
LA PREMATURITAT I LA SEVA RELACIÓ 
AMB L’ESCALFAMENT GLOBAL 

 

 

  

La Salle Manlleu  

2n Batxillerat (2020-2021) 

 

Berta Ayats Colomer 

Tutor/a: Núria Casals Guàrdia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vull donar les gràcies a la meva tutora Núria Casals, perquè sense ella no 

hagués pogut elaborar un treball tan extens com aquest, pels consells, per la seva 

disponibilitat i sobretot per animar-me.  

També vull donar les gràcies a l’associació Som Prematurs, especialment a 

en Francesc Botet, per dedicar-me el seu temps i ajudar-me a difondre l’enquesta a 

les famílies que formen part de l’associació. A totes les mares enquestades per 

donar-me l’oportunitat de conèixer les seves històries. 3  

També agrair l’ajuda a la Dra. Núria Fusté, al Dr. Xavier Saura, a Tomàs 

Molina i a Jordi Sacasas per respondre les preguntes de les entrevistes. 



Tot i ser petit, és ferotge. 

(SHAKESPEARE)  



 

RESUM 

En aquest treball s’ha plantejat conèixer al màxim les diferents etapes de la 

prematuritat i investigar a través d’un estudi estadístic si existeix alguna relació 

envers l’escalfament global. Aquest estudi s’ha basat en el nombre de naixements 

prematurs diaris i les temperatures màximes diàries compreses entre els anys 2014 i 

2018 a Catalunya. S’han agrupat les temperatures per franges i s’ha calculat el 

percentatge de prematuritat per cada una d’elles. En els resultats es va revelar que 

el percentatge de prematuritat és major en els dies amb temperatures extremes, tant 

fredes com càlides. Així doncs, si en un futur l’escalfament global segueix avançant, 

el nombre de parts prematurs seguirà en augment, sempre i quan l’evolució de la 

medicina no contraresti aquest efecte. 

Paraules clau: canvi climàtic, escalfament global, neonatologia, part 

prematur, prematuritat, temperatures extremes  

ABSTRACT 

The aim of this treball de recerca is to study, explain and exemplify the 

different stages of prematurity and investigate through a statistic study if there is a 

relation with global warming. This research project is based on the number of 

premature births and the daily maximum temperatures between 2014 and 2018 in 

Catalonia. The ranges of temperatures were grouped together and the percentage of 

prematurity was calculated for each of them. A significant encounter during the 

research is that the percentage of prematurity increased on days with extreme 

temperatures both cold and warm. Hence, we can conclude that in the future the 

global warming continues increasing; the number of premature births will grow, as 

long as the evolution of medicine does not counteract this effect. 

Keywords: climate change, global warming, neonatology, preterm birth, 

prematurity, extreme temperatures.  
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1 INTRODUCCÓ 

La prematuritat és la primera causa de mortalitat infantil als països 

desenvolupats i una important causa de discapacitat. L’any 2019, el percentatge de 

naixements amb menys de trenta-set setmanes de gestació a Catalunya va ser del 

6,1%. Aquest treball de recerca s’endinsa en aspectes de la neonatologia i es 

realitza una anàlisi de la relació entre la temperatura i els parts prematurs al territori 

català, així com quina podria ser l’evolució del percentatge de prematuritat davant 

l’increment de les temperatures causat pel canvi climàtic i l’escalfament global. 

La motivació principal per l’elecció d’aquest tema ha estat la curiositat envers 

la neonatologia: alimentació, tractaments, seqüeles... Una vegada iniciada la recerca 

d’informació va cridar l’atenció el fet d’investigar si a nivell de Catalunya existeix la 

relació entre les temperatures i els parts prematurs, tal com demostren alguns 

estudis internacionals.  

Els objectius principals d’aquest treball són els següents: en primer lloc, 

conèixer quins són els factors de risc, causes de la prematuritat i quines tècniques 

s’utilitzen per pervenir el part prematur. També conèixer quines són les cures que 

rep un nadó nascut prematurament a la unitat de neonatologia i un cop ha rebut l’alta 

hospitalària, estudiar el clima de Catalunya en els diferents territoris. En segon lloc, 

analitzar si l’exposició a temperatures extremes incideixen en el nombre de parts 

prematurs a Catalunya i per acabar, estudiar quina és l’evolució de les temperatures 

del territori català per poder estimar quina serà la tendència del percentatge de 

prematuritat en un futur. 

Aquests objectius s’utilitzaran per resoldre la hipòtesi plantejada a 

continuació: L'escalfament global provocarà un augment de les temperatures a 

Catalunya i a conseqüència el percentatge de parts prematurs augmentarà. 

Per realitzar el treball s’ha emprat una metodologia científica i analítica, que 

inclou consultes a fonts digitals, escrites i orals. S’han consultat fonts primàries com 

per exemple articles de premsa o estudis que han aportat informació sobre la relació 

entre la prematuritat i les temperatures. Així mateix, s’ha dut a terme una anàlisi de 

dades relacionades amb el nombre de parts prematurs i les temperatures de 

Catalunya obtingudes a partir de l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Servei 



Treball de recerca  La prematuritat i la seva relació amb l’escalfament global 

2n de Batxillerat - 8 - Curs 2020-2021 

Meteorològic de Catalunya, respectivament. D’altra banda s’han fet entrevistes a 

meteoròlegs i a metges catalans que han estat de gran interès per aprofundir en el 

tema. 

El treball s’ha estructurat en una part teòrica i una part pràctica. La part teòrica 

es divideix en els següents apartats: 

Factors de risc i causes més freqüents que provoquen la prematuritat i el 

diagnòstic i tractament preventiu del part prematur.  

 Cures que rep el nadó prematur a la unitat de neonatologia i un cop ha 

rebut l’alta hospitalària.  

 Seqüeles que poden derivar de la prematuritat.  

 Clima  i afectació del canvi  climàtic a Catalunya. 

Pel que fa a la part pràctica: 

 Anàlisi del qüestionari dut a terme a mares amb fills/es prematur/es. 

 Estudi de la relació entre les temperatures extremes, fredes i càlides, i 

el percentatge de prematuritat entre els anys 2014 i 2018. 

 Estudi de l’evolució de les temperatures extremes, fredes i  càlides, per 

cada una de les zones climàtiques de Catalunya en els darrers onze 

anys. 

 Conjunt d’entrevistes realitzades a experts en els àmbits de medicina i 

meteorologia. 

En aquest treball es pretén donar a conèixer les causes i les cures 

relacionades amb la neonatologia, així com estudiar la relació entre les temperatures 

i el percentatge de prematuritat i com aquest es podria veure afectat pel canvi 

climàtic en els pròxims anys. 
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2 QUÈ ÉS L’EMBARÀS 

L’embaràs és l’etapa en què es forma un nou ésser viu a l’interior de la dona. 

Aquest període s’inicia amb la implantació de l’òvul a l’úter i finalitza en el moment 

del part (Terés, 2018). L’embaràs sol durar, entre 38 i 42 setmanes, al llarg 

d’aquesta etapa la dona experimenta canvis físics, psíquics i emocionals que aniran 

canviant durant el període de gestació (Hernández, 2018). 

 

El període de gestació es divideix en tres trimestres: 

 El primer trimestre va des del moment de la concepció fins a la tretzena 

setmana, al llarg d’aquesta etapa es formen els òrgans fetals. En 

aquest període la dona nota alguns canvis; com l’absència de la 

menstruació, fatiga, augment dels pits, mareigs, nàusees i vòmits. 

 El segon trimestre es comprèn entre la tretzena i 27 setmanes de 

gestació, on té lloc la maduració del fetus. Al llarg d’aquest període el 

cos de la dona s’adapta als canvis hormonals i com a conseqüència les 

molèsties experimentades durant del primer trimestre desapareixen. En 

aquesta etapa creix l’abdomen de la dona i es poden començar a notar 

els moviments fetals. 

 El tercer trimestre va des de la 28 setmana de gestació fins al moment 

del part, és en aquest moment on el fetus acaba de madurar i créixer. 

L’abdomen culmina el creixement, fet que podria provocar dolors i 

molèsties a la dona (Alcalaz, 2018). 

Il·lustració 1: Evolució del fetus al llarg de l'embaràs. Font: https://www.livescience.com/44899-stages-of-
pregnancy.html 
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Quan el fetus està totalment format té lloc el part, que es divideix en tres 

fases:  a la primera fase té lloc la dilatació de l’úter, a la segona fase té lloc la 

dilatació completa i la sortida del nadó, finalment a la tercera fase es desprèn la 

placenta (Quintana, 2015).  

 

Il·lustració 2: Fases del part. Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Prolonged_labor 
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3 NOUNAT PREMATUR 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) un nounat prematur és 

aquell nadó que ha nascut abans de completar la 37 setmana de gestació o bé 

abans dels 259 dies comptats a partir del primer dia de l’última menstruació. Això 

causa una immaduresa als òrgans i sistemes del nounat, provocant una major 

vulnerabilitat a malalties. El límit de variabilitat d’un nounat s’estableix entre les 23 i 

24 setmanes de gestació o amb un pes que oscil·la entre els 500 i 600 grams 

(Salud, Organización Mundial de la Salud, 2018). 

En l’actualitat els nadons prematurs es classifiquen segons l’edat gestacional i 

el pes en el moment del seu naixement. Això permet dividir els nadons en tres 

categories;  

 Prematur molt extrem: És el nadó que té menys de 28 setmanes de 

gestació. 

 Prematur extrem: És aquell nadó que neix entre la setmana 29 i 34 de 

gestació. 

 Prematur moderat: Són els nadons que neixen entre la setmana 35 i 37 

de gestació. 

 

Il·lustració 3: Classificació de la prematuritat segons la setmana de gestació.  

 

3.1 Prematur molt extrem 

Un nadó prematur molt extrem, ha nascut amb una antelació d’entre 16 i 12 

setmanes, el seu pes oscil·la entre els 454 i 1.600 grams i la seva altura entre 25 i 

33 centímetres.  

A causa de la seva prematuritat, el cap no serà proporcional a la resta del seu 

cos. El nadó també presentarà borrissol a la cara i el cos, anomenat lanugen, que 



Treball de recerca  La prematuritat i la seva relació amb l’escalfament global 

2n de Batxillerat - 12 - Curs 2020-2021 

anirà desapareixent de manera natural a mesura que el nadó es faci gran. La seva 

pell semblarà transparent, ja que encara no s’haurà desenvolupat la capa de grassa 

que es troba sota la pell, cosa que permetrà veure algunes de les seves venes. 

Probablement, durant els primers dies la seva pell tindrà un to vermellós fosc a 

causa de la falta d’oxigen i mala circulació de la sang. Aproximadament, el nadó 

romandrà amb els ulls tancats fins a la setmana 26 de gestació, moment en què els 

obrirà de forma natural. 

Un nadó nascut en aquesta etapa gestacional no acostuma a moure’s gaire. 

No obstant això, en determinats moments pot estirar-se o bé posar-se el dit polze a 

la boca. Fins i tot es pot comunicar mitjançant el llenguatge corporal: badallant, 

estirant els dits o singlotant. El nadó extremadament prematur pot sentir els sorolls i 

en cas de tenir els ulls oberts és capaç d’arribar a veure figures o formes en blanc i 

negre. 

Quan el nadó es troba a l’interior de la mare, aquesta li proporciona calor 

corporal amb el cos i li subministra l’aliment i l’oxigen a través de la placenta i el 

cordó umbilical. Però en el cas dels nadons prematurs molt extrems, la mare no pot 

proporcionar-li aquestes cures. És per aquest motiu que no serà capaç de respirar 

durant molt temps sense ajuda; no podrà mantenir la calor corporal; ni alimentar-se 

per si sol (Castellà, 2019). 

3.2 Prematur extrem 

Un nadó prematur extrem ha nascut amb una antelació d’entre 11 i  6 

setmanes, el seu pes oscil·la entre poc més de 1.000 i 2.500 grams i la seva  altura 

es trobarà al voltant dels 30 i 35 centímetres.  

Igual que al nadó prematur molt extrem, el seu cap seguirà sent més gran que 

la resta del seu cos i també tindrà lanugen. És possible que les seves venes encara 

siguin visibles, però a mesura que vagi creixent la capa de grassa, cada vegada ho 

seran menys. El nadó encara haurà de desenvolupar-se i guanyar més pes. 

Durant aquesta etapa gestacional el nadó serà capaç de moure’s amb més 

facilitat i força. També podrà romandre més temps despert i podria arribar a 

reconèixer la veu o el rostre dels seus familiars i comunicar-se a través del 

llenguatge verbal. 
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Fins a la setmana 34 els nadons segueixen presentant dificultats per 

coordinar els actes de  succionar i respirar, ja que els pulmons no produeixen 

suficient surfactant1. Per aquest motiu necessiten ser alimentats per sonda i tenir 

respiració assistida (Castellà, 2019). 

3.3 Prematur moderat 

Un nadó prematur moderat ha nascut amb una antelació d’entre 5 i  3 

setmanes, el seu pes oscil·larà entre 1.600 i 3.400 grams i mesurarà al voltant de 38 

i 45 centímetres.  

A causa de l’edat gestacional el nadó tindrà una aparença bastant similar a la 

d’un nadó nascut a terme. El que el diferencia d’un nadó nascut a terme serà el seu 

pes i la presència del lanugen. 

Com s’ha comentat anteriorment el nadó prematur moderat serà capaç de 

realitzar accions semblants a les d’un nadó nascut a terme. Podrà moure les cames 

amb més força així com agafar el dit dels seus familiars i fins i tot la seva vista podria 

arribar a ser igual que la d’un nadó nascut a terme. Tot i això podria ser que en 

moments puntuals necessiti ajuda respiratòria o bé l’ajuda per alimentar-se (Castellà, 

2019). 

  

                                                           
1
  Substància que cobreix l’interior de les vies respiratòries i dels alvèols que permet mantenir-se 

oberts durant la respiració. 
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4 CAUSES DE LA PREMATURITAT 

No sempre ha estat possible determinar les causes d’un part prematur, ni 

saber els factors responsables de la prematuritat. Actualment se sap relativament 

poc sobre el perquè hi ha nadons que neixen prematurament. Normalment els parts 

prematurs solen ser espontanis, però existeixen dos motius pels quals un nadó pot 

néixer abans de temps. El primer és quan la mare pateix contraccions abans d’hora, 

anomenat part prematur. El segon es produeix quan el part ha de ser provocat, ja 

que podria posar en perill la salut de la mare o/i el fetus, en aquest cas s’anomena 

naixement prematur (Tommy's, 2017). 

Hi ha vàries condicions que poden augmentar el risc de patir un part prematur. 

A continuació se n’anomenen les principals: 

4.1 Factors de risc materns 

 Hàbits d’estil de vida poc saludables: El tabaquisme pot provocar 

alteracions en la implantació de l’òvul en l’endometri i també pot afectar 

el desenvolupament fetal, part i postpart (Sentilhes, 2016). Un altre 

hàbit poc saludable és la consumició l’alcohol que en accés pot 

comportar risc en el part prematur,  fins i tot en el primer trimestre 

podria arribar a provocar un avortament espontani (Kesmodel U., 

2000). Finalment el consum de drogues, com per exemple la 

marihuana, potencien les probabilitats de tenir un nadó de baix pes, o 

bé la cocaïna que pot provocar alts i baixos en la pressió de la mare, 

fet que podria donar lloc a un despreniment de la placenta 

(Hayatbakhsh, 2012). 

 Edat de la mare: Les mares amb una edat elevada (més de 35 anys) 

tenen més probabilitats de desenvolupar malalties perjudicials per al 

fetus i per la mare, com podria ser la preeclàmpsia2 o la diabetis 

transitòria3 (Carolan, 2013).  

 Causes socials: En el cas que la mare requereixi una falta de recursos 

econòmics, pateixi estrès constant, tingui antecedents de part prematur 

                                                           
2
 Malaltia que es produeix durant la segona meitat del període de gestació. 

3
 Tipus de diabetis que té lloc durant l’embaràs, els nivells de glucosa a la sang són elevats. 
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o que realitzi activitats que requereixin un esforç físic podria augmentar 

les probabilitats de patir un part prematur (Staneva, 2015). 

 Nutrició: És important que durant l’embaràs la dona tingui un pes dins 

el rang de normalitat. La pèrdua de pes gestacional representaria un 

dèficit nutricional. Per contra un augment de pes,  obesitat 

pregestacional, també podria augmentar el risc de part prematur 

(Gordon, 2007). 

 Salut de la dona: Si la dona pateix diabetis pregestacional o bé la 

desenvolupa durant l’embaràs, és un factor de risc de preeclàmpsia. 

Les dones que pateixen hipertensió arterial4 el risc de patir 

complicacions durant l’embaràs és més elevat a causa de les 

complicacions pròpies de la patologia (Merlino, 2006). 

 Infeccions: Una infecció probablement augmentarà la producció de 

prostaglandines a l’úter, provocant contraccions o relaxacions als 

músculs. En cas que causi contraccions a l’úter, provocaria que el part 

comencés prematurament. 

4.2 Factors de risc gestacionals 

 Embaràs múltiple: L’embaràs múltiple està directament relacionat amb 

les tècniques de reproducció assistida com la inseminació in vitro. Els 

fetus es troben comprimits a l’úter, per aquest motiu en alguns casos 

s’ha d’iniciar el part abans de les 40 setmanes de gestació 

(Goldenberg, 2008). 

 Polihidramnis: Un accés de líquid en el sac amniòtic podia afegir 

pressió en les parets de l’úter i fins i tot al coll de l’úter. 

 Ruptura prematura de la membrana: Es produeix quan les 

membranes del sac amniòtic comencen a debilitar-se i trencar-se 

abans d’hora. 

 Insuficiència cervicouterina: Té lloc quan el coll de l’úter no té la 

força necessària per romandre tancat davant del pes cada vegada 

                                                           
4
 Tensió arterial elevada. 
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superior del fetus. En el cas dels parts múltiples l’úter té una tensió més 

elevada a causa del pes de dos o més fetus, dificultant que el coll de 

l’úter romangui tancat. 

4.3 El part provocat 

En determinades situacions, els metges/ses poden decidir provocar el part per 

diverses raons, ja que si no la salut de la mare i/o el fetus podria estar en perill. 

 Preeclàmpsia: Consisteix en l’augment de la pressió durant l’embaràs. 

Els seus símptomes són el mal de cap i la inflamació de certes parts 

del cos com les mans, els peus i les cames. Es diagnostica en les 

anàlisis rutinàries en les quals s’evidencia una pujada de la pressió 

arterial i la presència de proteïnes a l’orina. La preeclàmpsia s’inicia a 

la placenta fent que disminueixi el flux sanguini de la mare, cosa que 

provoca una restricció d’aliment i d’oxigen al fetus. Això produeix que el 

fetus no es desenvolupi correctament o bé que deixi de créixer. 

 Embaràs múltiple: Un embaràs múltiple pot suposar un factor de risc 

en un part prematur. En el cas que un dels dos fetus deixi de créixer o 

que per la mare pugui resultar perillós seguir endavant amb l’embaràs, 

podria portar a avançar l’embaràs.  

 Problemes de la placenta: En el cas que la placenta no subministri 

suficient aliment al nadó perquè creixi adequadament, els metges/ses 

poden provocar el part per tal que el nadó sigui nodrit a la Unitat de 

Cures Intensives Neonatals.  

 Motius de la mare: En alguns casos la mare no pot fer front a 

l’embaràs durant més temps, fet que provoca que el part s’hagi 

d’avançar (Bradford, 2003). 

Les mares que han patit un part prematur tenen més possibilitats que els 

succeeixi el mateix amb el següent embaràs, en comparació a les mares que han 

tingut un part a terme. Però els metges/ses sempre controlaran l’estat de salut de la 

mare i del fetus per tal de poder identificar qualsevol problema que pugui sorgir 

durant l’embaràs al més aviat possible i aplicar el tractament més efectiu (Kazemier, 

2014).  
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5 PREVENCIÓ DEL PART PREMATUR 

L’estil de vida de la mare desenvolupa un paper molt important en la 

prevenció del part prematur. Tot i que en la majoria de casos se’n desconeix la 

causa. Hi ha algunes mesures que podrien ajudar a disminuir el risc de presentar un 

part prematur. 

En cas d’antecedents de prematuritat es recomana que hi hagi un període de 

dotze mesos entre el part i la nova gestació. Les mares que anteriorment han tingut 

una pèrdua gestacional se’ls fa una avaluació inicial en les unitats especialitzades en 

la prematuritat. En aquests departaments es farà un seguiment del procés de 

gestació sota un control ecogràfic minuciós. S’avaluarà la influència infecciosa en el 

part prematur proporcionant la possibilitat d’un tractament específic segons les 

condicions clíniques. 

Fumar durant l’embaràs augmentarà les probabilitats de desenvolupar 

problemes. Per altra banda també disminuirà la quantitat d’aliment i d’oxigen que rep 

el nadó i retardarà el creixement provocant que el nadó neixi amb un pes menor del 

normal. 

És important que la mare mantingui uns hàbits de vida saludables, per això és 

fonamental que es deixin de consumir begudes alcohòliques. Sí la mare pren 

drogues durant l’embaràs, podria danyar al nadó i augmentar les probabilitats de 

tenir un part prematur. 

Finalment cal evitar qualsevol classe d’infecció durant l’embaràs, ja que podria 

provocar que s’hagués d’avançar el part. Una de les infeccions més comunes és la 

listeriosi que es transmet mitjançat els aliments crus. 
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6 DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL PART PREMATUR 

El diagnòstic precoç del part prematur és complicat, ja que els símptomes 

inicials són lleus i podrien tenir lloc en les gestacions normals. Existeixen dues 

proves mèdiques que podrien diagnosticar si existeix el risc de part prematur: a 

través de mediacions de la longitud cervical i mitjançant determinacions de la 

fibronectina oncofetal. 

6.1 Mediació de la longitud cervical 

El coll de l’úter és un petit conducte que connecta la cavitat uterina amb la 

vagina. A mesura que l’embaràs va avançant el coll de l’úter es va escurçant, fins 

que acaba desapareixent en el moment del part. Es pot aconseguir una visualització 

i mediació precisa del coll de l’úter a partir d’una ecografia transvaginal. 

Les dones que tenen el coll de l’úter curt, tenen una major probabilitat de tenir 

un part prematur. Es considera com a coll normal aquell que mesura més de tres 

centímetres i coll curt el que mesura menys de tres centímetres. L’edat gestacional 

està directament relacionada amb la longitud cervical, ja que a mesura que 

l’embaràs avança es va escurçant. 

Abans del segon trimestre, la longitud cervical no pot predir el part prematur. 

És per això que l’avaluació de la longitud cervical es realitza entre les setmanes 16 i 

24 de gestació. Si al llarg d’aquesta edat gestacional la longitud cervical supera els 

30 mil·límetres, hi ha un 97% de probabilitats de no tenir un part prematur, per cada 

mil·límetre inferior als 30 mil·límetres augmenta el risc de part prematur en un 6% 

(Parodi, 2018). 

L’escurçament de la longitud cervical està directament relacionat amb el part 

prematur, especialment quan és menor de 15 mil·límetres abans de les 20 setmanes 

de gestació. 

6.2 Determinació de la fibronectina oncofetal 

Es creu que la fibronectina oncofetal, un tipus de glicoproteïna, té un paper 

important amb l’adhesió del sac amniòtic i el revestiment de l’úter. En cas que la 

connexió s’interrompi a causa d’una infecció o inflamació, es produirà una separació 

del sac amniòtic de la paret de l’úter provocant contraccions uterines o escurament 
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del coll de l’úter. Després, la fibronectina oncofetal es trobaria a les secrecions 

cervicovaginals (García, 2010). 

La fibronectina oncofetal sol estar present durant el primer trimestre i la meitat 

del segon. Però després no hi ha presència d’aquesta fins a aproximadament les 

tres setmanes abans del part. Per tant la identificació de fibronectina oncofetal en les 

secrecions cervicovaginals entre les setmanes 22 i 34 de l’embaràs indicarà que hi 

ha una major possibilitat de patir un part prematur (Clinic M. , 2019). Per aquest 

motiu es du a terme una espectroscòpia5 per aconseguir una mostra. Si la prova 

dona un resultat negatiu significa que no hi ha fibronectina oncofetal en les 

secrecions cervicovaginals. Per contra, si la prova dona positiu significa que hi ha 

presència de fibronectina oncofetal en les secrecions cervicovaginals.  

Hi ha estudis que han demostrat que hi ha una relació entre la presència de 

fibronectina oncofetal i el part prematur, així com una menor probabilitat de part 

prematur quan la prova és negativa (Honest, 2002). 

 

  

                                                           
5
 Procediment que s’utilitza per examinar el coll uterí. 
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7 TRACTAMENT PREVENTIU AL PART PREMATUR 

Una vegada es detecta la possibilitat de patir un part prematur, existeixen 

diferents tractaments per intentar allargar l’estada del nadó a dins l’úter de la mare. 

7.1 Tocòlisi 

Els tocolítics són un grup de fàrmacs amb la capacitat d’inhibir les 

contraccions uterines. Un dels objectius del tractament amb tocolítics és aconseguir 

retardar el part per reduir la mortalitat perinatal i la morbiditat associada al part 

prematur. L’altre objectiu del tractament amb tocolítics és aconseguir retardar el part 

el major temps possible per tal d’administrar corticoides a la mare per poder reduir el 

risc de la síndrome de dificultat respiratòria o bé per traslladar a la pacient a un altre 

centre en cas que sigui necessari. 

No hi ha evidències que l’ús de tocolítics permetin reduir el risc de part 

prematur. Aleshores l’endarreriment del part s’assoleix perquè els tocolítics ofereixen 

el benefici d’implementar altres mesures, com per exemple l’administració de 

corticoides que sí que són efectius per reduir els efectes neurològics adversos. 

Actualment existeixen cinc fàrmacs tocolítics: nifedipina, fenoterol, 

indometacina, atosiban, nitroglicerina i sulfat de magnesi. L’elecció del tocolític s’ha 

de realitzar en funció dels efectes secundaris que aquest pugui provocar. Tant la 

Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia com la Societat Europea de 

Medicina Perinatal recomanen l’atosiban com a fàrmac de primera elecció, ja que no 

té efectes secundaris (Pública, 20005) (Husslein, 2003). 

Tocolític Efectes adversos fetals Efectes adversos materns 

Nifedipina Absents 
Hipotensió 

Cefalea 

Fenoterol Absents 

Taquicàrdia (20%) 

Edema Pulmonar 

Hiperglucèmia 

Hipokalemia 

Indometacina Tancament precoç del Ductus Intolerància digestiva si s’usa per via oral. 

Atosiban Absents Absents 

Nitroglicerina Absents Cefalea 

Sulfat de magnesi Hipotonia 
Depressió respiratòria 

Nàusees, vòmits i cefalea 
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7.2 Administració prenatal de glucocorticoides 

Per tal de prevenir les complicacions neurològiques i millorar la taxa de 

supervivència de les mares amb risc de part prematur, el tractament més adequat és 

l’administració d'una única dosis de glucocorticoides. 

Després de l'administració de glucocorticoides, s'ha de tenir en compte la 

reducció dels moviments i la variabilitat de la freqüència cardíaca durant les primeres 

48 hores després d’iniciar el tractament (Colet, 2014). 

7.3 Administració prenatal de sulfat de magnesi 

Un nadó nascut de forma prematura podria patir alteracions neurològiques 

que podrien provocar importants seqüeles al nadó en un futur. Diferents estudis han 

trobat una relació entre el tractament amb sulfat de magnesi, la paràlisi cerebral i el 

risc reduït de mortalitat. Les mares que han rebut un tractament prenatal amb sulfat 

de magnesi, els seus nadons han tingut beneficis neuronals (Wolf, 2012). 

Tanmateix la dosi i el temps no estan definits, ja que no es coneix el 

mecanisme pel qual el sulfat de magnesi disminueix el risc de paràlisi cerebral. 

7.4 Administració d’antibiòtics 

Els antibiòtics s’utilitzen per reduir el nombre d’infeccions neonatals i 

l’hemorràgia intraventricular en els casos en què la ruptura de la membrana és 

anterior a les 34 setmanes de gestació. 

Alguns estudis han trobat evidències de què els antibiòtics prologuen 

l’embaràs en els casos de ruptura prematura de la membrana, però no en els parts 

on la membrana ha estat intacte. Aquest és el motiu pel qual, el tractament 

sistemàtic amb antibiòtics no està justificat (Hutzal, 2008). 
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8 LA UNITAT DE NEONATOLOGIA 

Aquest departament de l'hospital és el responsable de la cura del nadó o del 

nounat. Inclou ajuda durant el part, atenció al nadó que es troba amb la seva mare a 

la maternitat i els recents nascuts que necessiten cures mèdiques. Les unitats 

neonatals poden ser més o menys complexes i estan dividies en dues o tres àries 

diferenciades depenent de la gravetat del nadó i les cures que aquest necessiti 

(Fernández, 2019). 

 Unitat de cures bàsiques: S’hi troben aquells nadons que no han 

assolit alguns dels requisits per poder ser donats d’alta, com per 

exemple aprendre a menjar o bé acabar algun tractament. Aquests 

nadons no necessiten ajuda d’aparells especials (Castellà, 2019). 

 Unitat de cures intermèdies o especials: Majoritàriament s’hi troben 

els nadons amb un pes major a 1.500 grams o amb més de 32 

setmanes de gestació. Són aquells nadons que es troben estables, 

però necessiten estar monitorats per poder mantenir algunes de les 

seves funcions vitals (Sanidad, 2014). 

 Unitat de cures intensives: En aquesta àrea s’hi troben aquells 

nadons que estan en un estat més crític i necessiten mesures i cures 

especials de forma contínua (Sanidad, 2014). 

8.1 Equipament a les unitats neonatals 

En el moment en què un nadó neix es produeixen una sèrie de canvis. Abans 

del naixement, la mare li proporcionava oxigen i aliment al fetus a través de la 

placenta. Però després del naixement, quan es talla el cordó umbilical, el nadó s’ha 

de poder valdre per si mateix (Didrik, 2015). 

La immaduresa en els òrgans del nounat, podria provocar que el nadó 

necessiti ajuda per poder mantenir una temperatura corporal adequada, respirar 

correctament i alimentar-se. Els equipaments que es troben en els departaments 

neonatals, tenen com a finalitat dur a terme alguna d’aquestes funcions. 
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8.1.1 Incubadora 

Una incubadora és una caixa de plàstic transparent, la seva funció és 

controlar la temperatura i la humitat per proporcionar un ambient adequat pel nadó. 

El nadó prematur no és capaç de regular la seva temperatura corporal a causa de la 

immaduresa de la pell i l’escàs teixit adipós6. Es distingeixen dos tipus 

d’incubadores: 

 El primer tipus d’incubadores són les tancades, disposa d’una tapa i de 

dues finestres. També controla el nivell d’humitat a l’aire, ja que un 

nadó prematur podria perdre aigua a través de la pell perquè no és 

capaç de controlar la seva temperatura corporal. 

 Un segon tipus d’incubadores són les obertes o també anomenades 

bressols tèrmiques. Les incubadores obertes no tenen tapa ni finestres, 

sinó un aparell que proporciona calor al nadó (Saceda, 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 5: Incubadora tancada. 
Font: https://www.medicalexpo.es/prod/phoenix-medical-systems/product-

69691-649889.html 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Greix corporal. 

Il·lustració 4: Incubadora oberta. 
Font: shorturl.at/lmvyP 
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Il·lustració 6: Sonda nasogàstrica. 
Font:shorturl.at/muJZ4 

8.1.2 Monitors de signes vitals 

Per poder controlar els signes vitals del nadó prematur, aquest ha d’estar 

connectat a un conjunt de monitors que es troben adherits al pit del nadó. 

 El monitor cardiorespiratori mesura la freqüència cardíaca que 

oscil·la entre els 120 i 150 batecs per minut i la freqüència respiratòria 

que oscil·la al voltant de 50 i 60 vegades per minut. Ambdós 

paràmetres seran més elevats com menys setmanes de gestació tingui 

el nadó. 

 El monitor de saturació o també anomenat pulsioxímetre que 

s’encarrega de mesurar la quantitat d’oxigen que és transportat per 

l’hemoglobina. Se sol col·locar a la mà o bé al peu del nadó. 

 El monitor de pressió sanguínia, mesura la tensió arterial, la força de 

la sang sobre les parets de les artèries en l’instant que el cor batega 

(Herranz A. S., 2018). 

8.1.3 Equipament per l’alimentació 

 Sonda naso o orogàstrica, és un tub de plàstic tou induït a través del 

nas o de la boca que arriba fins a l’estómac. La seva funció és 

alimentar el nadó, normalment quan tenen menys de 32 o 33 

setmanes, ja que no són capaços de succionar.  

 

 

 

 

 

Il·lustració 7: Sonda orogàstrica. 
Font:https://seup.org/pdf_public/enfermeria/sondaje_gastr

ico2017.pdf 
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Il·lustració 10: Respiració amb 
campana de hood. Font: 

shorturl.at/dimFK 

Il·lustració 8: Respiració amb incubadora 
tancada. Font: 

https://bellezaslatinas.com/nuevos-
bebes/funciones-incubadora 

 

Il·lustració 9: Respiració amb 
mascareta d'oxigen. Font: 

shorturl.at/wJPXZ 

 El catèter umbilical és un tub fi de plàstic que es fa passar per una 

vena o una artèria des del melic. Permet administrar líquids i 

medicaments al nadó, així com prendre mostres de sang. 

 El catèter intravenós o catèter central, s’utilitza quan no es té accés a 

la vena o artèria umbilical. A través del catèter es subministren aliments 

i medicaments als recents nascuts. 

 La Via o línia IV es tracta d’un tub de plàstic fi col·locat en alguna de 

les venes del nadó. La línia IV es troba connectada a la bomba 

d’infusió, gràcies a aquesta es poden administrar aliments i tractaments 

al nadó (Bradford, 2003). 

8.1.4 Equipament per assistència respiratòria 

Molts dels nadons prematurs tenen problemes amb els pulmons i necessiten 

ajuda per poder respirar. Alguns, potser només necessiten ajuda respiratòria durant 

uns dies. Altres, en canvi, necessiten ventilació  mecànica durant vàries setmanes o 

inclús mesos. 

L’oxigen suplementari s’utilitza amb aquells nadons que són capaços de 

respirar sense ajuda mecànica. L’oxigen es pot administrar a través d’una 

incubadora tancada, una campana de hood o bé amb una mascareta d’oxigen.  

 

 

 

 

 

 La cànula nasal s’utilitza per subministrar oxigen a través de dos tubs 

molt petits i es col·loca un a cada fosa nasal. 

 Respiració amb pressió positiva contínua (CPAP), són dos tubs fins de 

plàstic que s’indueixen a les foses nasals del nadó fins a la faringe. 

Fent arribar una mescla d’aire i oxigen als pulmons del nadó que 

permet que els alvèols es mantinguin oberts durant la respiració. La 
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respiració amb CPAP provoca que el nadó no hagi de fer tant esforç 

cada vegada que respiri.  

 

 

 

 

 

 

 El ventilador o també anomenat ventilador mecànic convencional 

(CMV). S’utilitza, en cas que el nadó necessiti suport respiratori, 

s’introdueix un tub de plàstic a través de la boca o bé del nas cap a la 

tràquea. L’altre extrem del tub de plàstic està connectat al ventilador 

que subministra una mescla d’aire i oxigen a una velocitat determinada. 

El ventilador CMV pot detectar el moment en què el nadó respira per si 

sol i per tant deixarà de subministrar oxigen. D’altra banda el ventilador 

CMV també és capaç de sincronitzar les respiracions del nadó amb les 

del respirador.  

 Hi ha un altre tipus de ventilador anomenat ventilador oscil·latori o 

d’alta freqüència (HFOV) que proporciona una menor quantitat d’oxigen 

però amb una freqüència més elevada. S’utilitza en aquells nadons que 

estan en un estat més crític, ja que és un sistema menys agressiu pels 

pulmons (Infants, The European Foundation for the Care of Newborn 

Infants, 2020). 

  

Il·lustració 12: Ventilador respiratori. Font: 
http://www.elhospital.com/temas/Ventilador-
para-UCI-neonatal-con-herramientas-de-
monitoreo-Babylog-VN500+124736 

Il·lustració 11: Respiració amb pressió positiva contínua. Font: 
https://www.unicef.org/paraguay/media/2061/file/guia-cpap.pdf 
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9 EL MÈTODE CANGUR 

Molts dels nadons prematurs necessiten atenció mèdica prolongada a les 

Unitats Neonatals de Cures Intensives. Hi ha una cura senzilla i especial que només 

els pares del nadó poden proporcionar: el mètode cangur o contacte pell amb pell. El 

mètode cangur és una alternativa a la incubadora que ofereix aspectes 

sorprenentment positius que augmenten la salut del nadó prematur.  

El mètode cangur no és adequat per aquells nadons que pateixen malalties 

greus o la salut dels quals és inestable. Aquests nadons hauran d’esperar la seva 

recuperació abans d’aplicar el mètode pell amb pell (charity, 2017). 

A les Unitats Neonatals s’utilitza el mètode cangur com a  suport durant el 

període de recuperació del nadó. La mare o el pare hauria de dedicar dues hores 

diàries al contacte pell amb pell per tal que el nadó experimenti els beneficis 

d’aquesta cura (Gabriel, 2019). 

9.1 Beneficis del mètode cangur 

Des del punt de vista mèdic el mètode cangur pot resultar molt beneficiós pel 

nadó, però també pot ser-ho pels pares, ja que reforça la proximitat i l’efecte envers 

el nadó. 

Entre els beneficis del nadó destaquen: 

 Millora el control de la temperatura corporal. 

 Disminueix el risc de contraure infeccions. 

 Presentarà menys dificultats per alimentar-se i els episodis de lactància 

materna seran més eficaços. 

 Afavoreix a l’estimulació olfactiva, tàctil, visual i auditiva del nadó. 

 Millora la respiració del nadó i el període de son. 

 Redueix el temps a la incubadora i podria arribar a aconseguir l’alta 

hospitalària abans de la calculada. 

  



Treball de recerca  La prematuritat i la seva relació amb l’escalfament global 

2n de Batxillerat - 28 - Curs 2020-2021 

Els avantatges de la cura pell amb pell pels pares inclouen: 

 Millora de forma significativa l’enllaç entre el nadó i els pares. 

 Augmenta la tranquil·litat dels pares, ja que se senten partícips de les 

cures del nadó. 

Els avantatges de la cura del nadó esmentats anteriorment s’han demostrat 

en diverses investigacions que s’han dut a terme al Regne Unit, Estats Units, 

Alemanya, Índia o Amèrica Central. El mètode cangur millora la regulació de la 

temperatura del nounat fent que conservi l’energia i la redirigeixi cap a les despeses 

produïdes pel creixement i l’augment de pes. Les investigacions també han 

demostrat que la cura pell amb pell podria tenir un impacte positiu en el 

desenvolupament cerebral del nadó (Cleveland, 2020). 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 13: Mètode cangur. Font: 
https://www.bellybelly.com.au/baby/kangaroo-

care-for-preemies-why-it-matters/ 
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10 L’ARRIBADA A CASA 

L’alta hospitalària és un dels moments més esperats per els pares dels 

nadons prematurs. L’arribada del nadó prematur ocasionarà una sèrie de canvis, ja 

que caldrà adaptar la casa per poder proporcionar l’atenció mèdica necessària, 

especialment durant els primers dos anys.  

Normalment els nadons prematurs reben l’alta hospitalària entre les setmanes 

34 i 40 o bé amb un pes d’entre 1.800 i 2.000 grams. Per tal que el nadó prematur 

obtingui l’alta hospitalària és necessari que aquest sigui capaç de regular 

correctament la seva temperatura corporal fora de la incubadora, s’alimenti 

correctament per succió i no presenti pauses respiratòries (Herranz A. C., 2018). 

10.1  Higiene 

Quan els nadons prematurs arriben a casa, el seu sistema immune encara 

s’està desenvolupant, per aquest motiu els nadons tenen un risc més elevat de patir 

infeccions (Infants, The European Foundation for the Care of Newborn Infants, 

2017). 

Per tal de minimitzar el rics d’infecció caldrà adoptar algunes mesures 

higièniques durant els primers mesos: 

 És important rentar-se les mans amb sabó abans d’agafar el  nadó 

prematur, així com desinfectar i mantenir net l’entorn on es troba el 

nounat (Vázquez, 2012). 

 Progressivament caldrà sortir de casa, els primers dies és aconsellable 

sortir en entorns tranquils i evitar les aglomeracions amb moltes 

persones (Vázquez, 2012). 

 L’espai en que es troba el nadó ha de ser lliure de fum, ja que si el 

nounat és un fumador passiu té més probabilitats de patir infeccions 

d’oïda, problemes respiratoris o fins i tot la síndrome de la mort sobtada 

(Vázquez, 2012). 
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10.2  Entorn 

És recomanable que l’espai on es trobi el nadó compleixi les següents 

condicions: 

 Temperatura: És desitjable mantenir la temperatura ambient entre els 

21ºC i 24ºC, per tal que el nadó pugui mantenir la temperatura corporal. 

 Llum: Per facilitar el cicle dia-nit, és recomanable proporcionar llum 

natural durant el dia i foscor a la nit. És important evitar la llum directa 

sobre els ulls del nadó. 

 Soroll: Es recomana que quan s’interactuï amb el nadó el to de veu 

sigui fluix i que no ho facin diverses persones a l’hora. 

10.3  Alimentació 

Els nadons prematurs necessiten la mateixa alimentació i nutrició que 

qualsevol altre nadó. Si el nadó no és capaç de coordinar la succió, la deglució i la 

respiració, se’ls pot administrar la llet a partir d’una sonda d’alimentació, un biberó o 

tassa. També és possible que en alguns casos, els nadons prematurs necessitin un 

preparat de llet especial fins que el seu aparell digestiu arribi al nivell d’un nadó 

nascut a terme (Avent, 2018). 

Es recomana que el nadó prematur s’alimenti de llet materna, ja que és més 

fàcil de digerir per a l’intestí dels nadons que la llet artificial, ajuda a regular la funció 

intestinal immadura i té un efecte protector contra les infeccions. Els nadons 

prematurs necessiten alimentar-se amb petites quantitats i amb més freqüència, 

entre vuit i deu cops al dia amb intervals de 3 hores (Palacios, 2015). 

En el cas que el nadó no pugui ser alimentat a partir de la llet materna per la 

raó que sigui, es pot alimentar a través de la llet artificial o dels bancs de llet. Els 

bancs de llet materna fan arribar la llet d’aquelles mares que estan donant el pit als 

seus propis fills/es als nadons que la necessiten i no la poden obtenir de les seves 

pròpies mares (Salud, Organización Mundial de la Salud, 2019). 
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10.3.1 Alimentació per sonda 

Aquest tipus d’alimentació s’utilitza quan el nadó pot obtenir l’aliment per via 

oral però no és capaç de succionar ni beure correctament. En aquest cas 

s’introdueix la sonda a través del nas o la boca fins a l’estómac, proporcionant 

petites dosis de llet de forma continuada (Bradford, 2003). 

 

 

 

 

 

 

L’alimentació a través de la sonda permet començar a familiaritzar petites 

quantitats de llet materna. També hi ha la possibilitat de començar de manera 

gradual la lactància materna mentre porta la sonda, sempre i quan el nadó adquireixi 

la força necessària. 

10.3.2 Alimentació amb tassa 

L’alimentació amb tassa s’utilitza quan el nadó no és capaç de mamar 

directament de la mare. Probablement durant les primeres setmanes serà necessari 

combinar l’alimentació per sonda i l’alimentació per tassa, fins que el nadó pugui 

prendre cada vegada més llet de la tassa (Bradford, 2003). 

 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 14: Alimentació per sonda. Font: 
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1768&language=English 

Il·lustració 15: Alimentació amb tassa. Font: 
http://practicadeenfermeriasaludreproductiva.blogspot.com/p/

tecnicas-de-alimentacin-al-recien-nacido.html 
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Quan s’utilitza aquest mètode d’alimentació, no es pot abocar la llet dins la 

boca del nadó, sinó que s’ha de mantenir la tassa sobre el llavi inferior del nadó, de 

manera que la llet no pugui tocar els llavis del nadó, per tal que ell mateix pugui 

prendre la llet. Aquest fet és important, ja que el nadó encara no és capaç de 

succionar i per aquest motiu ha de llepar la llet de la tassa (Calma, 2019). 

10.3.3 Alimentació amb biberó i lactància materna 

Un cop el nadó sigui capaç de coordinar la succió, la deglució i la respiració, 

ja es podrà començar a alimentar amb el biberó i el pit. Probablement la primera 

presa de contacte sigui desagradable pel nadó.   

El nadó serà qui marcarà el ritme d’alimentació. La majoria de centres estimen 

que cada presa de llet hauria de durar entre 20 i 30 minuts, ja que si s’allarga més 

de 30 minuts podria deixar el nadó exhaust (Bradford, 2003). 

 

  

Il·lustració 17: Alimentació amb biberó. Font: 
https://espanol.babycenter.com/a5600173/amamanta

r-al-beb%C3%A9-prematuro 

Il·lustració 16: Lactància materna. Font: 
https://www.pinterest.es/pin/7107311885896108/ 
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11 SEQÜELES DE LA PREMATURITAT 

Cal tenir present que els nadons que han nascut de forma prematura podrien 

presentar seqüeles durant el seu creixement i especialment,  en el seu 

neurodesenvolupament. Aquestes seqüeles seran més freqüents com més baixa 

sigui l’edat gestacional del nadó. 

El naixement prematur es produeix en el moment en que el cervell es troba en 

procés de desenvolupament i d’organització, cosa que esdevindrà la base de les 

seves conductes i capacitats en un futur. Les dificultats que provoca l’adaptació a la 

vida extrauterina i tot l’estrès associat, col·loquen en una situació vulnerable el 

desenvolupament cerebral.  

Per aquest motiu, els nadons que neixen prematurament són nens/es que 

necessiten una supervisió més acurada que els nadons nascuts a terme. No obstant 

això, després del període neonatal, la majoria de nadons difícilment experimenten 

problemes de salut. Només els nadons més immadurs són els que tenen més risc de 

patir seqüeles.  

11.1  Lesions cerebrals 

Amb l’augment de la taxa de supervivència dels nadons prematurs amb baix 

pes, també ha incrementat el nombre de seqüeles neurològiques. Els nadons de 

menys de 1.500 grams tindran d’un 10% a un 15% de seqüeles neurològiques, el 

que pot provocar problemes de discapacitat (Platt, 2007). 

Les lesions cerebrals més freqüents associades al part prematur són la 

leucoma làcia periventricular7 i la d’infant hemorràgic. Aquestes lesions poden no ser 

detectades durant la primera setmana de vida; per tant, és important realitzar un bon 

seguiment del nadó (Moliner, 2010).  

 L’hemorràgia s'origina a nivell de la matriu germinal i la seva extensió 

determinarà la gravetat d'aquesta. Les hemorràgies més greus 

presenten un mal pronòstic neurològic, amb risc de seqüeles greus. 

                                                           
7
 Lesió cerebral.  
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 La leucoma làcia periventricular (LPV) afecta als nadons amb molt 

baix pes, com a conseqüència es produeix una lesió cerebral. Això 

podria pot causar seqüeles motors i visuals. 

Com a conseqüència d’aquestes lesions, es poden produir malalties 

persistents en forma de paràlisi cerebral, epilèpsia, discapacitat visual, discapacitat 

auditiva i alteracions cognitives i conductores.    

11.2  Seqüeles en el desenvolupament motor 

L’avaluació del desenvolupament motor és essencial per a la detecció precoç 

de nens amb malalties neurològiques. Tot i que durant els primers mesos de vida la 

valoració en l'alteració dels patrons d’adquisicions motores pot ser complicada. 

Una característica que separa el prematur del desenvolupament normal és el 

retard motor simple, aquests nens/es adquireixen les habilitats motores més tard. La 

característica d’aquests nadons és que han patit diverses patologies, com ara la 

displàsia broncopulmonar o una important pèrdua de pes, cosa que ha fet endarrerir 

el seu procés neuromaduratiu. Quan la patologia de base millora, el nen presenta 

una ràpida progressió en el seu desenvolupament motor (Moliner, 2010). 

11.3  Seqüeles cognitives  

La gran majoria dels nadons prematurs tenen una capacitat intel·lectual 

normal, però la puntuació mitjana és inferior a la dels nadons nascuts a terme. És 

molt difícil avaluar el nivell cognitiu dels nadons prematurs, igual que l’avaluació del 

desenvolupament motor. De vegades, el part prematur es produeix en entorns 

socials desfavorables, que poden interferir a les capacitats intel·lectuals del nadó.  

El retard mental greu és degut a les lesions cerebrals. L'escala que s'utilitza 

per determinar el desenvolupament intel·lectual dels nens d'entre 2 i 6 anys és útil 

per avaluar l'estat del nen/a en el moment de l'avaluació, però no és útil per 

diagnosticar el retard mental. 
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12 CLIMA I CANVI CLIMÀTIC 

Estudis internacionals de neonatologia demostren una relació entre la 

prematuritat i el clima de la zona. A nivell del territori català aquesta relació no està 

clara, ja que Catalunya presenta una varietat important de climes: com es descriurà 

en el proper apartat.  

No hi ha dubte que la temperatura del planeta està augmentant a causa de 

l’activitat humana des de la segona meitat del segle XX, com demostra l’informe 

especial del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic i els 

impactes de l’escalfament global (Masson-Delmotte V., 2019).  

El canvi climàtic és la variació global de les temperatures de la Terra. El 

nostre planeta al llarg dels anys ha patit nombrosos canvis climàtics, però aquests 

eren causa de fenòmens naturals, com per exemple les erupcions volcàniques, 

l’impacta de meteorits, canvis de circulació oceànica, etc. Però aquesta vegada el 

canvi climàtic ha estat causat principalment per la crema de combustibles fòssils per 

part dels humans. 

Catalunya no està exempta d’aquest canvi climàtic. Per tant si estudis 

internacionals han trobat una relació entre la temperatura i els parts prematurs, és 

possible que en els proper anys el nombre de parts prematures a Catalunya 

augmenti. 

12.1  Clima a Catalunya 

Catalunya es troba entre dos mars i dos continents amb una gran varietat 

geogràfica que fa que sigui un país amb una gran diversitat meteorològica. Pocs 

territoris amb l’extensió de Catalunya reuneixen tanta variació de climes. 

La major part de Catalunya presenta un clima mediterrani semblant a la resta 

de territoris que envolten al mar Mediterrani. És un territori on es torben en contacte 

masses d’aire de característiques diverses. Les masses d’aire fredes o polars tenen 

lloc durant els mesos freds de l’any, mentre que les masses d’aire càlides o tropicals 

predominen durant els mesos d’estiu. Això provocarà que els mesos més càlids, el 

clima sigui més sec i la resta de l’any més humit i moderat. 

Donat que Catalunya està situada a occident del continent euro asiàtic 

provoca que presenti alguns trets atípics del clima mediterrani, l’hivern a Catalunya 
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no és una estació plujosa. Els contrastos tèrmics que s’experimenten al litoral i 

prelitoral durant la tardor fan que aquesta sigui l’estació més plujosa. Finalment el 

clima de Catalunya també queda influenciat per la proximitat amb el continent africà, 

provocant que la pluviometria mitjana anual sigui molt diversa. 

A més a més el territori català presenta una gran varietat geogràfica, amb 

diversos nivells d’altitud, això provoca que es produeixin grans contrastos climàtics i 

meteorològics entre unes comarques i les seves veïnes. Les serres Litoral i Prelitoral 

fan que les terres interiors catalanes no rebin la influència suavitzadora de les aigües 

mediterrànies de la costa. 

Catalunya es caracteritza de manera global amb un hivern amb temperatura 

suau i un estiu calorós i sec. La temperatura és generalment moderada gràcies a la 

massa d’aire mediterrània. A mesura que s’avança cap a l’interior del territori 

augmenta la diferència entre les temperatures màximes i mínimes amb una menor 

probabilitat de precipitació. 

En definitiva, a causa dels factors geogràfics i la situació de Catalunya 

provoca una gran diversitat de climes. Es poden definir unes zones climàtiques, amb 

uns límits lleugerament pronunciats, com es poden observar en el següent mapa de 

la divisió climàtica de Catalunya (Meteo.cat, 2019). 

 

  

Il·lustració 18: Zones climàtiques de Catalunya. 
Font: Meteo.cat 
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12.2  Causes del canvi climàtic 

Les emissions d’efecte hivernacle han anat en augmentant exponencialment a 

escala mundial d’ençà que es va iniciar la revolució industrial al segle XVIII i 

actualment són més elevades que mai. Això ha conduït a nivells sense precedents 

de diòxid de carboni, metà i òxid nítric a l’atmosfera durant al menys els darrers 

800.000 anys. Els efectes d’aquestes emissions i d’altres factors humans s’han 

trobat a tot el sistema climàtic i és probable que siguin la principal causa de 

l’escalfament global des de mitjans del segle XX  (Duran, 2017) (Josa, 2011). 

Una de les principals causes del canvi climàtic és el fenomen de l’efecte 

hivernacle atmosfèric, que és beneficiós per al nostre planeta, però contràriament, hi 

ha l’efecte hivernacle antròpic, que pot ser perillós pel planeta. La seva perillositat es 

deu a l’augment de gasos d’efecte hivernacle o a l’ús de combustibles fòssils com a 

font d’energia que augmenten aquest impacte i per tant, condueixen a l'escalfament 

global de la Terra (Change, 2016). 

A més, podríem sumar-hi el creixement exponencial de la demografia 

humana, perquè a mesura que creix la població, també augmenta la demanda de 

recursos ambientals (NASA, 2020). 

12.3  Conseqüències del canvi climàtic 

La principal conseqüència a destacar és l'augment de la temperatura terrestre 

a causa de l'efecte hivernacle, que condueix a: 

 L’augment del nivell del mar a causa del desglaç de les glaceres i 

l'Àrtic, seguit de la posterior inundació de les zones costaneres. 

 Una major freqüència d’incendis amb més gravetat. 

 Canvi en els patrons de migració de diverses espècies a escala 

mundial. 

 Un clima cada vegada més extrem, com ara onades de calor extremes, 

forts huracans o sequeres greus. 

 L’augment de la temperatura oceànica i el canvi en l’acidesa dels 

oceans, tindran un impacte negatiu sobre les diferents espècies que 

conformen la riquesa oceànica. 
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 La disminució de la capacitat de producció d’alguns sistemes 

ambientals que podria causar greus problemes, com ara l’escassetat 

d’aigua potable en un futur.  

De les conseqüències mencionades anteriorment se’n poden extreure dues 

que són el resultat de les anteriors, i són: 

 La reducció a la biodiversitat a nivell mundial i la pobresa de diversitat 

en els ecosistemes que construeixen la biosfera. 

 L’augment de morts humanes causades directament o indirectament 

pel canvi climàtic (Bonet, 2019). 
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13 QÜESTIONARI A MARES AMB FILLS PREMATURS 

L’enquesta que s’ha dut a terme va enfocada a aquelles mares que han tingut 

un fill/a prematur/a. Té com a finalitat saber quina és la influència dels factors de risc 

en la prematuritat i com viuen els pares l’ingrés del nadó a la unitat de neonatologia. 

El qüestionari s’ha realitzat a partir del programa de formularis de Google 

Drive i està format per 21 preguntes tant obertes com tancades.   

L’enquesta es divideix en dues parts diferents, la primera enfocada en l’estat 

de la mare i el nadó, és a dir el pes del nadó, l’edat de la mare, les causes per les 

quals va tenir un part prematur, el tipus de part, etc. Per altra banda, l’altra part es 

centra en les vivències i experiències de les mares amb nadons prematurs. 

Per tal d’arribar el nombre més gran de mares possible, es va divulgar el 

qüestionari a través del fòrum Soc petit i de les xarxes socials com Twitter, 

Instagram i  Facebook. Tot i això el nombre de respostes no van ser les esperades. 

Per aquest motiu es va posar en contacte via correu electrònic amb l’associació de 

prematurs de Catalunya: Som prematurs, que va enviar a través de correu electrònic 

el qüestionari a tots els seus socis i amb això es va aconseguir una major divulgació 

arribant a un total de 275 mares que van tenir parts prematurs. 

A continuació en el següent punt es mostra l’enquesta.  

13.1  Enquesta a les mares amb fills prematurs 

 

1) T’havies plantejat mai que podries tenir un fill/a prematur/a?  

 Sí  No 

2) És el primer fill/a que has tingut?   

 Sí  No 

3) Els altres fills també han sigut prematurs?   

 Sí  No 

  



Treball de recerca  La prematuritat i la seva relació amb l’escalfament global 

2n de Batxillerat - 40 - Curs 2020-2021 

4) A la família hi ha hagut més parts prematurs? 

 Sí  No 

5) Quin és el seu sexe?  

 Masculí  Femení  

6) A quina setmana va néixer? 

7) Amb quin pes va néixer? 

8) Quants anys tenies? 

9) Quin tipus de part vas tenir?  

 Natural  Cesària 

10) Va ser un embaràs múltiple?  

 Sí  No 

11) Paties alguna malaltia?  

 Sí 

 No 

 No ho sé 

12) Saps quina va ser la causa del part prematur?  

 Sí  No 

13) En cas afirmatiu quina en va ser la causa? 

14) En les analítiques que es van realitzar durant l’embaràs es van tenir en 

compte els nivells d’oxitocina? 

 Sí  No 

15) Quins van ser els símptomes del part? 

16) El vostre fill/a va estar ingressat a la Unitat de Neonatologia?  

 Sí 

 No 

 No ho sé 

17) En cas d’haver ingressat quant temps? 
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Sí
10%

No
90%

Sí
70%

No
30%

18) El vostre fill/a va estar ingressat a la Unitat de Cures Intensives 

Neonatals?  

 Sí 

 No 

 No ho sé 

19) En cas d’haver ingressat a la Unitat de Cures Intensives Neonatals quant 

temps? 

20) Com vau viure l’ingrés del nadó? Quines cures va rebre? 

21) Un cop vau arribar a casa com ho vau viure? Vau topar amb alguns 

obstacles? 

13.2  Anàlisi dels resultats de l’enquesta 

Els resultats que es presenten a continuació s’han obtingut a partir del 

qüestionari que van respondre 275 mares que han tingut fills prematurs. 

 T’havies plantejat mai que podries tenir un fill/a prematur/a?  

La gran majora de les mares no havien 

contemplat l’opció que el seu fill/a podria ser 

prematur/a, només un 10% s’ho havia platejat.  

 

 

 

 És el primer fill/a que has tingut?   

El gràfic ens mostra quines mares han 

estat mares primerenques i quines ja havien 

tingut un fill/a anteriorment. El 30% de les 

mares ja havien donat a llum i el 70% eren 

mares primerenques i per tant els nadons no 

tenen germans/es.  

 

 

Gràfic 1: Percentatge de mares que 
s'havien plantejat l'opció de tenir un 

fill prematur.  

Gràfic 2: Percentatge de mares 
primerenques. 
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Gràfic 5: Relació entre el pes dels nadons prematurs i la setmana de gestació.  

 Els altres fills també han sigut prematurs?   

Del 30% de les mares que ja havien 

tingut un fill/a anteriorment, el 76% d’elles no 

havia estat un fill/a prematur/a, però el 24% sí. 

Això ens porta a pensar que les mares que han 

tingut un fill/a fora de terme altres vegades, 

probablement la causa prematura serà 

materna, com per exemple, que la mare tingui 

problemes socials, pateixi estrès durant el part 

o que la mare sigui fumadora. 

 A la família hi ha hagut més parts prematurs? 

Només el 26% dels casos, hi ha hagut 

altes membres de la família que també han 

tingut un part prematur. De manera que això fa 

pensar que la prematuritat no està lligada amb 

l’herència, és a dir que no es transmet 

hereditàriament a altres membres de la família. 

 

 A quina setmana va néixer? 

En el següent gràfic es pot observar que la prematuritat d’aquests 

nadons oscil·la entre les setmanes 24 i 36 de gestació.  

 

 

 

 

 

 

 

24%

76%

Sí No

26%

74%

Sí No

Gràfic 3: Percentatge de ares amb més d'un 
fill prematur.  

 

Gràfic 4: Percentatge d'altres membres 
de la família que han patit un part 

prematur. 
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La majoria dels nadons, el 65%, són prematurs extrems, és a dir que han 

nascut entre les setmanes 29 i 34 de gestació, això ens indica que 

probablement aquests nadons no presentin seqüeles a causa de la prematuritat 

en un futur. 

Es veu també que el 24% són prematurs molt extrems, han nascut entre 

les setmanes 24 i 28 de gestació. Aquests nadons segurament hauran tingut 

més complicacions a causa de la seva immaduresa, més temps d’ingrés a les 

unitats de cures intensives neonatals i possiblement tindran més seqüeles en 

un futur. 

Finalment trobem un 11% dels nadons que són prematurs moderats, 

nascuts entre les setmanes 35 i 36 de gestació. Aquests segurament les 

seqüeles que presentaran en un futur seran pràcticament nul·les.  

 Amb quin pes va néixer? 

En el següent gràfic es mostra la relació entre la setmana de gestació i el pes 

dels nadons en el moment del naixement. Juntament amb les dades obtingudes 

en la pregunta anterior s’ha calculat el coeficient de correlació entre les dues 

variables: el pes dels nadons i la setmana de gestació.  

 

 

 

 

 

  

Gràfic 6: Nombre de nadons prematurs segons la setmana de gestació.  
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Observem que el coeficient de correlació entre el pes i la setmana 

de gestació és de 0,987 fet que demostra que les dues variables estan 

directament relacionades. És a dir, com més setmanes de gestació tingui 

el nadó, més gran serà el seu pes. 

 Quants anys tenies? 

L’edat de les mares entrevistades oscil·la entre els 20 i 46 anys. 

Hi ha mares que van donar llum molt joves, com seria el cas de les 

mares de 20 anys i mares que hagin tingut el fill/a més tard com per 

exemple les mares de 35 i 46 anys. Es pot observar que no hi ha mares 

més joves de 20 anys, però sí que s’ha trobat un nombre bastant elevat 

de mares que tenen més de 35 anys. Un 39% de les entrevistades  

tenien més de 35 anys en el moment de donar llum, aquest fet fa pensar 

que l’edat de la mare podria ser la causa de la prematuritat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 7: Edat de les mares en el moment del part.  
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 Quin tipus de part vas tenir? 

Com exposa el gràfic més de la 

meitat de parts han estat per cesària, 

això indica que la majoria de parts 

prematurs han estat programats. 

 

 

 Va ser un embaràs múltiple? 

El 27% de les mares enquestades han tingut un part múltiple, 

siguin bessons o trigèsims. Aquest percentatge es considera força elevat 

i per tant els parts múltiples poden ser una de les principals causes de la 

prematuritat. 

 Paties alguna malaltia? 

Majoritàriament, el 73% de les 

mares a les quals se’ls va realitzar 

l’enquesta no tenien cap malaltia que 

hagués pogut ser la responsable del part 

prematur. 

 

 

 Saps quina va ser la causa del part prematur? En cas afirmatiu quina va 

ser? 

Un 72% de les mares enquestades sap quina va ser la causa del 

part prematur, mentre que l’altre 28% restant no ho va saber. Les mares 

que saben el motiu de la prematuritat dels seus fills/es, van especificar 

les causes que es veuen en el gràfic següent. 

27%

73%

Sí 

No

36%

64%

Natural

Cesària

Gràfic 8: Percentatge de parts naturals i 
parts amb cesària.  

Gràfic 9: Percentatge de mares 
que patien algun tipus de malaltia 

en el moment del part. 
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Gràfic 10: Causes del part prematur. 

Com mostra el gràfic la principal causa de la prematuritat amb un 

43% ha estat l’afectació obstètrica o ginecòloga, les causes més 

freqüents dins aquest grup han estat el trencament de bossa i el 

creixement intrauterí retardat. En segon lloc abunden els parts que  han 

hagut de ser provocats per causes mèdiques amb un 37%. Seguidament 

amb un 15% es troben les causes fetals, sigui per la reproducció 

assistida o parts múltiples. Finalment les causes amb menys abundància 

han estat les malalties maternes i les causes socials amb un 4% i 1% 

respectivament. 

 En les analítiques que es van realitzar durant l’embaràs es van tenir en 

compte els nivells d’oxitocina? El nivell d’oxitocina estava dins els límits 

establerts? 

Només el 31% de les mares van tenir en compte els nivells 

d’oxitocina al llarg de l’embaràs. Dins d’aquest 31% de mares, més de la 

meitat els nivells d’oxitocina estaven dins els límits establerts. 

 

 

 

 

4%

43%

15%

37%

1%

Malaltia materna

Afecctació obstètrica o 
ginecològica

Causa fetal

Causa iatrogènica

Causa social

Gràfic 11: Comportament dels nivells d'oxitocina al llarg de l'embaràs.  
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 El vostre fill/a va estar ingressat a  la Unitat de Neonatologia? En cas 

d’haver ingressat quant temps? 

Normalment la majoria dels nadons 

prematurs han de ser ingressats a la unitat 

de Neonatologia a causa de la immaduresa 

dels seus òrgans. Tal com mostra el gràfic 

més de les ¾ parts de les mares van tenir el 

seu fill/a ingressat a la unitat de 

Neonatologia. 

 

 

Sobre el temps que els nadons han estat ingressats, es realitza la 

gràfica següent de distribució dels dies d’ingrés a la Unitat de 

Neonatologia. Tal i com es pot veure, la majoria hi va estar entre un i 63  

dies. Dins d’aquests casos s’observa que un nombre elevat de nadons 

prematurs hi van estar entre 22 i 28 dies hospitalitzats.  

 

       Gràfic 13: Nombre de dies en que els nadons van ingressar a la Unitat de Neonatologia. 

  

89%

9%

2%

Sí No No ho sé

Gràfic 12: Percentatge de nadons que 
van ingressar a la Unitat de 

Neonatologia.  
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Gràfic 14: Percentatge de 
nadons que van ingressar a la 

Unitat de Cures Intensives. 

 El vostre fill/a va estar ingressat a la Unitat de Cures Intensives 

Neonatals? En cas d’haver ingressat quant temps? 

Els nadons que ingressen a la 

Unitat de Cures solen ser prematurs extrems o 

de baix pes, aquests necessiten monitoratge i 

cures intensives de forma contínua. Més de ¾ 

parts de les mares van tenir el seu fill/a 

ingressat a la Unitat de Cures Intensives 

Neonatals. 

 

Com s’observa en la següent gràfica un 30% dels nadons van 

estar hospitalitzats a la Unitat de Cures Intensives Neonatals entre una i 

dues setmanes. 

 

 

 

 

 

Gràfic 15: Nombre de dies en que els nadons van ingressar a la Unitat de Cures 
Intensives Neonatals.  
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 Com vàreu viure l’ingrès del nadó? Quines cures va rebre? 

La majoria de les mares explica que el fet de tenir el seu fill/a 

hospitalitzat no va ser gens fàcil. Sobretot el fet d’haver de marxar a 

casa sense el seu fill/a i no poder estar amb ell/a tot el dia. A més a més 

les famílies van haver de fer front a una situació inesperada amb dubtes 

envers l’ingrés i les cures del nadó. Per aquest motiu és molt importat el 

suport i l’ajuda dels metges i psicòlegs durant el període d’hospitalització 

del nadó. 

Les mares comenten també que van ser dies molt llargs amb un 

continu sentiment d’angoixa, patiment i incertesa però també amb molta 

esperança i confiança. 

 Un cop vàreu arribar a casa com ho vàreu viure? Vàreu topar amb 

alguns obstacles? 

L’arribada a casa va ser per moltes mares el punt i final a aquella 

història. 

Les famílies van haver d’adaptar i organitzar el seu dia a dia, el 

nadó necessitava cures, atenció constant i les mateixes condicions que a 

la Unitat de Cures Intensives Neonatals, amb una temperatura bona i 

amb la llum oberta tot el dia.   

Els metges van recomanar que el nadó no sortís de casa durant 

les primeres setmanes. El contacte amb les persones havia de ser el 

mínim possible per no transmetre virus al nadó, per aquest motiu durant 

les primers dies no podien rebre visites de familiars ni amics.  
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14 ESTUDI DE LA RELACIÓ ENTRE TEMPERATURES 

EXTREMES I PREMATURITAT 

La prematuritat és una de les principals causes de la mort neonatal i la 

segona causa més comuna de mortalitat entre els/es nens/es per sota de cinc 

anys. A més el naixement prematur està associat amb posteriors complicacions 

al llarg dels anys. 

En la majoria de països el nombre d’infants nascuts prematurament ha 

augmentat en els darrers anys. Cada mes neixen 15 milions de prematurs, un 

15% del total de naixements. A Catalunya neixen de mitjana a l’any 14.000 

nadons prematurs,  7,3 de cada 100 naixements corresponen a naixements 

prematurs, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Els 

nadons amb una prematuritat extrema, per sota de les 28 setmanes de 

gestació, són especialment fràgils i presenten un alt risc de mortalitat. 

Estudis recents van associar la calor amb un risc més alt de prematuritat 

(Barreca, 2019), (Zhang, 2017). Per altra banda hi ha relativament menys 

estudis que estudiïn les associacions entre el risc de prematuritat i 

temperatures fredes (Poursafa, 2015) (Wu, 2018).  

14.1  Objectius 

L’objectiu d’aquest estudi és determinar si el percentatge de prematuritat 

de Catalunya està relacionat amb la temperatura meteorològica del territori, tal 

com s’ha demostrat en altres estudis. Tenint en compte que la temperatura 

també podria influir en dies previs al part, s’ha fet el mateix estudi fent 

correspondre el percentatge de prematuritat i les temperatures en un, dos i fins 

a tres dies de desfasament. 

14.2  Metodologia 

Aquest estudi està basat en el nombre de naixements prematurs diaris i 

les temperatures que van tenir lloc a Catalunya entre el gener de l’any 2014 i el 

desembre de l’any 2018.  

Les dades del nombre de naixements prematurs diaris s’han obtingut a 

partir de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Seguidament s’ha calculat el 
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percentatge de prematuritat diari dels anys 2014 al 2018, partint del nombre 

total de naixements.  

Pel que fa a les temperatures diàries, s’han obtingut a través del portal 

Dades obertes de la Generalitat de Catalunya, on estan publicades les dades 

meteorològiques de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques. S’han filtrat les 

dades i s’ha obtingut un fitxer que contenia 15.282.244 de registres amb les 

temperatures màximes ofertes cada hora per les 233 estacions de la Xarxa 

d’Estacions Meteorològiques. El fitxer conté més de 15 milions de temperatures 

màximes i pesa més de 2 GB. Degut aquest volum elevat de dades, no ha sigut 

possible manipular-les mitjançant l’Excel i ha sigut necessari l’ús d’una base de 

dades, de tipus PostgreSQL, per manipular la informació. S’han carregat les 

dades del fitxer i s’ha fet el càlcul de la temperatura mitjana diària màxima dels 

1.826 dies compresos entre els anys 2014 al 2018. 

Número d’estacions 233 

Número total de temperatures 15.282.244 

Número de temperatures per dia 8.832 

Número de dies estudiats 1.826 

 

A la base de dades s’ha fet la següent consulta per calcular la 

temperatura mitjana diària màxima. 

Il·lustració 19: Consulta realitzada a la base de dades PostgreSQL per calcular la temperatura mitjana diària màxima.  
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Un cop calculada la mitjana diària màxima, s’ha creat una taula amb les 

dades del percentatge de prematuritat i les mitjanes diàries de la temperatura 

màxima a partir de la data (dia del naixement = dia de la temperatura).  

 

A continuació a través d’una taula dinàmica, s’ha agrupat per franges de 

temperatura: <5, [5,10), [10,15), [15,20), [20,25) i ≥25. Un cop agrupades les 

temperatures màximes diàries s’ha calculat la mitjana del percentatge de 

prematuritat per cada una d’elles.  

Finalment per cada franja de temperatura s’ha comptat el nombre de 

dies que corresponen a aquell rang de temperatura. 

  

Taula 1: Càlcul del percentatge de prematuritat i la mitjana diària de temperatura per cada dia.  

Taula 2: Càlcul del percentatge de prematuritat per cada una de les franges de l'any 2015.  
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14.3  Resultats 

L’estudi va incloure 330.021 naixements entre el període 2014 i 2018, 

dels quals un 6,4% corresponien a parts prematurs. 

Les gràfiques que es mostren a continuació, fan referència a l’estudi en 

què la data de naixement és igual a la data de la temperatura. 

En tots els anys el percentatge de prematuritat és major en els dies que 

tenen temperatures extremes. En els tres primers anys, 2014, 2015 i 2016 en 

especial influeixen més les temperatures mínimes extremes, per exemple el 

2015  amb temperatures menors a 5ºC un 7,01% dels parts han estat 

prematurs. Durant els anys estudiats, els dies amb temperatures menors a 5ºC 

solen ser 25 dies exceptuant l’any 2017 amb 42. 

Pel que fa a les temperatures màximes veiem que en els dos darrers 

anys ha tingut una major influència arribant a un 6,77% de  possibilitats de 

prematuritat. Cal destacar que l’any 2014 no s’han registrat temperatures 

majors a 25ºC i que l’any 2016 només hi ha 7 dies en els quals la temperatura 

ha sigut major a 25ºC que justament coincideix amb un dia en què el 

percentatge de prematuritat ha estat molt baix, com es pot veure a la següent 

taula:  

 

 

 

 

 

 

 

Les temperatures que no són extremes es produeixen més freqüentment 

al llarg de l’any i s’observa que la possibilitat de patir un part prematur es 

redueix en la franja de temperatures entre 15ºC i 20ºC, exceptuant l’any 2014 

que és menor a la franja de 10ºC a 15ºC.  

Taula 3: Percentatge per prematuritat dels dies de temperatures majors a 25ºC de l'any 2016. 
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Gràfic 16: Percentatge de parts prematurs, 
temperatura mitjana, nombre de dies amb 
parts prematurs i percentatge de 
prematuritat de l'any 2014. 

Gràfic 18:Percentatge de parts prematurs, 
temperatura mitjana, nombre de dies amb 
parts prematurs i percentatge de prematuritat 
de l'any 2016. 

Gràfic 17: Percentatge de parts prematurs, 
temperatura mitjana, nombre de dies amb 
parts prematurs i percentatge de 
prematuritat de l'any 2015. 

En totes les gràfiques s’observa que la línia de la tendència segueix la 

forma U, excloent l’any 2016 pels motius ja comentats anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gràfic 20:Percentatge de parts prematurs, 
temperatura mitjana, nombre de dies amb parts 
prematurs i percentatge de prematuritat de 
l'any 2018.. 

Gràfic 19: Percentatge de parts prematurs, 
temperatura mitjana, nombre de dies amb 
parts prematurs i percentatge de 
prematuritat de l'any 2017. 
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Per saber amb més exactitud en quina temperatura extrema el 

percentatge de prematuritat és més elevat s’han extret dues gràfiques. La 

primera gràfica s’ha fet tenint en compte els dies en què la mitjana diària 

màxima és menor a 5 graus i la segona amb els valors d’aquells dies en què la 

mitjana de temperatura màxima és major a 25 graus. 

La següent gràfica fa referència als 135 dies que han tingut una 

temperatura menor a 5 graus des de l’any 2014 a l’any 2018. S’observa que el 

percentatge més elevat, de prematuritat, un 7,28%, es troba en les 

temperatures fredes més extremes (0 graus). 

 

Per altra banda a la gràfica que es mostra a continuació fa referència als 

427 dies en què la temperatura mitjana màxima ha estat major a 25 graus entre 

els anys 2014 i 2018. El percentatge de prematuritat més baix es troba a 20 

graus, amb un 6,13% i el percentatge de prematuritat més elevat és 7,16% que 

correspon als 27 graus, el valor més elevat de temperatura mitjana màxima 

diària registrada. 

 

  

Gràfic 21: Dies amb temperatures extremes mínimes (menys de 5ºC) dels anys 2014 al 2018. 
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Si es fan les mateixes gràfiques en un, dos i tres dies de desfasament, 

s’observa que hi ha anys, com per exemple els anys 2016 i 2017, que la 

temperatura del dia previ del part té més afectació que la del mateix dia del 

part. És a dir que una temperatura extrema el dia X fa que el percentatge de 

prematuritat sigui major en el dia X+1 que no en el mateix dia X. 

Pel que fa a la línia de tendència de les gràfiques en la majoria de casos 

siguin un, dos i tres dies de desfasament segueixen mantenint la forma de U. 

Això és degut al fet que el clima de Catalunya no experimenta canvis sobtats 

de temperatures i per tant amb el desfasament d’un, dos i tres dies és difícil 

que canviïn de grup de temperatures. 

Gràfic 23: Evolució del percentatge de prematuritat amb un, dos i tres dies de desfasament a l'any 2014. 

Gràfic 22: Dies amb temperatures extremes (majors de 20ºC) entre els anys 2014 i 2018. 
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 Gràfic 26: Evolució del percentatge de prematuritat amb un, dos i tres dies de desfasament a l'any 2017.  

Gràfic 25: Evolució del percentatge de prematuritat amb un, dos i tres dies de desfasament a l'any 2015. 

Gràfic 24: Evolució del percentatge de prematuritat amb un, dos i tres dies de desfasament a l'any 2016. 
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Finalment també cal destacar  que el nombre de naixements ha 

disminuït de manera substancial durant els anys 2014 i 2018, com mostra la 

següent gràfica. Hi ha menys naixements però el percentatge de prematuritat 

ha augmentat en els darrers anys. 

 

 

  

Gràfic 27: Evolució del percentatge de prematuritat amb un, dos i tres dies de desfasament a l'any 2018. 

Gràfic 28: Evolució dels parts prematurs a Catalunya (2014 al 2018). 
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Seguidament s’ha decidit calcular quines són les comarques amb un 

percentatge més elevat de prematuritat i si aquest està relacionat amb la 

temperatura de la zona. Per aquest motiu s’ha estudiat la relació entre el mapa 

de temperatures i el mapa del percentatge de prematuritat de Catalunya. 

Observant els dos mapes es veu que les comarques que tenen de 

mitjana una temperatura entre 11ºC i 15ºC són les que presenten el 

percentatge de prematuritat més baix. Seguidament les comarques que es 

troben a la costa tenen de mitjana una temperatura entre 15ºC i 18ºC i també 

mostres un percentatge més elevat de prematuritat, entre un 6% i 7% 

majoritàriament. Finalment les comarques que tenen un percentatge de 

prematuritat més elevat, són les que tenen unes temperatures més fredes. La 

Vall d’Aran, la Cerdanya i el Berguedà són les comarques amb un percentatge 

de prematuritat més elevat amb un 8,43%, 7,64% i 7,27% respectivament. 

Amb la intenció d’aprofundir en l’estudi de casos concrets i rellevants, 

s’han escollit les següents tres comarques pels motius que es comenten a 

continuació:  

 La Vall d’Aran: Per ser la comarca amb el percentatge més elevat (8,4%) 

de parts prematurs de tot Catalunya. A més a més és una de les 

comarques més fredes del territori català. 

Il·lustració 20: Mapa de temperatura mitjana anual a 
Catalunya. Font:Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Il·lustració 21: Divisió dels territoris de Catalunya segons 
el percentatge de prematuritat. 
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 El Pallars Jussà: Per ser una de les comarques amb el percentatge de 

prematuritat més baix (4,8%) i amb temperatures temperades. 

 La Ribera d’Ebre: Per ser una de les comarques amb un dels 

percentatges de parts prematurs més elevat (6,5%) i per patir 

temperatures càlides.  

Per poder realitzar l’estudi s’ha posat en contacte amb els hospitals de 

cadascuna de les comarques esmentades. Tot i la bona atenció que s’ha rebut, 

per motius sanitaris relacionats amb la Covid-19, no s’ha rebut la informació.  

Amb paral·lel també s’ha contactat amb Institut d’estadística de Catalunya per 

aconseguir el nombre de parts prematurs per dia durant els anys 2014 i 2018. 

Va respondre dient que no era possible obtenir aquest tipus d’informació per 

protecció del secret estadístic. Així doncs, malauradament per manca de dades 

no s’ha pogut du a terme l’estudi detallat per les tres comarques seleccionades. 

14.4  Discussió dels resultats 

Actualment se sap relativament poc sobre la relació entre el naixement 

prematur i la temperatura, però diferents estudis han esmentat que el risc de 

part prematur augmenta durant els períodes de canvi extrem de temperatures 

(Wu, 2018) (Poursafa, 2015) (Barreca, 2019) (Guo, 2018) (Carolan-Olah, 

2014). 

Com s’ha comentat anteriorment els mecanismes que associen la relació 

entre el part prematur i la temperatura no estan del tot clars. Diferents estudis 

mostren que l’estrès ambiental, que es pot produir a causa de la calor extrema 

o  bé per canvis bruscos de temperatura, podria ser una de les explicacions. 

L’exposició a temperatures extremes causa una forta resposta de 

termoregulació, fet que provoca que s’alliberin altres concentracions de cortisol 

i de l’hormona alliberadora de corticotropina que podrien desencadenar el part 

prematur (Wu, 2018). 

A més a més, les temperatures càlides podrien augmentar els nivells 

d’oxitocina, una de les hormones més importants durat el període del part, ja 

que estimula el cos de la dona i desencadena les contraccions del coll uterí 

(Barreca, 2019). 
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Finalment també hi ha estudis que apunten que la calor podria causar 

deshidratació i que aquest podria ser un altre dels mecanismes implicats en  

escurçar el període de gestació (Sun, 2019) (Dadvand, 2011). 

14.5  Conclusió 

En aquest estudi s’ha vist que el percentatge de prematuritat és major en 

aquells dies amb temperatures extremes, tant fredes com càlides.  

Davant aquest fet cal destacar que si en un futur es produeixen més 

episodis de temperatures extremes, com preveuen alguns estudis dedicats al 

canvi climàtic, el nombre de parts prematurs a Catalunya podria augmentar en 

els propers anys.  

Tot i això s’ha de tenir present que aquest pronòstic es podria veure 

afectat per dos motius principals: 

 La medicina està en constant evolució, això podria fer que es 

trobessin noves tècniques i medicaments per reduir el  nombre de 

parts prematurs en general.   

 Les condicions d'habitabilitat dels habitatges i en general la millora en 

la climatització dels espais com oficines, botigues, transports... a 

través d’aires condicionats i calefaccions, fan que l’impacta de les 

temperatures extremes sobre les persones sigui menor.  
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15 ESTUDI DE LA INCIDÈNCIA DEL CANVI CLIMÀTIC 

El canvi climàtic ja és una realitat i Catalunya no n’és una excepció. Els 

fenòmens atmosfèrics seran cada vegada més freqüents i intensos en els 

pròxims anys si no es posa fre a l’escalfament global. 

Entenem per canvi climàtic la modificació del clima que ha tingut lloc 

respecte al seu historial a escala regional i global. 

Els escenaris de futur són preocupants, les temperatures de Catalunya 

s’han anat incrementant durant els darrers anys. Per exemple, a la ciutat de 

Barcelona des de l’any 2012 fins a l’actualitat ha tingut 19 onades de calor, de 

les quals 10 s’han concentrat en els darrers dos anys (Barcelona, 2018). 

L’exposició en episodis de calor excessiva comporta problemes de salut 

especialment en les persones d’edat avançada, els nadons i persones amb 

patologies cròniques. Si a les temperatures segueixen augmentant a causa del 

canvi climàtic, es preveu que els problemes de salut augmentin. 

15.1  Objectius 

En aquest estudi es vol determinar quina ha estat l’evolució de les 

temperatures extremes a Catalunya durant els darrers onze anys. Amb les 

dades obtingudes es pretén preveure quina serà l’afectació amb relació als 

parts prematurs en els propers anys. 

15.2  Metodologia 

A l’estudi s’analitzen les temperatures màximes i mínimes diàries de 

Catalunya que van tenir lloc durant els darrers onze anys.  

Les temperatures màximes i mínimes diàries, s’han obtingut a través del 

portal Dades Obertes de la Generalitat, on estan publicades les dades 

meteorològiques de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques. S’han filtrat les 

dades i s’han obtingut dos fitxers, un que contenia 28.841.833 registres amb les 

temperatures màximes i un altre amb 28.865.529 registres de les temperatures 

mínimes. Ambdós fitxers contenien dades ofertes cada hora per 233 estacions 

de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques. No ha estat possible manipular les 

dades mitjançant l’Excel, ja que n’hi havia un volum molt elevat, per aquest 
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motiu va ser necessari manipular-les a través una base de dades, de tipus 

PostgreSQL. 

 S’ha vist que hi havia estacions meteorològiques que no havien estat 

donant dades des del 2009 i el 2019, ja que algunes s’han desactivat o d’altres 

s’han instal·lat posteriorment a l’any 2009. Per aquest motiu es van excloure 

algunes estacions meteorològiques realitzant la consulta que es mostra a 

continuació a la base de dades. 

S’han exclòs un total de 67 estacions meteorològiques pel motiu que 

s’ha comentat anteriorment. Les estacions que s’han descartat són les 

següents, agrupades per comarques: 

Comarca Llistat d'estacions eliminades 

Alt Camp Nulles 

Alt Empordà Navata, Pantà de Darnius - Boadella, Ventalló, Torroella de Fluvià 

Alt Urgell Alinyà 

Anoia Pujalt, Òdena 

Bages Cardona, el Pont de Vilomara 

Baix Camp Prades, Mont-roig del Camp, Riudecanyes, Prades - los Hortals, Riudoms 

Baix Ebre Punta del Fangar 

Baix Empordà Serra de Daró 

Baix Llobregat el Prat de Llobregat 

Berguedà Castellar de n'Hug - el Clot del Moro 

Cerdanya Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló, Puigcerdà, la Tosa d'Alp  

Garraf Canyelles 

Garrigues Castelldans, les Borges Blanques 

Garrotxa Olot - Pla de Baix, Olot 

Il·lustració 22: Consulta lectures de temperatures per estació amb data mínima i màxima 
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Gironès Vilablareix, Girona, Girona – Bombers 

Maresme Vilassar de Mar 

Montsià Mas de Barberans – Mitanplana 

Osona Perafita, Vic 

Pallars Jussà Tremp, la Pobla de Segur, la Pobla de Segur - Bombers 

Pallars Sobirà Sort, Tírvia 

Pla d'Urgell Miralcamp, Mollerussa 

Priorat Pantà de Siurana 

Ribera d'Ebre Tivissa 

Ripollès Ulldeter (2.364 m), Ulldeter (2.410 m) 

Segarra Massoteres 

Segrià 
Seròs - la Creu, Seròs, Alcarràs, Pla de Lleida, Alcarràs, La Bordeta, els 
Alamús, La Femosa 

Selva Fogars de la Selva 

Solsonès Solsona, Clariana de Cardener, Guixers – Valls 

Tarragonès Tarragona - Complex Educatiu 

Terra Alta Gandesa 

Urgell Tornabous - Montargull, Tornabous 

Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès - CAR, Cerdanyola del Vallès, Terrassa 

Vallès Oriental Vilanova del Vallès, Puig Sesolles  

Taula 4: Estacions excloses de l'estudi 

A continuació s’ha dividit el territori català en tres zones: litoral, interior i Pirineu, 

ja que les temperatures màximes i mínimes varien segons la comarca i el clima 

que hi ha en cada una d’elles. 

 

 

 

 

 

 

 

En el fitxer de les temperatures màximes diàries es va fer l’operació 

següent: per les comarques litorals i de muntanya s’ha comptat el nombre de 

dies en els quals alguna estació havia registrat una temperatura màxima 

superior a 35ºC i per les comarques interiors s’ha tingut en compte aquells dies 

que les temperatures màximes han estat superiors a 37ºC. 

Il·lustració 23: Divisió de 
Catalunya segons tipus de clima. 
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Per les temperatures mínimes s’ha fet el mateix tipus de consulta, però 

aquesta vegada per les comarques de muntanya s’ha tingut en compte aquells 

dies que la temperatura mínima ha estat inferior a -12ºC i a les comarques 

d’interior i litoral s’ha estudiat aquells dies en què la temperatura mínima ha 

estat inferior a -5ºC. 

15.3  Resultats 

Aplicant la metodologia explicada en el punt anterior s’han obtingut sis 

gràfiques que representen l’evolució de les temperatures extremes superiors i 

inferiors per cada un dels tres territoris que s’ha dividit Catalunya durant els 

darrers onze anys. 

15.3.1 Temperatures fredes 

Les gràfiques de temperatures fredes que s’han obtingut per cada un 

dels territoris són les següents: 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 24: Exemple consulta per obtenir nombre de dies que es supera una temperatura límit. 
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Gràfic 29: Dies amb temperatura inferior a -12º per comarques de muntanya. 

Gràfic 31: Dies amb temperatura inferior a -5º per comarques del litoral. 

Gràfic 30: Dies amb temperatura inferior a -5º per comarques de l'interior. 
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Les gràfiques mostren el nombre de dies amb temperatures fredes,         

-12ºC per les comarques de muntanya i -5ºC per la resta del territori. A més a 

més s’ha representat la línia de tendència. 

El nombre de dies amb temperatures inferiors és irregular al llarg dels 

anys, amb alguns pics importants com per exemple l’any 2010 a les comarques 

de muntanya on van tenir lloc un total de 46 dies amb temperatures inferiors a  

-12ºC, i l’any següent van ser 14 dies. 

Pel que fa a la línia de tendència en tots els tres territoris té un pendent 

negatiu. La caiguda més important s’observa en les comarques de muntanya, 

on la tendència passa de 34 dies l’any 2009 als 18 dies l’any 2019, és a dir que 

hi ha una diferència de 16 dies al llarg de període. 

15.3.2 Temperatures càlides 

En relació amb les temperatures càlides, per cada un dels territoris s’han 

obtingut les gràfiques següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 32: Dies amb temperatura superior a 35º per comarques de muntanya. 
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Igual que per les temperatures fredes, les gràfiques mostren la tendència 

i el nombre de dies, però en aquest cas amb temperatures càlides. En aquesta 

ocasió la temperatura extrema càlida és superior a 35ºC per les comarques de 

muntanya i litoral i superior a 37ºC per les comarques d’interior. 

Les gràfiques anteriors mostren pics igual que en les gràfiques de 

temperatures fredes, però en aquest cas, hi ha hagut un augment considerable 

de dies amb temperatures càlides a partir de l’any 2015 per tots els territoris de 

Catalunya, arribant a un màxim de 36 dies amb temperatures extremes l’any 

Gràfic 33: Dies amb temperatura superior a 37º per comarques interiors. 

Gràfic 34: Dies amb temperatura superior a 35º per comarques del litoral. 
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2019 a les comarques del litoral. Exceptuant les comarques de muntanya on 

l’any 2018 només hi va haver 11 dies amb temperatures superiors a 35ºC. 

La tendència té un pendent positiu, molt més pronunciat que la caiguda 

en el pendent de la tendència de les temperatures fredes. 

15.4  Discussió dels resultats 

Tot i les diferències climàtiques que presenten els tres territoris en què 

s’ha dividit Catalunya el comportament de la línia de tendència és el mateix. 

Per tant l’efecte del canvi climàtic es pot generalitzar a tot el territori català.  

Tanmateix sí que cal diferenciar l’impacta que té el canvi climàtic entre 

les temperatures extremes fredes i càlides. Els estudis científics recents parlen 

sobre l’escalfament global del planeta, provocat principalment per l’efecte 

hivernacle. És a dir que es preveu que en els propers anys hi hagi més onades 

de calor que onades de fred, això mateix s’observa en les gràfiques d’aquest 

estudi.   

Tot i l’èmfasi que s’ha donat en els darrers anys sobre el canvi climàtic i 

l’escalfament global: cimeres internacionals, estudis científics, acords, 

congressos... no sembla que els gestos i les accions que s’estan duent a terme 

siguin suficients per frenar el canvi climàtic i evitar que augmentin les 

temperatures. En les gràfiques d’aquest estudi es veu com les temperatures 

altes continuen en augment. 

15.5  Conclusió 

En aquest estudi es demostra que Catalunya està patint les 

conseqüències del canvi climàtic. En els darrers onze anys el nombre de dies 

amb temperatures extremes càlides, onades de calor, han augmentat a tot el 

territori català, per contra el nombre de dies amb temperatures extremes fredes 

sembla que tendeix a reduir-se. 

Tenint en compte que a l’estudi de l’apartat anterior s’ha detectat una 

relació entre el percentatge de prematuritat i les temperatures extremes, es pot 

suposar; que si el canvi climàtic segueix avançant el nombre de parts 

prematurs podria augmentar, sobretot pel que fa als dies amb temperatures 

extremes càlides. 
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Si no es prenen realment mesures per posar fre al canvi climàtic, el 

nombre de parts prematurs augmentarà i aquest nombre  només es podrà 

veure reduït si paral·lelament la medicina, i més concretament la ginecologia, 

evoluciona i troba solucions per contrarestar els efectes produïts pel canvi 

climàtic.  
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16 CONCLUSIÓ 

Es tendeix a pensar que el canvi climàtic és un problema llunyà, però no 

és així. Catalunya ja es troba en un procés de canvi climàtic. Els fenòmens 

atmosfèrics són cada vegada més intensos i més freqüents, si no es posa fre a 

l’escalfament global, s’espera que durant els pròxims anys es multipliquin. Els 

escenaris de futur són cada vegada més preocupants, tant per les seves 

conseqüències en el medi ambient com a la societat. Un estudi publicat al 

Nature Climate Change, demostra que un clima amb temperatures extremes 

elevades, pot provocar un augment dels parts prematurs. L’estudi reflexa que 

entre el 1969 i el 1988, un total de 25.000 nadons van néixer de forma 

prematura als Estats Units provocant una pèrdua de 150.000 dies de gestació 

anuals.  

En aquest treball de recerca, en primer lloc, han estat presentades les 

causes i els factors de risc de la prematuritat. S’han estudiat els factors de risc 

materns i els factors de risc gestacionals. D’aquesta manera ha estat possible 

identificar que els factors de risc materns, com l’estat d’ànim de la mare o la 

falta d’exercici, són els que es tenen menys en compte a l’hora de determinar el 

motiu pel qual ha estat provocat un part prematur. De manera que els factors 

de risc gestacionals es valoren en més freqüència per determinar la salut del 

fetus, com per exemple la ruptura prematura de la membrana o d’insuficiència 

cervicouterina. També s’ha estudiat el diagnòstic precoç del part prematur, a 

través de mediacions de la longitud cervical i determinacions de la fibronectina 

oncofetal. 

En segon lloc, es fa referència a la Unitat de Neonatologia, el 

departament de l’hospital responsable de la cura del nadó nascut 

prematurament. La immaduresa dels òrgans dels nadons nascuts 

prematurament fa que no puguin respirar, succionar o mantenir la temperatura 

corporal per si mateixos. Per aquest motiu, la majoria d’aquests han d’ingressar 

a l’Uniat de Neonatologia. La durada en aquesta unitat hospitalària dependrà 

de l’estat en què es trobi el nadó, de mitjana oscil·la entre una setmana o un 

mes. Una vegada rebuda l’alta hospitalària, el nadó prematur seguirà 

necessitant molta atenció i s’haurà de seguir mantenint un seguit de cures; com 
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per exemple estar en un entorn amb una temperatura ambiental adequada, 

rebre poques hores de llum i tenir poc soroll. 

Seguidament, s’ha fet i analitzat un qüestionari a mares amb fills 

prematurs, enfocada a l’estat de la mare i el nadó i en les vivències i 

experiències que han viscut. D’una banda, s’ha pogut deduir que la prematuritat 

no està directament relacionada a la genètica, ja que la majoria de mares no hi 

havia tingut cap altre membre de la família que hagués nascut prematurament. 

D’altra banda s’ha vist que hi ha una certa relació entre la prematuritat i l’edat 

de la mare en el moment del part, el nombre de parts prematurs augmenta amb 

les mares que tenien  una edat igual o  superior a 35 anys. 

A continuació, s’ha realitzat un estudi de la relació entre les temperatures 

extremes i el nombre de parts prematurs a Catalunya. Aquest està format per 

una part estadística obtinguda de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del 

portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya des del 2014 al 2018. 

Fa referència al percentatge de prematuritat de Catalunya segons les 

temperatures màximes i mínimes assolides al dia del part. Ha estat possible 

concloure que el percentatge de prematuritat és major en aquells dies amb 

temperatures extremes fredes i especialment en les càlides. 

Finalment, s’ha estudiat l’evolució de les temperatures en el territori 

català durant els darrers anys, per veure quin és l’efecte del canvi climàtic. S’ha 

basat en les dades obtingudes del portal de Dades Obertes de la Generalitat de 

Catalunya des del 2009 al 2019. S’ha vist que el nombre de dies amb 

temperatures extremes càlides ha anat en augment durant els darrers anys, per 

contra el nombre de dies amb temperatures extremes fredes ha disminuït. Per 

tant es pot deduir que si el canvi climàtic segueix, el nombre de dies amb 

temperatures extremes càlides seguirà augmentant, provocant que el 

percentatge de prematuritat sigui cada vegada més elevat en un futur.  

En general, es conclou que la hipòtesi formulada a l’inici del treball és 

certa: “L'escalfament global provocarà un augment de les temperatures a 

Catalunya i a conseqüència el percentatge de parts prematurs augmentarà”. 

Per tal de demostrar-ho, s’ha portat a terme els objectius plantejats a la 

introducció: conèixer quins són els factors de risc, causes de la prematuritat i 
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quines tècniques s’utilitzen per pervenir el part prematur; conèixer quines són 

les cures que rep un nadó nascut prematurament a la unitat de neonatologia i 

un cop ha rebut l’alta hospitalària, estudiar el clima de Catalunya en els 

diferents territoris; analitzar si l’exposició a temperatures extremes incideixen 

en el nombre de parts prematurs a Catalunya i estudiar quina és l’evolució de 

les temperatures del territori català per poder estimar quina serà la tendència 

del percentatge de prematuritat en un futur. Els objectius s’han assolit a partir 

de les dades obtingudes de les fonts consultades, a més de la informació 

proporcionada per les quatre entrevistes realitzades a dos ginecòlegs i 

meteoròlegs (Núria Fusté, Xavier Saura, Tomàs Molina i Jordi Sacasas) que 

han brindat una visió més personal i subjectiva al costat de les xifres i 

estadístiques objectives referents als parts prematurs i al canvi climàtic. 

Com ja s’ha comprovat, la relació entre la prematuritat i les temperatures 

extremes ofereix moltes possibilitats de recerca futures. Una de les més 

interessants seria, per exemple, estudiar la prematuritat per comarques del 

territori català i tenint en compte les variables: edat de la mare, efectes de la 

medicina i nombre d’hores exposades a temperatures extremes. 

Per acabar, aquest treball ha estat una oportunitat immensament 

valuosa per conèixer i aprofundir en el part prematur i com l’escalfament global 

pot afectar en aquest. Ha suposat una ocasió per conèixer més a fons una de 

les possibles opcions acadèmiques plantejades per a un futur: els estudis de 

medicina.  
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18 ANNEXOS 

ANNEX I Entrevista a la Dra. Núria Fusté,  ginecòloga. 

1. Quines són les causes principals dels parts prematurs? Què es pot 

fer per prevenir els parts prematurs? 

Hi ha diverses causes que poden provocar el part prematur, una de les 

més importants són les causes iatrogèniques, com per exemple les infeccions, 

de la placenta o del líquid amniòtic. És important evitar-les per tal de no tenir un 

part prematur, ja que si hi ha una infecció s’ha de provocar el part, ja que si no, 

es podria posar en perill la vida de la mare. Un altre tipus de part iatrogènic, és 

la preeclàmpsia que és provocada per les hormones de la placenta i del fetus, 

aquesta malaltia fa que pugi la tensió a la mare. Quan la mare ja no pot 

aguantar més perquè té una tensió molt alta se l’hi ha de provocar el part.  

Una altra causa de l’amenaça de part prematur és la incompetència 

cervical, es dona quan la dona es posa de part, perquè comencen les 

contraccions o bé perquè el coll de l’uterí no aguanta. En aquests casos es 

subministra progesterona, que fa que el coll maduri, o bé es posa un cerclatge 

cervical. 

2. Com i en quin moment es detecta que un dona podria patir un part 

prematur? A partir d’aquest moment quin és el seguiment que se’n fa? 

Actualment, a l’ecografia de les sis setmanes es fa una ecografia vaginal 

per mirar la longitud del coll uterí de les dones embarassades. S’ha vist que si 

aquesta longitud està per sobre de 25 mil·límetres, les probabilitats de tenir un 

part prematur disminueixen, però si està per sota de 25 mil·límetres, les 

probabilitats de tenir un part prematur augmenten. En aquests casos es posa 

un anell filàctic a la mare.  

3. Quines són les característiques que presenta un nadó prematur? 

(pes, longitud, pell, etc.) 

El pes del nadó depèn de la setmana del naixement. A causa de la seva 

immaduresa en el òrgans, els grans prematurs tenen una taxa de mortalitat 

molt elevada; s’han d’intubar perquè no tenen els pulmons madurs, el 

desenvolupament neuronal és molt baix i podria provocar seqüeles.  
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4. Quines són les cures que rep un nadó prematur a l’hospital? 

En el cas dels nadons que no tenen el reflex de succió, que s’adquireix a  

la setmana 35, s’han d’alimentar a través d’una sonda nasogàstrica. D’altra 

banda la majoria de nadons que ingressen a l’hospital han de romandre uns 

dies a la incubadora, ja que no son capaços de regular la temperatura corporal 

per si sols. 

5. Quines complicacions neonatals podria patir un nadó prematur? 

Un nadó prematur podria tenir complicacions en el desenvolupament 

neuronal, en el cas dels grans prematurs podria arribar provocar ceguera, 

sordera i problemes respiratoris. A més a més els nadons que solen tenir 

problemes respiratoris, en un futur tenen més probabilitats de patir problemes 

bronquials. 

A causa del poc desenvolupament en els òrgans dels nounats, podria 

tenir lloc una necrosis intestinal, és a dir, els budells es necrosen i se’ls ha 

d’operar per tal extreure el budell.  

6. Quin seguiment rep el nadó un cop ha rebut l’alta hospitalària? 

Un nadó prematur rep un seguiment més exhaustiu que un nadó nascut 

a terme. Normalment l’alta hospitalària se’ls hi dóna quan fan més de dos 

quilograms i quan ja són capaços respirar i succionar per si mateixos.  

7. Quines seqüeles podria presentar un nadó prematur? 

Les seqüeles dels nadons prematurs són la ceguera, la sordesa i el 

desenvolupament neuronal. 

8. Creu que el nombre de parts prematurs han augmentat durant els 

últims anys? Si és així quines creu que en són les causes? 

No ho tinc clar. Potser l’amenaça de part prematur sí que ha augmentat, 

però d’altra banda també hi ha tractaments que permeten controlar més els 

parts. El que sí que ha augmentat, és la patologia materna, les mares tenen 

una edat més elevada, sobretot en tractament de fertilitat i això fa que tinguin 

un risc  més elevat de tenir una preeclàmpsia, una de les principals causes de 

la prematuritat.  
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9. Quina és la funció de l’hormona oxitocina en els parts? 

L’hormona oxitocina és la que desencadena les contraccions, però no 

necessàriament el part. Per tenir contraccions és necessària la presència 

d’aquesta hormona, però no és l’única hormona implicada en aquest fenomen, 

hi ha també altres hormones que poden desencadenar el part com les 

prostaglandines i les interleucines.   

10. Creu que un augment en els nivells d’oxitocina d’una dona 

embarassada podria augmentar les possibilitats de tenir un part prematur 

i/o avançar el part? 

Els pics fisiològic de les mares no necessàriament han de provocar el 

part prematur. Però sí que es cert que si amb una dona se l’injecta oxitocina el 

part es podria arribar a avançar.  

11. Si una dona embarassada està exposada a temperatures elevades 

(superiors a 32ºC) podria provocar un augment dels nivells d’oxitocina? 

No ho tinc clar. 

12. Quines són les causes que podrien augmentar els nivells 

d’oxitocina? 

Amb l’excitació sexual s’augmenta l’oxitocina però no necessàriament, ja 

que no tothom actua de la mateixa manera . 

13. L’estrès cardiovascular podria estar relacionat amb l’exposició de 

temperatures elevades (superiors a 32ºC)? 

Sí, quan hi ha temperatures elevades hi ha més despesa cardíaca, però 

també augmenta quan la dona practica relacions sexuals o quan està duent a 

terme un exercici físic. 

14. Si una dona embarassada pateix estrès cardiovascular, és probable 

que se l’hi hagi d’avançar el part? 

Si una dona pateix estrès, no necessàriament fa que el part s’avanci, ho 

facilita però no ho provoca si o sí. Actualment no se sap perquè amb algunes 

dones els hi afecta i en altres no. 
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15. Per quines altres causes podria ser provocat l’estrès 

cardiovascular? 

L’estrès cardiovascular podria ser provocat per l’augment de les 

temperatures, per l’augment d’exercici físic i l’activitat sexual. 

16. En els darrers mesos, a Estats Units, s’ha realitzat un estudi on es 

revela que existeix una relació entre l’augment de les temperatures i 

l’augment dels parts prematurs. Creu que l’augment de les temperatures 

podria augmentar el nombre de parts prematurs? 

Des del meu  punt de vista, crec que les temperatures elevades no 

augmenten el nombre de parts prematurs, probablement hi ha altres factors 

més importants que poden desencadenar el part prematur, tot i que potser sí 

que les temperatures elevades podrien ajudar a desencadenar un part 

prematur. Personalment penso que l’edat de la mare i la fertilitat són factors 

fonamentals que s’han de tenir en compte.  
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ANNEX II Entrevista al Dr. Xavier Saura, ginecòleg 

1. Quines són les causes principals dels parts prematurs? Què es pot 

fer per prevenir els parts prematurs? 

El part prematur pot tenir diferents causes (origen multifactorial), amb 

una incidència entre el 6 i 10% dels parts,  i en la majoria de les ocasions, no 

arribem a identificar l’origen (part prematur idiopàtic).  En algunes ocasions 

poden identificar una causa més o menys obvia, com pot ser situacions que 

comportin una dinàmica uterina precoç per sobre distensió de la musculatura 

miometrial (gestacions múltiples o excés de líquid amniòtic); o una 

incompetència del coll de l’úter associada a una malformació uterina o per un 

esquinçament previ (en un part anterior o en una cirurgia uterina prèvia). La 

presència d’infeccions associades a l’embaràs, poden portar també a una 

dinàmica uterina precoç (apendicitis o pielonefritis). 

En un 13% de les amenaces de part prematur per dinàmica precoç, es 

deuen a una infecció de la cavitat amniòtica, i aquesta seria la situació més 

preocupant, pel risc d’afectació fetal; ja no solament per la pròpia prematuritat, 

sinó el risc de la infecció sobre el propi fetus. 

Altres factors associats son el tabaquisme, l’estrès i l’obesitat.  

Però, en resum i contestant pròpiament a la pregunta, en la majoria dels 

parts prematurs, no s’arriba a conèixer la causa.  

2. Com i en quin moment es detecta que un dona podria patir un part 

prematur? A partir d’aquest moment quin és el seguiment que se’n fa? 

Podem detectar que hi ha un risc de part prematur, en el cas que hi hagi 

un risc inicial (antecedents de prematuritat en gestacions prèvies, cirurgies 

sobre l’úter o gestacions múltiples), i sospitarem que s’està iniciant una 

amenaça de part prematur quan hi ha la presència de contraccions uterines 

(dinàmica uterina) abans de les 37 setmanes de gestació o si existeix una 

dilatació prematura del coll uterí (associada o no a dinàmica uterina), o inclús 

una ruptura prematura de la membrana amniòtica. 

La definició de part prematur, és quan existeix una expulsió del fetus 

deguda a una dinàmica uterina inapropiada abans de les 37 setmanes de 
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gestació. Després de les 37 setmanes, el part ja no és prematur (tot i que el 

80% dels parts es produeixen de forma natural entre les 40 i 41 setmanes). Els 

prematurs, per sobre de les 34 setmanes, tenen un millor pronòstic. Per sota de 

les 34 setmanes, el pronòstic empitjora progressivament. 

Quan existeix una amenaça de part prematur (es a dir, contraccions 

uterines intenses abans de les 37 setmanes), caldrà fer un seguiment molt 

estret de la mare i el fetus, indicar repòs absolut (inclús ingrés hospitalari, si 

cal) i administrar tractament tocolítics (fàrmacs que frenen la dinàmica uterina), 

fer estudi del benestar fetal (despistar patiment fetal, infeccions amniòtiques, i 

descartar trencament de les membranes amniòtiques) i accelerar la maduresa 

pulmonar fetal. El principal problema que ens trobem en els nounats prematurs, 

és la immaduresa pulmonar que llis dificulta la respiració (distress respiratori) 

en el moment de néixer, a més d’altres problemes associats a la immaduresa 

d’altres òrgans i del propi baix pes.  

3. Quines són les característiques que presenta un nadó prematur? 

(pes, longitud, pell, etc.) 

Els caràcters del nadó prematur son deguts a la seva immaduresa. Les 

seves dimensions estaran reduïdes per sota dels límits de la normalitat (en 

funció del grau de prematuritat): pes habitualment per sota els 2500 grams, 

talla per sota dels 50 centímetres, i perímetre cranial per sota dels 34 

centímetres. Les característiques del nadó prematur van sobretot associades a 

la seva immaduresa: dificultat per mantenir la seva temperatura corporal (degut 

al baix pes/escassa massa corporal), amb tendència al refredament; necessitat 

de suport respiratori per la immaduresa dels pulmons (amb ventilació assistida) 

i alimentació parenteral (per immaduresa de l’aparell digestiu) 

4. Quines són les cures que rep un nadó prematur a l’hospital? 

Les primeres cures que ha de rebre un nadó prematur, van dirigides a 

evitar la pèrdua de calor, i assegurar una correcta ventilació pulmonar (inclús 

amb respiració assistida per pressions positives, si fos precís).  

Les cures hauran de ser més intensives, quan més prematur sigui el part 

i més immadur sigui el nadó. 
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 En les últimes setmanes de gestació, es sintetitza una substància en els 

alvèols pulmonars del fetus, anomenada “surfactant”, imprescindible per una 

correcta funció respiratòria des del naixement. Els prematurs poden tenir un 

dèficit d’aquesta substància, amb la conseqüent dificultat respiratòria en el 

moment del part (distress respiratori). Aquesta substància es pot administrar 

artificialment en aquests nadons, per lluitar contra el distress. 

5. Quines complicacions neonatals podria patir un nadó prematur? 

Les complicacions més importants vénen degudes a la immaduresa dels 

seus òrgans (sobre tot els més vitals) i la baixa massa corporal (baix pes). Les 

complicacions son progressivament més i portants, quan entrem en 

prematuritats per sota de les 34 setmanes de gestació 

Podríem dir que les complicacions més importants son: 

La patologia respiratòria és la primera causa de morbiditat (malalties)  i 

mortalitat del nadó prematur. La deficiència de surfactant, porta a la falta de 

desplegament pulmonar (presència de membrana hialina), amb dèficit 

d’oxigenació, comportant lesions en els òrgans més necessitats d’oxigen: el 

sistema nerviós, especialment. Per aquesta raó, quan hi ha amenaça de part 

prematur, s’administra a la mare corticoides, amb la finalitat d’accelerar la 

maduració del pulmó fetal. En el naixement s’administra oxigen al nadó, i si no 

desplega el pulmó, per falta de surfactant; caldrà intubar per ventilar els alvèols 

amb pressions positives. A partir de les 34 setmanes de gestació, ja existeix 

més presència surfactant natural en els pulmons del nadó, i millora el pronòstic. 

El sistema nerviós central (SNC), també pot patir una immaduresa en 

aquests nadons prematurs, amb una especial fragilitat vascular (es trenquen 

els capil·lars arterials fàcilment), portant a més risc d’hemorràgies intracranials. 

En aquest cas, poden quedar lesions neurològiques difícilment reversibles del 

tot.  

L’aparell digestiu també pot patir l’efecte de la immaduresa, amb 

l’aparició d’enterocolitis narcotitzant (aparició de lesions que poden portar a 

perforació del tub digestiu); i que en alguns casos cal operar. 
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6. Quin seguiment rep el nadó un cop ha rebut l’alta hospitalària? 

En tornar a casa, els pares han de fer un seguiment mes acurat del 

nadó, atenent a: 

 Anant tot be, planificarà un ritme de visites pediàtriques adequat. 

 El servei de pediatria donarà als pares unes instruccions, per donar 

alerta en front de possibles complicacions.  

 Atenent a la temperatura. Alertant si té febre (signe d’infecció) o 

hipotèrmia (< 36ºC) per pèrdua de calor. 

 Signes de deshidratació (per mala nutrició): poca orina, orina fosca, 

boca seca. 

 Respira ràpid o amb dificultat. Pell blavosa o pàl·lida (mala 

oxigenació). 

 Dorm massa o està irritable (plora molt). Depressió o irritabilitat 

neurològica. 

7. Quines seqüeles podria presentar un nadó prematur? 

Per a aquests nadons caldrà planificar un programa de seguiment adequat a 

la prevenció de complicacions/seqüeles que podem aparèixer a mig-llarg 

termini, com per exemple: 

 Atenció nutricional i del creixement. Prevenció de raquitisme, anèmia, 

retràs de creixament... 

 Atenció a discapacitats motores, funcionals i dificultats en 

l’aprenentatge 

 Integració socio-familiar (implicacions a l’escolarització, recursos 

econòmics que cal afrontar aquestes famílies, en cas de fills que 

quedin amb discapacitats permanents) 

 Presencia de malalties pulmonars cròniques (broncodisplàsies) 
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 Major incidència de lesions de la pell (hemagiomes), hernies 

inguinals-escrotals, i deformitats cranials de decúbit (degudes a 

hipotonia muscular inicial) 

8. Creu que el nombre de parts prematurs han augmentat durant els 

últims anys? Si és així quines creu que en són les causes? 

Va existir una època, en què l’ús de les tècniques de reproducció 

assistida van estar molt associades a gestacions múltiples i a parts prematurs 

conseqüentment. Però avui en dia, ja no és així. 

Per altra banda, hi ha més coneixement de les causes del part prematur, 

i existeix cada com un millor control de la gestació en les unitats obstètriques. 

De la mateixa manera, que existeix un millor registre de la incidència dels parts 

prematurs (abans no havien estat tant ben registrats en el cens poblacional) 

Tanmateix pot existir una certa major incidència de prematuritat en 

dones amb sobrepès-obesitat, i en dones de més de 40 anys. Aquests dos 

factors, freqüentment associats, han sigut més prevalent en els últims anys; i 

els dos han estat identificats com a factors de risc de prematuritat.  

9. Quina és la funció de l’hormona oxitocina en els parts? 

L’oxitocina és una hormona segregada per l’eix format per l’hipotàlem i la 

hipòfisi (glàndules neuroendocrines) i que té (com succeeix amb altres 

substàncies de l’organisme) diverses funcions. Ens centrarem en la seva funció 

en el part: és l’hormona que la seva alliberació i presència en circulació, indueix 

l’inici i el manteniment del part (és a dir, produeix les contraccions del muscle 

uterí, que comporten l’expulsió del fetus pel canal del part (coll uterí, vagina i 

vulva).  

10. Creu que un augment en els nivells d’oxitocina d’una dona 

embarassada podria augmentar les possibilitats de tenir un part prematur 

i/o avançar el part? 

L’alliberació prematura d’oxitocina (per la raó que sigui) a partir de cert 

moment de la gestació; va acompanyada d’una resposta del muscle uterí en 

forma de contraccions que poden dur a un part prematur. 



Treball de recerca  La Prematuritat i la seva relació amb l’escalfament global 

2n de Batxillerat - 90 - Curs 2020-2021 

De fet, el fàrmac més potent per evitar un part prematur, és l’antagonista 

de l’hormona oxitocina (atosiban). 

11. Si una dona embarassada està exposada a temperatures elevades 

(superiors a 32ºC) podria provocar un augment dels nivells d’oxitocina? 

En l’última dècada, hi ha alguns autors que veuen en els seus estudis 

una major incidència de part prematur en èpoques de calor, i que inclús ho han 

relacionat amb l’increment de temperatures ambientals degudes a l’escalfament 

global. 

12. Quines són les causes que podrien augmentar els nivells 

d’oxitocina? 

Son les causes de part prematur, que hem comentat inicialment.  

Sobre distensió uterina, factors tòxics ambientals, tabaquisme, obesitat, 

estrès. I quan el coll uterí arriba a certa distensió o dilatació, s’accentua 

l’alliberació d’oxitocina (efecte Ferguson). Podríem incloure dins d’aquest 

apartat, les temperatures elevades. 

13. L’estrès cardiovascular podria estar relacionat amb l’exposició de 

temperatures elevades (superiors a 32ºC)? 

En aquesta relació estadística entre l’alta temperatura i part prematur, no 

es coneix molt bé els mecanismes biològics pels quals la temperatura influeix 

en la dinàmica del part. 

14. Si una dona embarassada pateix estrès cardiovascular, és probable 

que se l’hi hagi d’avançar el part? 

El trastorn vascular més perillós (potencialment mortal, si no es tracta) 

que es pot donar durant la gestació és la preeclàmpsia.  

El fenomen central de la preeclàmpsia, està en l'estrès oxidatiu 

endotelial (revestiment intern dels capil·lars) matern, responsable de la 

hipertensió materna i la proteïnúria (lesió renal); degut a una placenta 

estressada. 
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Com dèiem abans, pot ser potencialment mortal per la mare, si no 

s’actua adequadament.  

Milions de dones corren el risc de morir per donar a llum cada any i 

globalment cada any, gairebé 300,000 perden la vida en aquest procés i més 

de 500,000 nadons moren com a conseqüència de la preeclàmpsia. 

Si els tractaments mèdics sobre la dona gestant, no aconsegueixen 

frenar el procés de preeclàmpsia, l’única solució és extreure el fetus 

prematurament, assumint les conseqüències de la prematuritat sobre el fetus 

(per salvar la vida de la mare, i la del fetus). 

15. Per quines altres causes podria ser provocat l’estrès 

cardiovascular? 

Les causes de l’estrès cardiovascular podrien ser les següents; flux de 

sang insuficient a l'úter, dany en els vasos sanguinis, problema en el sistema 

immunitari, o per determinats gens. 

16. En els darrers mesos, a Estats Units, s’ha realitzat un estudi on es 

revela que existeix una relació entre l’augment de les temperatures i 

l’augment dels parts prematurs. Creu que l’augment de les temperatures 

podria augmentar el nombre de parts prematurs? 

Estudis de recerca previs (realitzats fa uns 6-7 anys) ja havien suggerit 

que un clima calorós condueix a una acceleració del part i a gestacions més 

curtes. No obstant això, es desconeixia exactament quants dies d'embaràs es 

perdien a causa d'un augment de temperatura. 

L’estudi publicat a la revista Nature Climate Change, és de caràcter 

estadístic; buscant l’associació entre l’avançament del dia del part i els dies de 

més calor ambiental. 

Aquest estudi més recent, especifica que l’avançament pot ser de dues 

setmanes. Si el 80% dels parts naturals es produeixen entre les 40 i 41 

setmanes, entendrem que el part es seguirà produït “a terme”, després de les 

37 setmanes.  
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Seria sobre els parts que s’haguessin produït naturalment (sense 

exposicions excessives de calor) entre les 37 i 39 setmanes, que podrien ser 

finalment prematurs (abans de les 37 setmanes ) per l’exposició al calor, però 

no una prematuritat perillosa (abans de les 34 s, com dèiem abans). 

Aquests estudis son estadístics, però no fan una anàlisi de les raons del 

“perquè”, aquest avançant la data del part. Hi ha autors que especulen un 

efecte inductor de substàncies inflamatòries en el cos de la dona durant els 

“ascensos de calor”, i que indirectament podrien resultar un estímul al part 

prematur. 

Es necessita més investigació etiològica (sobre les causes 

fisiopatològiques que fan que les temperatures elevades, acceleri l’aparició del 

part) per millorar la nostra comprensió de les relacions entre l'estacionalitat, els 

paràmetres meteorològics específics i els resultats adversos de l'embaràs. 

  



Treball de recerca  La Prematuritat i la seva relació amb l’escalfament global 

2n de Batxillerat - 93 - Curs 2020-2021 

ANNEX III Entrevista a Tomàs Molina, meteoròleg i presentador 

de TV3 

1. Què és l’escalfament global? 

La pujada de temperatura a nivell planetari està provocant l’augment de 

la quantitat de gasos d’efecte hivernacle en l’atmosfera. 

2. Quines proves demostren que l’escalfament global existeix? 

Hi ha sèries llargues de temperatures que mostren la pujada de les 

temperatures, i recerca que la vincula amb l’augment de CO2, intruït a 

l’atmosfera per la crema de combustibles fòssils que fem la humanitat. 

3. Creus que l’escalfament global és provocat per l’home? Quines 

accions creus que contribueixen en l’augment de l’escalfament global? 

Està completament demostrat com es veu als informes del Grup 

Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, que l’escalfament global és un fet 

actualment. 

4. A partir quin any es va detectar l’escalfament global? Va afectar a 

tot el món per igual? I en el cas de Catalunya quina ha estat l’evolució? 

Des de la Revolució industrial s’ha vist aquesta tendència l’augment dels 

gasos d’efecte hivernacle. A partir del 1990 al Grup Intergovernamental sobre 

el Canvi Climàtic fa informes que segueixen la situació i recomanen prendre 

mesures. A Catalunya també s’hi ha notat la mateixa tendència que a la resta 

del món. 

5. Catalunya és un dels indrets més afectats per l’escalfament global? 

En un futur creus que la situació que pateix Catalunya es podria agreujar? 

Tota l’àrea mediterrània d’Europa i nord d’Àfrica sembla que patirà una 

disminució de la precipitació en els propers anys, que ja s’està començant a 

veure al sud de la Península Ibèrica. Les temperatures també pugen. 

6. L’escalfament global podria suposar un risc per la salut de l’home? 

Per què? 
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Perquè amb el canvi de les condicions ambientals, també canvien les 

malalties que s’hi donen, per exemple per transmissió de mosquits o altres 

insectes. Si hi ha més onades de calor, o sequeres, poden portar a mortalitat 

per cop de calor, o fins i tot per fam com pateixen a Àfrica ja fa dècades. Les 

persones llavors es veuen forçades a migrar i això pot fer augmentar les 

tensions socials per temes relacionats amb els costums, la religió o les 

malalties importades. 

7. Quins impactes podria tenir l'escalfament global en un futur? 

Un canvi en la situació tal com l’hem coneguda fins ara. Un canvi al qual 

caldrà adaptar-se i no tothom podrà fer-ho, amb el que a alguns els caldrà 

migrar. 

8. Com es podrien minimitzar les conseqüències que podria provocar 

l'escalfament global? 

Reduint les emissions de diòxid de carboni, que passa per suprimir el 

consum de combustibles fòssils com més aviat millor. 

9. Has sentit a parlar que l’escalfament global podria estar relacionat 

amb l’augment de possibilitats de tenir un part prematur? Si és així què 

n’opines? 

Mai he sentit una cosa semblant. 
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ANNEX IV Entrevista a Jordi Sacasas, meteoròleg i geògraf 

1. Què és l'escalfament global? 

És l'augment de la temperatura que s'està produint a escala planetària. 

2. Quines proves demostren que l'escalfament global existeix? 

Doncs que la temperatura augmenta a tot el planeta sense aturador des 

de fa unes dècades i que es dona per fet que aquesta situació continuarà. 

3. Creus que l'escalfament global és provocat per l'home? Quines 

accions creus que contribueixen en l'augment de l'escalfament global? 

I tant, es dona per segur que la pujada de la temperatura no és un fet 

natural, sinó provocat per l'home, encara que dècades enrere hi havia dubtes. 

La causa són els gasos d'efecte hivernacle de les activitats humanes que han 

crescut exponencialment des de la revolució industrial.  

4. A partir de quin any es va detectar l'escalfament global? Va afectar 

a tot el món per igual? I en el cas de Catalunya quina ha estat l'evolució? 

La dècada dels vuitanta del segle XX va constatar les primeres pujades 

de la temperatura a escala planetària. Aquells anys es va iniciar l'escalfament 

global. I ha anat a més, a molt més. A tot el món ha pujat la temperatura, enlloc 

hi ha hagut un refredament o un estancament. La temperatura ha pujat i puja 

arreu, sobretot a l'Àrtic. Pel que fa a Catalunya, l'ascens imparable de la 

temperatura també es va produir a partir de la dècada dels vuitanta del segle 

XX, i des del 1980 fins avui la pujada ha estat d'1ºC a 1,5ºC.  

5. Catalunya és un dels indrets més afectats per l'escalfament global? 

En un futur creus que la situació que pateix Catalunya es podria agreujar? 

L'Àrtic és on més ha pujat la temperatura, però a Europa i a la 

Mediterrània, on es troba Catalunya, també hi ha pujat d'una manera sensible i 

inqüestionable. I tant, la temperatura continuarà pujant a Catalunya. No hi ha 

aturador possible per a les properes dècades. Cada cop farà més calor i menys 

fred. 

6. L'escalfament global podria suposar un risc per a la salut de 

l'home? Per què? 
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I tant, la pujada de la temperatura és un risc per a la salut de les 

persones, sobretot per a la gent gran, sempre més vulnerable. De fet, cada any 

hi ha morts per calor a Catalunya i Espanya, sobretot durant les onades de 

calor, i amb l'increment d'aquestes que s'espera per als propers anys i dècades 

hi haurà més morts. Es dona per segur.  

7. Quins impactes podria tenir l'escalfament global en el futur? 

A banda d'un increment de la mortalitat, és clar que el desglaç dels pols 

ja està fent pujar el nivell del mar, i fins i tot així s'ha constatat ja a Catalunya, 

en les mesures de l'Estartit. Però és que el nivell del mar i els oceans seguirà 

pujant, i això podria ocasionar els anomenats refugiats climàtics, gent que 

marxa de les zones costaneres inundables dels països pobres o d'illes dels 

oceans.  

8. Com es podrien minimitzar les conseqüències que podria ocasionar 

l'escalfament global? 

Molt clarament, amb una reducció en l'emissió a l'atmosfera dels gasos 

d'efecte hivernacle. Però és que any rere any, i malgrat les trobades 

internacionals que periòdicament es van fent, van pujant. Ara bé, aquest 2020, 

amb la pandèmia, les emissions són més baixos. Però els gasos d'efecte 

hivernacle tenen una gran inèrcia de presència en l'atmosfera, i encara que des 

d'avui ja no se'ns llancessin més, la temperatura seguiria pujant durant molt de 

temps. 

9. Has sentit a parlar que l'escalfament global podria estar relacionat 

amb l'augment de possibilitats de tenir un part prematur? Si és així què 

n'opines? 

No ho havia sentit a dir. No puc dir-te res al respecte, ho desconec. 
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ANNEX V Estudi Nature Climate Change  
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