
Presentació 
 

La mobilitat ha de cobrir el dret de la població a 

accedir als béns i serveis, així com  garantir els 

fluxos de mercaderies. Aquest dret, però, no s’ha 

de garantir d’esquena a l’interès col·lectiu. El  

model de mobilitat també ha de donar resposta  

a les exigències socioambientals a què s’enfronta 

qualsevol entorn urbà. A més de contribuir en el 

canvi climàtic i captar bona part del consum  

energètic, el sector del transport té un fort      

impacte en la qualitat de l’aire que respirem. A 

l’entorn de la ciutat de Barcelona i de moltes 

aglomeracions urbanes europees, la concentració 

de determinats contaminants atmosfèrics per 

sobre dels legalment permesos per la UE o per 

l’OMS, exigeix actuar per reduir els efectes      

negatius sobre la salut de la població. 

Amb aquesta formació de 12 hores, des del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i el Col·legi 

de Geògrafs, volem que els assistents coneguin amb rigor els impactes socioambientals de la 

mobilitat i de forma més particular els què fan referència a la qualitat de l’aire. Presentarem 

també eines i estratègies per analitzar i prendre decisions en la gestió de la mobilitat, un 

camp d’actuació tan complex com ric, indissolublement lligat a la gestió i planificació urbana 

i territorial, i als comportaments personals i les dinàmiques socials. 

Destinataris del curs  

Tècnics de mobilitat i transport  (consultories, enginyeries, administracions, etc.), tècnics 

dels àmbits de medi ambient, territori i urbanisme, tècnics d’altres àmbits professionals 

amb interès en la mobilitat i/o la qualitat de l’aire, estudiants de grau o màster. 

 

Programa 
 

Sessió 1        1 de juny  2016 

17 h Benvinguda al curs.  A càrrec del Col·legi d’Ambientòlegs i el Col·legi de Geògrafs. 
 

Mòdul 1. MOBILITAT I QUALITAT DE L'AIRE. IMPACTES I MARC NORMATIU 
 

17:10 - 18 h Sessió 1.A. La contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic 

Ponent: Mercè Rius (Directora General de Qualitat Ambiental del Departament de      

Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya). 

18 - 19 h Sessió 1.B. Altres impactes de la mobilitat 

Ponent: Nacho Guilera (La Vola). 

19 - 20 h Sessió 1.C. Marc normatiu qualitat de l'aire 

Ponent: Isabel Hernández Cardona (Subdirecció General de Prevenció i Control de la 

Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya).   

Informació pràctica 

On 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat (Aula 1). 

Avinguda de Josep Tarra-
dellas, 2-6.  Barcelona.    
 
 
 
 
 
 
Com arribar: Metro (L5 i L3 “Sants 
Estació”). Bus (27, 32, 78, 109, 
115, V7,CJ, H10). 

 
 

 

Quan 

1, 8, 15 i 22 de juny  

 

Horari 

De 17 a 20 h 

 

Idioma 

Català 
 
Hores lectives 

12 hores 
 
Certificat que s’obté 

Certificat d’assistència al 
curs “Mobilitat i qualitat 
de l’aire: conceptes, eines i 
estratègies”. 
 

 

 

Fins el 20 de maig o fins 

cobrir places 

 

Més informació i dubtes a:  

coamb@coamb.cat 

 

 Mobilitat i qualitat de l’aire  
CONCEPTES, EINES I ESTRATÈGIES  

1, 8, 15 i 22 de juny de 2016 
Barcelona 

INSCRIPCIONS 

https://docs.google.com/forms/d/1aQOI4uribCtxoUu8i4Kgl5HPhcbXCXiYl8gHLLgRG6k/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1aQOI4uribCtxoUu8i4Kgl5HPhcbXCXiYl8gHLLgRG6k/viewform
https://www.google.cat/maps/place/Avinguda+de+Josep+Tarradellas,+2,+08029+Barcelona,+Espanya/@41.3811663,2.1426451,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a498807fca7935:0x5a54da2453a5907a


 

Mòdul 2. EINES I METODOLOGIES PER MESURAR LA QUALITAT DE L'AIRE 
 

Sessió 2           8 de juny  2016 
 

17- 18 h Sessió 2.A. Eines i metodologies per al càlcul dels valors d'immissió 

Ponent: Eva Pérez (Secció d’Immissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Generalitat de Catalunya). 

18 - 19 h Sessió 2.B. Eines i metodologies per al càlcul de les emissions 

Ponent: Marc Iglesias (Consultor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)). 

19 - 20 h Sessió 2.C. Avaluació ambiental de la mobilitat 

Ponent: Irene Martín (Servei de Plans i Programes de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la Generali-

tat de Catalunya). 
 

Mòdul 3. ESTRATÈGIES DE CANVI MODAL I TECNOLÒGIC PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIRE 
 

Sessió 3           15 de juny  2016 
 

17- 18 h Sessió 3.A. Estratègies per a la millora de la qualitat de l'aire 

Ponent: Maria Garcia (Plataforma per la Qualitat de l’Aire). 

18 - 19 h Sessió 3.B. Zones de baixes emissions i altres mesures de canvi tecnològic 

Ponent: Pendent de confirmació. 

19 - 20 h Sessió 3.C. Estratègies per al canvi modal 

Ponent: Pendent de confirmació. 
 

Mòdul 4. SESSIÓ CLOENDA 
 

Sessió 4           22 de juny  2016 
 

18 - 20 h TAULA RODONA OBERTA: La mobilitat i la qualitat de l’aire a l’àmbit metropolità de Barcelona 

Intervenen: Jordi Sunyer (CREAL), Olga Margalef (Plataforma per la Qualitat de l’Aire), Ricard Riol (Promoció del 

Transport Públic). 

 

 

Organitzen:       Amb el suport de: 

 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

 

Les empreses que inscriguin els seus 

treballadors al curs poden recuperar 

el cost ja que és bonificable.  
 

Indica-ho al formulari d’inscripció! 

    Preus             

    Membres en atur dels Col·legis organitzadors    75 € 

    Membres dels Col·legis organitzadors                  95 €               

    Altres                      150 €             

INSCRIPCIONS 

https://docs.google.com/forms/d/1aQOI4uribCtxoUu8i4Kgl5HPhcbXCXiYl8gHLLgRG6k/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1aQOI4uribCtxoUu8i4Kgl5HPhcbXCXiYl8gHLLgRG6k/viewform

