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26  de  setembre  

  

  

  

/ŶƐƚŝƚƵƚĚ͛ƐƚƵĚŝƐĂƚĂůĂŶƐ͕ĚĞůϮϲĚĞƐĞƚĞŵďƌĞĂůϭϳĚ͛ŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϯ  

ϯĚ͛ŽĐƚƵďƌĞ  

Sessió  1.  El  vehicle  elèctric.  Pros  i  contres    

  

El  vehicle  elèctric  és  un  projecte  de  l'agenda  política  a  
la  ciutat  de  Barcelona  com  a  eina  per  lluitar  contra  la  
contaminació  atmosfèrica.  A  nivell  internacional  hi  ha  
diverses  iniciatives  que  demostren  la  seva  viabilitat  a  
nivell  tecnològic  però:  està  la  nostra  ciutat  preparada  
per  passar  de  la  flota  de  vehicles  amb  motor  de  com-‐
bustió  a  una  altra  amb  motor  elèctric?  Amb  quins  
problemes  d'infraestructura  ens  podem  trobar?  La  
viabilitat  tecnològica  comporta  associat  un  canvi  de  
model  cap  a  la  mobilitat  sostenible?  

Sessió  dedicada  a  parlar  de  l'impacte  local  de  la  mobi-‐
litat.  Les  emissions  d'òxids  de  nitrogen  i  partícules  en  
suspensió  han  viscut  un  gran  increment  des  de  la  
ΗĚŝĞƐĞůŝƚǌĂĐŝſΗĚĞůƉĂƌĐŵžďŝůĚĞůƐĚĂƌƌĞƌƐĂŶǇƐ͘>ĞƐ
normatives  europees  insten  a  rebaixar  aquests  nivells  
a  les  ciutats  que  superen  els  límits  recomanables  per  
a  la  salut  de  les  persones,  com  ara  l'Àrea  Metropolita-‐
na  de  Barcelona.  Quines  afectacions  tenen  aquestes  
emissions?  Quins  mètodes  de  càlcul  s'estan  fent  ser-‐
vir?  

  

  

  

ques  especialitzat  en  transports  i  serveis  urbans,  és  el  
President  de  l'Associació  Promoció  del  Transport  Pú-‐
blic.    
El  Sr.  Ramon  Pruneda͕ĞŶŐŝŶǇĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ĠƐ
Project  manager  de  Sectors  Estratègics  del  departa-‐
ŵĞŶƚĚ͛ĐŽŶŽŵŝĂ͕ŵƉƌĞƐĂŝKĐƵƉĂĐŝſĚĞůΖũƵŶƚĂͲ
ment  de  Barcelona.  

  

Sessió  2.  Qualitat  de  l'aire  i  salut  

  

El  Sr.  Ricard  Riol͕ĞŶŐŝŶǇĞƌƚğĐŶŝĐĚΖŽďƌĞƐƉƷďůŝͲ

  

El  Dr.  José  Mª  Baldasano͕ŽĐƚŽƌĞŶYƵşŵŝĐĂ͕ĠƐ
Catedràtic  a  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya  i  
Director  del  Departament  de  Ciències  de  la  Terra  del  
Barcelona  Supercomputing  Center.  
El  Dr.  Jordi  Sunyer,  Doctor  en  Medicina  i  Cirurgia,  
és  Director  Científic  del  Centre  de  Recerca  en  Epide-‐
miologia  Ambiental  (CREAL)  i  Catedràtic  de  la  Univer-‐
sitat  Pompeu  Fabra  de  Barcelona.    

>͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐŝăůĞŐƐŵďŝĞŶƚĂůƐ͛ϭϯĠƐĂĐăƌƌĞĐĚĞ
ů͛ƐƐŽĐŝĂĐŝſĂƚĂůĂŶĂĚĞŝğŶĐŝĞƐŵďŝĞŶƚĂůƐ;ͿŝĞů
ŽůͼůĞŐŝĚ͛ŵďŝĞŶƚžůĞŐƐĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ;KDͿ͕ĂŵďĞů
ƐƵƉŽƌƚĚĞůĂ^ŽĐŝĞƚĂƚĂƚĂůĂŶĂĚ͛KƌĚĞŶĂĐŝſĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝ
;^KdͿ͕ĨŝůŝĂůĚĞů͛/͕ŝů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘  
>͛ĞĚŝĐŝſĚ͛ĞŶŐƵĂŶǇƐ͛ĞŵŵĂƌĐĂĞŶůĂ^ĞƚŵĂŶĂƵƌŽƉĞĂĚĞ
la  Mobilitat  Sostenible  i  Segura  .  
  
>͛ĠƐƵŶĂĞŶƚŝƚĂƚƐĞŶƐĞăŶŝŵĚĞůƵĐƌĞĨƵŶĚĂĚĂĞůϭϵϵϲ
que  aglutina  estudiants  i  professionals  del  medi  ambient.  La  
ƐĞǀĂǀŽĐĂĐŝſĠƐƉŽƚĞŶĐŝĂƌů͛ĂĚĞƋƵĂĚĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſĚĞůĞƐĐŝğŶĐŝͲ
es  ambientals  en  la  recerca,  la  docència,  el  món  professional  i  
el  conjunt  de  la  societat.  
El  COAMB  agrupa  les  persones  que  exerceixen  la  professió  
Ě͛ĂŵďŝĞŶƚžůĞŐͬžůŽŐĂĚŝŶƐĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝĚĞĂƚĂůƵŶǇĂŝůĂƐĞǀĂ
missió  és  representar  i  defensar-‐ůŽƐ͕ŽƌĚĞŶĂƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝĚĞůĂ
seva  professió  i  i  promoure  el  respecte  al  medi  ambient  entre  
la  societat.  
>Ă^KdƚĠ͕ĞŶƚƌĞĚ͛ĂůƚƌĞƐŽďũĞĐƚŝƵƐ͕ƉƌŽŵŽƵƌĞůĂƌĞĐĞƌĐĂŝ
ů͛ĞƐƚƵĚŝĂůǀŽůƚĂŶƚĚĞůĞƐƋƺĞƐƚŝŽŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƐŝĨŽŵĞŶƚĂƌĞů
debat  sobre  aquests  temes  entre  els  seus  membres  i  la  socie-‐
tat.  
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/ŶƐƚŝƚƵƚĚ͛ƐƚƵĚŝƐĂƚĂůĂŶƐ͕ĚĞůϮϲĚĞƐĞƚĞŵďƌĞĂůϭϳĚ͛ŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϯ  

ϭϳĚ͛ŽĐƚƵďƌĞ  

  

Sessió  3.  Ciutat  slow/smart.    

Sessió  4.  Canvi  climàtic.  Infraestructures    

Qualitat  de  vida  

lineals  de  transport  

  

  

Parlarem  d'una  altra  vessant  associada  a  la  mobilitat  a  
les  ciutats:  la  qualitat  de  vida  de  les  persones.    

L'impacte  global  més  important  de  la  mobilitat  
en  termes  ambientals  és  la  seva  afectació  sobre  l'es-‐
calfament  global.  En  parlarem  amb  dos  experts  en  
infraestructures  lineals  de  transport:  el  transport  per  
carretera  i  el  ferrocarril.    

Els  desplaçaments  a  peu  són  els  més  comuns  a  les  ciu-‐
tats  i  vetllar  per  la  seguretat  i  confort  dels  vianants  és  
ƵŶƌĞƉƚĞƐŽǀŝŶƚŽďůŝĚĂƚ͛͘ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĞůĐŽŶĐĞƉƚĞ
ĞŵĞƌŐĞŶƚĚ͛^ŵĂƌƚŝƚǇĞŶƐƐŝƚƵĂĚĂǀĂŶƚĚ͛ƵŶŶŽƵĐŽŶͲ
ĐĞƉƚĞĚĞĐŝƵƚĂƚ͞ŝŶƚĞůͼůŝŐĞŶƚ͟ƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŝǆƋƵĞůĞƐ
persones  coneguin  el  funcionament  de  les  ciutats,  i  
incorporin  en  el  seu  dia  a  dia  els  avenços  tecnològics  i  
Ě͛ŚăďŝƚƐĞŶƉƌŽĚĞůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚĂƚĚĞů͛ĞŶƚŽƌŶƵƌďă͘  

Com  es  poden  calcular  i  mitigar  els  impactes  associats  
a  aquestes  infraestructures?  
  
  

  

  

El  Sr.  Ole  Thorson͕ŽĐƚŽƌĞŶĞŶŐŝŶǇĞƌŝĂĐŝǀŝů͕ĠƐ

La  Sra.  Elena  de  la  Peña,  enginyera  de  camins,  

President  de  l'Associació  per  la  Prevenció  dels  Acci-‐
dents  de  Trànsit.  

canals  i  ports,  és  Subdirectora  General  Tècnica  de  
l'Associació  Española  de  la  Carretera.  

El  Sr.  Vicente  Guallart,  arquitecte  reconegut  in-‐

El  Sr.  Santos  Núñez͕ĞŶŐŝŶǇĞƌĐŝǀŝů͕ĠƐ'ĞƌĞŶƚĚĞ

ternacionalment,  és  arquitecte  en  cap  de  l'Ajunta-‐
ment  de  Barcelona.  

Medi  Ambient  de  Renfe.  

>͛ŽďũĞĐƚŝƵĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞƐũŽƌŶĂĚĞƐĠƐƉŽƐĂƌƐŽďƌĞůĂƚĂƵůĂĞůƐ
principals  reptes  ambientals  i  territorials  del  país.  A  la  vega-‐
da,  aportar  nitidesa  sobre  els  aspectes  clau  on  cal  enfocar  
la  recerca,  les  polítiques  i  els  esforços  en  matèria  de  soste-‐
nibilitat.  
dŽƚĞƐůĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐƐĞĐĞůĞďƌĂƌĂŶĂů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚ͛ƐƚƵĚŝƐĂƚĂͲ
lans  (carrer  del  Carme,  47,  de  Barcelona)  de  18.30h  a  
20.30h.  
>͛ĂƐƐŝƐƚğŶĐŝĂĂůĞƐũŽƌŶĂĚĞƐĠƐůůŝƵƌĞ͘ƐƉƌĞŐĂĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝſ
Ě͛ĂƐƐŝƐƚğŶĐŝĂĞŶĞůsegüent  formulari.    
WĞƌĂŵĠƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͕ĐŽŶƚĂĐƚĞƵĂŵďů͛
(www.cienciesambientals.org)  o  el  COAMB  
(www.coamb.cat).  

Organitzen:  

Amb  el  suport  de:  

