari ha 

permès realitzar un estudi previ de 

les espècies per a facilitar la posterior 

identificació en el camp.  

 

 Una base cartogràfica (plànol topo-

gràfic 1:5000)  

 

 Un manual de consulta de les carac-

terístiques principals de les espècies 

d’arbres d’Espanya (Russel et al., 

2012). 

El formulari de camp emprat consta de 

la següent informació: 

 Nom comú: nom popular pel qual es 

coneix l’espècie. 

 Espècie: nom científic de l’espècie. 

 Carrer on es situa l’arbre: Localitza-

ció de l’arbre al carrer concret on es 

situa (Nom del carrer).  

 Nombre d’arbres presents de la ma-

teixa espècie: nombre total d’arbres 

de la mateixa espècie situats al ma-

teix carrer. 

 Notes: en aquest camp s’ha descrit 

tots aquells elements que poden ser 

d’interès sobre l’arbrat (estat, poda, 

requeriment fitosanitari, etc.) 

Tractament de dades 

En base a la informació extreta mitjan-

çant el treball de camp, s’extreuen les 

dades necessàries per a la realització de 

les fitxes de les espècies inventariades, i 

dels mapes de localització de les espè-

cies. 

Per a la realització de les fitxes de les 

espècies utilitzarem la següent fitxa tipus 

com a base, en la qual es presenta tota 

la informació necessària d’una forma 

estandarditzada i homogènia. L’estat de 

conservació s’extreu de la pàgina del 

IUCN (Red List of Threatened Species). 

Les descripcions s’han realitzat fent servir 

el llibre Árboles de España y el Mundo 

(Russel et al.,2012) i en el cas de no tro-

bar-la, s’ha utilitzat el cercador d’arbrat 

viari d’Espais Verds de l’Ajuntament de 

Barcelona. Per a la realització dels ma-

pes d’ubicació d’espècies potencial-

ment al·lergògenes s’ha fet servir un 

ortofotomapa i mitjançant el programa 

d’edició d’imatges Adobe Photoshop 

CS5 s’ha realitzat una capa per a cada 

espècie d’arbre potencialment 

al·lergògena. 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

L’inventari per espècie ens aporta infor-

mació sobre la diversitat d’espècies pre-

sents a Tiana, així com, la quantitat de 

les mateixes. En total s’han inventariat 
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4294 arbres que representen 63 espèci-

es diferents.  

Espècies més abundants a Tiana 

A la figura següent podem observar les 

deu espècies més abundants a Tiana i 

quin percentatge representen respecte 

el total. 

Figura 1. Espècies d’arbres de Tiana 

La presència d’espècies ornamentals 

potencialment al·lergògenes al municipi 

de Tiana, representa un 41% de les es-

pècies totals inventariades. 

Figura 2. Relació d'espècies 

 

Espècies potencialment al·lergògenes 

En la taula següent es mostra la distribu-

ció de les diferents espècies potencial-

ment al·lergògenes.  

Cal destacar la presència del Platanus 

acerifolia, comunament coneguda com 

a plataner, que representa un 28% del 

total d’espècies que trobem al municipi. 

Seguit del Cupressus sempervirens, amb 

un 4%, i del Populus alba i Polus nigra, 

amb una presència del 3% i el 2%, res-

pectivament. 

L’objectiu és el de la progressiva substi-

tució dels plàtans, i mantenir-los només 

a les grans avingudes i als espais em-

blemàtics. 

Espècies potencialment al·lergògenes Unitats 

Acer negundo 90 

Casuarina equisetifolia 9 

Cupressus sempervirens 162 

Eucalyptus sp. 6 

Ligustrum lucidum 26 

Morus alba 2 

Olea europaea 3 

Phoenix canariensis 2 

Phoenix dactylifera 8 

Platanus acerifolia 1191 

Populus alba 110 

Populus nigra 99 

Salix babylonica 15 

Ulmus pumila 22 

Ulmus resista 6 

TOTAL 1751 
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S’ha de tenir en compte, que no seria 

una substitució complerta al municipi, 

s’hauria d’optar per una substitució per 

fases o carrers i, valorar individualment 

cada cas concret. Actualment, el plà-

tan es troba dispersat pel municipi, de 

manera que la població potencial afec-

tada és més elevada. L’opció més adi-

ent pel cas de Tiana, és optar per la 

concentració i, actuar a les zones sa-

tèl·lit del municipi.  Queden exclosos de 

valoració els carrers Passeig de Vilesa i 

carrer Matas, per les seves característi-

ques i per les dimensions de l’arbrat exis-

tent. 

CONCLUSIONS  

Les conclusions generals a les que s’ha 

arribat després de la realització de 

l’estudi a partir de l’anàlisi de la biblio-

grafia i dels resultats obtinguts mitjan-

çant l’inventari i el tractament de da-

des. 

 Els arbres ornamentals més plantats 

a Tiana són: Platanus acerifolia, Ro-

binia pseudoacacia, Jacaranda 

mimosifolia i Pinus pinea 

 Els arbres ornamentals potencial-

ment al·lergògens més plantats a Ti-

ana són: Platanus acerifolia, Cupres-

sus sempervirens, Populus alba i Po-

pulus nigra. 

 En igualtat de cost en manteniment 

es determinant seleccionar espècies 

que no tenen un potencial 

al·lergogen. 

 El calendari pol·línic mostra que els 

mesos amb nivells de pol·linització 

més elevats com a conseqüència 

de la interacció de diferents espèci-

es corresponen als mesos de maig, 

juny i juliol. 

 Els mapes d’espècies potencialment 

al·lergògenes mostren que pel cas 

del Platanus acerifolia la seva distri-

bució és molt àmplia a tot el munici-

pi, com a conseqüència hi ha més 

població potencial que pot ser afec-

tada per malalties al·lèrgiques. 

 La presència d’espècies ornamen-

tals potencialment al·lergògenes al 

municipi de Tiana, representa un 41% 

de les espècies totals inventariades. 

 La rinitis al·lèrgica és una malaltia 

molt comú en tot el món, que afecta 

entre el 10% i el 25% de la població. 

 A Barcelona segons l’INE (Institut Na-

cional d’Estadística) durant el 2012 

es van registrar 3.581 casos d’asma 

al·lèrgica amb alta hospitalària (INE, 

2012). La població a Barcelona al 

2012 va ser de 1.620.943 habitants, el 

que implica un 0,22% de la població 

afectada. 

 Si extrapolem les dades de l’INE a la 

població tianenca (8.151 habitants 

al 2012), podríem estimar 18 altes 

hospitalàries per asma al municipi.  

 Cal tenir en compte, que la densitat 

residencial de Tiana és de 1.034,1 

habitants per km2, i que això implica 

la existència de molts espais verds 

(de titularitat privada) que no han 

sigut objecte d’aquest estudi i, que 
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podrien tenir el seu efecte en la qua-

litat aerobiològica de l’aire. Si volem 

comparar aquest resultat amb una 

població veïna de similar extensió 

com Santa Coloma de Gramenet, 

trobem que la densitat residencial és 

de 17.147 habitants per km2, el que 

es tradueix en una ciutat amb menys 

espai verd disponible.  

 Seleccionar espècies més adients 

per reduir les despeses sanitàries de-

rivades de problemes al·lèrgics. 

PROPOSTES DE MILLORA 

Una de les principals actuacions a seguir 

és la millora de la divulgació i comuni-

cació ambiental. Existeix un grau de 

desconeixement elevat sobre les espè-

cies d’arbres presents al municipi. Per 

tant, es considera que si s’aconsegueix 

un major grau de coneixement dels ar-

bres de Tiana, aquella població afecta-

da per al·lèrgies pot millorar la seva qua-

litat de vida, evitant determinades zones 

del municipi en èpoques de floració.  

Propostes de millora en divulgació i co-

municació ambiental  

Creació d’una pàgina web  

Amb l’apogeu de les noves tecnologies 

i, la possibilitat de connectar-se a Inter-

net des de qualsevol indret, fa de la 

creació d’una pàgina web un element 

clau per augmentar la divulgació dels 

arbres ornamentals del municipi de Tia-

na.  

- Pàgina principal 

En la pàgina principal de la web hi cons-

tarà el títol, el logotip de l’Ajuntament 

de Tiana, i el menú de la pàgina. El me-

nú de la pàgina constarà dels següents 

subapartats: inventari, fitxes i mapes.  

- Inventari 

En el subapartat ‘Inventari’ trobarem 

una taula amb llista de les espècies 

pressents al municipi i la seva quantitat. 

Cada nom d’espècie disposarà d’un 

enllaç a la seva corresponent fitxa, de 

tal manera que per a accedir a més 

informació de l’espècie s’haurà de fer 

click sobre el nom. 

- Fitxes 

En el subapartat ‘Fitxes’ podrem consul-

tar totes les fitxes de totes les espècies 

presents al municipi mitjançant una sen-

zilla navegació de fletxes laterals.  

- Mapes 

En el subapartat ‘Mapes’ podrem con-

sultar els mapes on es mostra la ubicació 

de les diferents espècies potencialment 

al·lergògenes presents al municipi.  

Senyalització dels arbres ornamentals de 

Tiana 

Senyalització dels arbres inventariats per 

facilitar el seu reconeixement. La senyal 

consta d’un model simple en el qual es 

pot veure el nom científic de l’espècie, 

el nom comú en català, castellà i an-

glès; l’indicador de si es tracta d’una 
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espècie potencialment al·lergògena, i 

un codi QR. Si escanegem el codi QR 

amb un lector de codis en el nostre 

smartphone, ens portarà directament a 

la seva fitxa en la pàgina web, on po-

drem consultar totes les característiques 

importants de l’espècie. 

La senyalització s’ubicaria en els parcs 

amb més impacte pedagògic com Dr. 

Mascaró, Parc antic camp de futbol, 

Salvador Espriu, Jardí Lola Anglada, Parc 

Can Baratau, Joan Armengol i Dr. Barra-

quer, connectant amb els itineraris del 

municipi i els arbres monumentals cata-

logats. 

Propostes de millora en educació am-

biental 

Inclusió de la activitat ‘Coneix els arbres 

de Tiana’ al Programa d’Educació Am-

biental a les Escoles de Tiana.  

Propostes de millora de la gestió dels 

arbres urbans 

Tria de les espècies 

La selecció d’espècies que trobarem a 

l’entorn urbà que generalment s’utilitza 

a Barcelona i el seu entorn depèn de 

diferents factors com poden ser: el cli-

ma, l’entorn, la sostenibilitat, la convi-

vència amb altres espècies, la durabili-

tat, la permanència. 

Cal considerar que determinades espè-

cies tenen efectes negatius, sobre el 

mobiliari, l’ambient o la salut de les per-

sones.  Per tant, s’hauria de donar priori-

tat a criteris de selecció del tipus convi-

vència, degut a que una mala selecció 

d’espècies, com pot ser en el cas del 

Platanus acerifolia (present en moltes 

ciutats de l’Àrea Metropolitana de Bar-

celona) produeix un sobrecost en sanitat 

degut als casos d’al·lèrgia respiratori 

que produeix durant la seva època de 

floració.  

Un altre criteri de selecció que s’hauria 

de tenir en compte és la diversificació, 

instaurant noves espècies que s’adaptin 

millor a l’entorn urbà i el clima mediter-

rani. Les espècies que millor es poden 

adaptar a aquest entorn són les espèci-

es autòctones. És molt important man-

tenir i repoblar amb espècies arbòries 

originaries de la regió mediterrània com 

poden ser, les alzines, els pins i els roures.  
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