Prevenció i vigilància de la qualitat de l’aire
ESTRATÈGIES i EINES
2, 9 i 16 de desembre de 2015
Barcelona
Informació pràctica

Presentació

On
Departament de Territori i
Sostenibilitat. Avinguda de
Josep Tarradellas, 2-6.
Barcelona.

Com arribar: Metro (L5 i L3 “Sants
Estació”). Bus (27, 32, 78, 109,
115, V7,CJ, H10).

Quines mesures poden implementar
els municipis per a millorar la qualitat
de l’aire?
La qualitat de l’aire constitueix un
problema ambiental i de salut pública
de primer ordre, però els professionals
i administracions que hi han de
treballar troben dificultats per avançar
cap a una millor qualitat de l’aire a
nivell local per diversos motius:

Quan
2, 9 i 16 de desembre
Horari
De 9:30 a 14:30 h (inclou
pausa de 30 min).
Idioma
Català
Hores lectives
15 hores
Certificat que s’obté
Certificat d’assistència al
curs “Prevenció i vigilància
de la qualitat de l’aire: Estratègies i eines”.

· Sovint desconeixen les possibles mesures per fer front als problemes de qualitat de
l’aire i la seva efectivitat.
· Hi ha una gran diversitat de factors que afecten la qualitat de l’aire: des de les
emissions difuses, com ara les associades a la mobilitat, als focus localitzats d’emissions
dintre del teixit urbà (com ara petites indústries o tallers), l’autorització i vigilància dels
quals també recauen en el món municipal.
· Hi ha una gran diversitat d’accions que poden incidir en una millora de la qualitat de
l’aire local: normatives, polítiques, canvis en la planificació urbanística, incentius fiscals,
sensibilització ciutadana, etc.
Amb aquesta formació de 15 hores, gratuïta per als assistents, des de l’Escola de
Formació del COAMB pretenem donar resposta a aquestes dificultats, orientant sobre
les eines i estratègies concretes que poden posar en pràctica els municipis per incidir en
la qualitat de l’aire local.
Destinataris
Tècnics de l’administració, consultors, professionals de la qualitat de l’aire.

INSCRIPCIONS
Organitza:

Fins el 25 de novembre o
fins cobrir places
Més informació i dubtes a:
coamb@coamb.cat

Amb el suport de:

Programa
Sessió 1

2 desembre 2015

9:30h Benvinguda al curs. A càrrec d’Assumpta Farran i Poca (Directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat) i Susana Pascual (Presidenta del COAMB).
Mòdul 0. Marc general
9:40 - 10:30 h Relació entre qualitat de l’aire i salut.
Ponent: Bénédicte Jacquemin (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).
10:30 - 11:30 h Prevenció i vigilància de la qualitat de l’aire al món local.
Ponent: Isabel Hernández Cardona (Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de
la Generalitat de Catalunya).
Mòdul 1
11:30 - 14:30 h Prevenció i control de la qualitat de l’aire en obres i actuacions a la via pública.
13:30 - 14:30 h Experiències i casos pràctics.
Ponent: Joan Marc Craviotto (Ajuntament de Barcelona).
Sessió 2

9 desembre 2015
Mòdul 2

9:30 - 13:30 h Eines per la millora de la qualitat de l’aire associada a la mobilitat.
Ponent: Ricard Riol (PTP · Promoció del Transport Públic).
13:30 - 14:30 h Cas pràctic de reducció dels efectes en la qualitat de l’aire de la mobilitat. Ponent: pendent de
confirmació.
Sessió 3

16 desembre 2015
Mòdul 3

9:30 - 11:00 h Prevenció i vigilància de les emissions industrials a l’atmosfera.
11 - 12 h Experiències i casos pràctics de prevenció i vigilància de les emissions industrials a l’atmosfera.
Ponent: Meritxell Rodríguez (Secció de Control d'Emissions del Servei de Vigilància per la Qualitat de l’Aire del
Departament de Territori i Sostenibilitat).
Mòdul 4
12:30 - 13:30 h Actuacions en els episodis ambientals de contaminació.
13:30 - 14:30 h Experiències i casos pràctics d’actuacions en episodis ambientals de contaminació.
Ponent: Joan Marc Craviotto (Ajuntament de Barcelona).

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

