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#BWater 
Aigua per al consum humà a Barcelona: avaluació de la sostenibilitat i de l’impacte sobre 

la salut 

Projectes de recerca i innovació 2022 

LA MOBILITAT I EL RESPECTE I El projecte BWater pretén comparar els impactes sobre la salut, els  

impactes ambientals i socioeconòmics associats a diferents opcions  

de consum d’aigua potable a la ciutat de Barcelona (aigua de l’aixeta,  

aigua mineral embotellada i aigua de l’aixeta tractada amb equipament  

domèstic). 

 

El resultat global serà un índex de sostenibilitat que mostrarà quina 

opció  de consum d’aigua potable és la més sostenible i saludable 

per a la  ciutat de Barcelona. La informació obtinguda serà clau per a 

quantificar  els beneficis ambientals, socioeconòmics i sobre la salut 

d’un consum  sostenible i responsable d’aigua potable i per a construir 

polítiques i  accions dirigides a implementar-lo. 

LA PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

Investigadora líder del projecte: 

Marianna Garfí (UPC) 

Un projecte de: 

Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) 

Plataforma Tecnològica Espanyola de l‘Aigua 

(PTEA) 

Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) 

A Barcelona, un 60% de 

la població  prefereix 

consumir aigua  

embotellada 

El consum d'aigua  

embotellada és 

responsable  de la 

generació d'una gran  

quantitat de residus 

plàstics 

Els beneficis ambientals  

del consum d'aigua de  

l’aixeta superen  el risc per 

a la salut, en relació amb  

l'aigua embotellada 
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ENVELLIMENT 
I QUALITAT DE VIDA 

Temperatures i concentracions de contaminació de l’aire més altes  

evidencien més problemes de salut mental. Aquests problemes de  

salut s’han estudiat sobretot en l’àmbit hospitalari. És per això que és  

necessari un estudi detallat en l’àmbit de l’atenció primària per entendre  

els problemes de salut derivats d’aquestes exposicions així com la 

càrrega  que això suposa a l’atenció primària. En aquest projecte 

proposem analitzar  la relació entre temperatura i contaminació de l’aire 

i la salut mental dels  ciutadans de Barcelona i de la seva àrea 

metropolitana. 

El resultat global serà un índex de sostenibilitat que mostrarà quina 

opció  de consum d’aigua potable és la més sostenible i saludable 

per a la  ciutat de Barcelona. La informació obtinguda serà clau per a 

quantificar  els beneficis ambientals, socioeconòmics i sobre la salut 

d’un consum  sostenible i responsable d’aigua potable i per a construir 

polítiques i  accions dirigides a implementar-lo. 

Investigadora líder del projecte: 

Talita Duarte-Salles (IDIAPJGol) 

Un projecte de: 

Institut Universitari d’Investigació en Atenció  

Primària  (IDIAP Jordi Gol) 

Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

A la ciutat de Barcelona i la seva  

àrea metropolitana, aquests dos  

tipus d’exposició afecten de manera  

diferent cada barri, geogràficament 

i sociodemogràficament 

Les onades de calor i els pics en  

contaminació de l’aire s’han associat  

també amb problemes de salut mental i 

un empitjorament de la qualitat de vida 

En els darrers 20 anys, més de 166.000  

persones han mort per onades de calor. 

La contaminació de l’aire suma 4,2 

milions de morts cada any 

Explorant l’efecte de l’ambient en la salut mental als barris 

#AMBIENTAMENT 
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Estudi pilot de la millora de la mobilitat i l’accessibilitat universal de persones amb 

discapacitat visual a la ciutat de Barcelona 

Els  estudis constaten que un 40% de les persones amb discapacitat visual cauen 

un cop a l’any  i el 63% d’aquestes caigudes tenen conseqüències mèdiques, 

provocant aïllament social i  dependència a causa de la por de patir més caigudes. Es 

calcula que la manca d’autonomia  personal genera un cost de més de 15.000€/any per 

a les persones amb discapacitat visual. 

 
El projecte BCNMob vol contribuir a revertir aquesta situació, a través de la realització 

d’un  estudi pilot per analitzar i mesurar la millora de la mobilitat i l’accessibilitat 

universal de les  persones amb discapacitat visual que es pot assolir a la ciutat de 

Barcelona, mitjançant les  ulleres intel·ligents de Biel Glasses que fan us de tecnologia 

5G en combinació amb altres  tecnologies com la visió artificial i la realitat estesa. 

 
L’impacte esperat del projecte inclou un increment de l’autonomia del 85% per a les 

persones  amb discapacitat visual que facin us de les ulleres, millorant la mobilitat, 

l’accessibilitat universal  i la qualitat de vida. A més a més, s’avaluarà la usabilitat, 

fiabilitat i seguretat de la tecnologia. 

Investigador líder del projecte: 

Joan Gispets (UPC) 

Un projecte de: 

Els problemes de mobilitat 

són  la pitjor conseqüència de 

patir  discapacitat visual, 

causant  accidents, lesions, 

dependència  i aïllament social 

70M persones al món i 7M  

de Europa pateixen pèrdua  

de visió perifèrica, 

l’afectació  visual que implica 

més  problemas de mobilitat 

Noves tecnologies com la IA, robòtica,  

5G i XR, permeten desenvolupar 

solucions  innovadores per solucionar 

els problemes  de mobilitat i millorar 

l’accessibilitat  universal 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Biel Glasses S.L. 

Fundació Punt de Vista 

#BCNMob 

ENVELLIMENT 
I QUALITAT DE VIDA 
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Un projecte de: 

Fundació Salut i Envelliment UAB 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Universitat de Barcelona (UB) 

Investigador líder del projecte: 

Albert Julià Cano (UB) 

Un dels grans reptes que tenen les societats avançades del segle XXI és la  

gestió de l’increment de l’envelliment de la població i, per tant, d’un major  

nombre de persones en situació de dependència funcional (SDF). 

El projecte DEPCURA-BCN proposa realitzar una recerca amb una mostra  

representativa de la població de 65 i més anys en situació de dependència  

funcional a Barcelona, amb l’objectiu de conèixer quines són les seves  

característiques, les estratègies de cura segons diferents perfils, així com  

detectar possibles necessitats no cobertes i desigualtats a la ciutat. 

Obtenir aquesta informació és un pas necessari per poder prendre 

decisions  eficients en l’àmbit dels serveis d’atenció a la dependència 

(com per exemple  el Servei d’Atenció Domiciliària-SAD). Es proposa una 

metodologia mixta  quantitativa (n=1.700) i qualitativa (n=30 entrevistes) amb 

un enfocament  participatiu de persones destinatàries i professionals de 

serveis socials. Els  resultats permetran l’elaboració de recomanacions per 

millorar l’atenció a les  persones grans en SDF, així com als diferents perfils 

de persones cuidadores. 

ENVELLIMENT  
I QUALITAT DE VIDA 

A Barcelona hi ha prop de  

40 mil beneficiaris per  

dependència 

El 87,9% de les 

persones  ateses pel 

SAD al 2019  tenien 65 

o més anys 

El 21,3% de la 

població  de 

Barcelona té 65 o  

més anys 

La situació de les persones grans amb dependència funcional i les persones cuidadores a 

Barcelona 

#DEPCURABCN 
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Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Institut Universitari d’Investigació en Atenció 

Primària  (IDIAP Jordi Gol) 

Vall d’Hebrón Institut de Recerca (VHIR) 

L’objectiu és identificar pacients amb malaltia hepàtica avançada 

durant  les fases asimptomàtiques de la malaltia, identificar aquells 

factors que  intervenen en la manca de detecció precoç i implementar un 

programa d’intervenció en pacients joves amb un consum d’alcohol de 

risc. 

El projecte #StopALD vol estudiar l’impacte d’una intervenció 

psicològica junt amb la visita d’un hepatòleg coordinat des de l’atenció 

primària de salut de l’abstinència i les recaigudes sobre la progressió i 

gravetat de la malaltia hepàtica, tot comparant-ho amb el tractament 

estàndard habitual i estudiar els determinants sòcio-econòmics i 

relacionats amb el sistema  de salut que han causat un diagnòstic tardà. 

 

L’objectiu final és identificar les claus per a implementar un programa 

de cribratge, derivació i assessorament cost-efectiu i equitatiu al 

sistema  sòcio-sanitari de Barcelona. 

ENVELLIMENT I 
I QUALITAT DE VIDA 

Investigadors principals del projecte:  

Meritxell Ventura-Cots (VHIR)  

Juan Manuel Pericàs (VHIR) 

 
Un projecte de: 

       Els principals problemes són  

la manca de detecció 

precoç  i la manca 

d’intervencions  sobre 

població jove amb  

consum excessiu 

La malaltia hepàtica  

relacionada amb l’alcohol  

(ALD) és la causa 

principal  de cirrosi a 

nivell mundial 

Programa de detecció precoç i intervenció sobre el consum excessiu d’alcohol en 

població jove. 

#StopALD 

L’única mesura que 

s’ha  demostrat eficaç 

és  l’abstinència 
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Un projecte de: 

Universitat de Barcelona (UB) 

Hospital Clínic – IDIBAPS 

Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de 

l’Aigua  (IDAEA - CSIC) 

La CA s’ha relacionat amb un envelliment prematur i l’aparició de 

malalties  relacionades amb l’edat com molts càncers, incloent-hi el 

d’esòfag i tràquea.  Conèixer l’efecte de la CA en els teixits pot ajudar a 

entendre com fomenta  l’aparició de càncer, i ajudar a dissenyar 

intervencions per millorar la qualitat  de l’envelliment a la ciutat. 

En el projecte #BCN-CA-ENV utilitzarem cultius 3D d’epiteli d’esòfag  i 

tràquea humans, generats a partir de mostres de donants de l’àrea de  

Barcelona, per exposar-los a partícules PM2.5 de CA recollides a la ciutat.  

Simularem dosis corresponents a una alta exposició (una jornada laboral  

sencera) i baixa exposició (1h diària al carrer). Avaluarem els efectes  

d’aquestes dosis en múltiples paràmetres relacionats amb 

l’envelliment  cel·lular, la transformació cel·lular i amb l’aparició o selecció 

de mutacions en  els cultius. 

Aquest projecte permetrà entendre com la contaminació 

específicament  de Barcelona afecta l’envelliment dels teixits epitelials 

dels seus habitants  i a les mutacions que aquests porten. 

ENVELLIMENT  
I QUALITAT DE VIDA 

 

Investigador líder del projecte: 

Albert Herms Fiol (UB) 

Es desconeix l’efecte 

de la CA sobre els teixits  

epitelials normals, abans 

de  l’aparició del càncer 

La CA s’ha relacionat amb  

l’aparició de malalties  

relacionades amb l’edat com  

molts càncers, incloent-hi el  

d’esòfag i tràquea 

La contaminació 

atmosfèrica  (CA) de 

Barcelona està  relacionada 

amb major  mortalitat 

prematura 

Efectes de la contaminació atmosfèrica de l’àrea de Barcelona en l’envelliment dels 

teixits 

#BCN-CA-ENV 
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Reduint la contaminació podem millorar la salut cardiovascular dels nostres ciutadans 

Investigadora líder del projecte: 

Begoña Benito Villabriga (VHIR) 

Un projecte de: 

A Europa, la contaminació  

atmosfèrica és responsable  

d’un excés de 790.000 morts  

anuals, majoritàriament de  

causa cardiovascular 

A Barcelona, els nivells  

d’exposició a PM2.5 i PM10  

superen els límits recomanats  

per l’OMS, i es relacionen amb  

complicacions 

cardiovasculars 

La implementació de la  

zona de baixes emissions  

(ZBE) podria disminuir les  

complicacions 

arrítmiques  en pacients 

amb cardiopatia 

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebrón 

Institut  de Recerca (VHIR) 

Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica (FCRB) 

Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu 

i  Sant Pau (IIB Sant Pau) 

#cleanBCNhealthy 

La contaminació atmosfèrica empitjora la salut cardiovascular, 
incrementant  el risc d’infart de miocardi o ictus. Nivells alts de contaminació 
podrien promoure  també l’aparició d’arrítmies, i traduir-se en un augment de 
les hospitalitzacions  i la mort cardiovascular. La implementació de mesures 
poblacionals per reduir  l’exposició a contaminació podria disminuir aquest 
risc. 

Amb les dades obtingudes de més de 1300 pacients amb cardiopatia  
provinents de 3 hospitals de Barcelona, s’estudiaran els efectes dels nivells  
de contaminació diaris (detectats a les estacions de qualitat de l’aire de la  
ciutat) sobre l’aparició d’arrítmies monitoritzades per registre continu (període  
2017-2019), així com la potencial disminució de les mateixes després de la  
implementació de la zona de baixes emissions (ZBE, període 2020-2022). 
En  el projecte global, s’estima analitzar més de 6.5 milions d’observacions. 

 
La implementació de la ZBE representa una oportunitat per avaluar 
l’impacte  de mesures poblacionals de reducció de l’exposició a 
contaminants sobre la  salut dels ciutadans. 

PM2.5 

LA MOBILITAT I EL RESPECTE I 

LA PROTECCIÓ 

MEDIAMBIENTAL 
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