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JORNADES 
SOBRE LA 
CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA

Terrassa, 
del 2 al 4 d’octubre

A l’Auditori 
del Museu Nacional 
de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya, mNACTEC



Presentem l’ecofòrum’07, un espai comú de debat i intercanvi de 
coneixements tècnics i pràctics sobre diferents aspectes mediambientals, 
problemes, experiències, novetats… Això ens permet posar en comú les 
diferents estratègies i aportacions existents tant en el sector públic com privat, 
on esperem que els diferents àmbits ciutadans i professionals conflueixin i les 
seves aportacions serveixin per a millorar els nostres hàbits mediambientals en 
tots els camps.

Des de fa un temps els diferents aspectes relacionats amb la contaminació de 
l’aire, com el canvi climàtic, el grau elevat de determinades partícules en 
suspensió, planteja la necessitat d’afrontar mesures i accions que ajudin a 
millorar aquests aspectes. A Terrassa ja hem començat a prendre tot un seguit 
de mesures relacionades amb la mobilitat per a incidir-hi i sobretot promoure 
un canvi d’hàbits en la ciutadania, reforçant l’ús de la bicicleta, ús del transport 
públic, espais per a afavorir caminar i passejar… És per aquests motius que 
hem considerat promoure  unes Jornades sobre la contaminació atmosfèrica,  
amb l’objectiu d’analitzar aspectes relacionats amb els diferents efectes referits 
a la mobilitat i a les activitats econòmiques, que son els dos grans responsables 
de la contaminació atmosfèrica. Amb la realització d’aquestes activitats el que 
pretenem és afavorir una major consciència del conjunt de la ciutadania, i 
sobretot dels tècnics i professionals, per a garantir una ciutat i planeta més 
sostenible on tots en tenim una responsabilitat compartida. 
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Sr. Pere Navarro, alcalde de Terrassa

Presentació
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Recull documentació i acreditacions

Inauguració

“Una nova etapa en la història del clima del planeta”

La situació a l’estat espanyol

La situació a Catalunya

Hble. Sr. Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge.
Il·ltre.Sr. Pere Navarro, alcalde de Terrassa
Sr. Eusebi Casanelles, director del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya de Terrassa.

Conferència inaugural: 

Sr. Javier Martin-Vide, catedràtic Geografia Física U.B. 

Pausa-cafè

Sr. Arturo González Aizpiri, secretari general pel Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient.

Sra. Isabel Hernández i Cardona, subdirectora general de Prevenció i Control de la Contaminació 
Atmosfèrica Generalitat de Catalunya.

Moderació a càrrec de Sr. Ramon Arribas, director del Consell Assesor pel Desenvolupament Sostenible 
de Catalunya

2 octubre  La contaminació atmosfèrica

16.00 h 

16.30 h 

17.00 h 

18.00 h 

19.15 h 

18.15 h 



Conferència
“Com el canvi climàtic pot no ser l’origen de tots els mals”

Exposicions

Disertació entenedora sobre 

 
Anàlisi sui-genèri en clau global i sense perdre l’oremus de la relació directa, o no, entre el canvi climàtic i la 
contaminació atmosfèrica. O de com és més fàcil donar la culpa al mal temps que no pas pensar que hi tenim 
alguna cosa a veure quan no es pot respirar. Altrament dit, no n’hi ha un pam de net.

A càrrec del professor Claret Papiol, doctor emèrit en causes perdudes i fenònems NO naturals. Especialista en 
anàlisi i valoracions mediambientals sempre i quan l’ambient sigui bo. O sigui, que hi hagi un bon ambient.
Entrades gratuïtes. Reserva al CDEA, c. Cisterna, 39 baixos 2a · Tel 937808900. 

Del 2 al 7 d’octubre a la plaça de Ricard Camí.
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h.
Dissabte i Diumenge de 10.30 a 14.30 h i de 16.30 a 20.30 h.

Visites concertades amb guiatge per escoles i entitats al Centre de Documentació i Educació Ambiental 
(CDEA) - Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, c. Cisterna, 39 bxs. 2a · 08221 Terrassa (Barcelona) 93 780 
89 00 · 93 780 22 92 · 93 780 22 28 · Fax 93 789 31 10. Entrades gratuïtes.

Durant les jornades tècniques hi haurà una exposició de materials relacionats amb la temàtica d’aquest any:
mostra de vehicle elèctric, vehicle híbrid, vehicle d’hidrogen...

A l’Auditori del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya mNACTEC. 

CANVI CLIMÀTIC

®

’07 3 octubre  Activitats de portes obertes

19.30 h 



Sistema de pronóstico de la calidad del aire en el BSC-CNS. 
Aplicaciones al tráfico urbano.

Indústria i contaminació

La contaminació de l’aire per l’amiant en enderrocs i reformes.

Programa de certificació voluntària de la qualitat ambiental en 
interior d’edificis.

Sr. José Mª Baldasano,  UPC

Sra. Meritxell Margarit, tècnica del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Pausa-cafè

Sra. Assumpció Freixa Blanxart, tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Sr. Vicente M. Picó Puchades, gerent d’AirCare S.L.

Moderació a càrrec de Sr. Enric Carrera, Càtedra Unesco de Sostenibilitat.



16.30 h 

17.30 h 

18.30 h 

18.45 h 

Malalties relacionades amb la qualitat ambiental interior dels edificis

Pla Urbà de Millora de la qualitat de l’aire de Terrassa: 
Anàlisi preliminar de la contaminació atmosfèrica.

La contaminació i el clima

Cloenda

Dra. Gloria Cruceta, metge i presidenta del Comité CTN171 d’AENOR de Qualitat ambiental d’interiors.

Sr. Juan Angel Acero,  LABEIN-Tecnalia.

Pausa-cafè

Sr. José Luis Gállego, periodista ambiental, escriptor, col·laborador de TV3 i El Periòdico.

Moderació a càrrec de Sr. Jaume Casas Santa-Olalla, delegat Vallès Occidental del CAATB.

 
Il·lm. sr. José Antoni Barón, president-delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

 
Sr. Màrius Massallé, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

20.00 h 

’07 4 octubre  La contaminació atmosfèrica (Sessió de tarda)
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Tècnics municipals i de les administracions, arquitectes, aparelladors, ambientalistes, mestres, gestors, 
enginyers, estudiants, entitats i institucions, entitats ciutadanes, ciutadanes i ciutadans interessats i totes 
les persones relacionades i interessades en aquest tema.



’07  Instantànies ecofòrum’06



Ompliu la butlleta d’inscripció i envieu-la al Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA  - )
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. 93 789 31 10.Fax  

Nom i cognoms:

Empresa/Entitat o Institució:

Càrrec:

Adreça:

Població: C.P.:

’07 JORNADES SOBRE LA
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Telèfon: E-mail:
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’07  Butlleta d’Inscripció
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mNACTEC Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Rambla d’Ègara, 270 · 08221 Terrassa
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Mercat de la Independència

Caixa de Terrassa

Plànol de situació’07
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*Per aquestes Jornades ambicia’t ahem habilitat un nou punt l mNACTEC. Consulteu: www.ambiciat.cat



A l’Auditori del Museu Nacional de la

Ràmbla d’Ègara 270 · 08221 Terrassa
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JORNADES 
LA CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA

SOBRE 

Terrassa, del 2 al 4 d’octubre 

www.mediambient.terrassa.cat

Medi Ambient i Sostenibilitat 

Conselleria de Medi Ambient
i Habitatge

Patrocinen: Col·laboren:

i
Centre de Documentació 
i Educació Ambiental -
Servei de Medi Ambient 
i Sosteniblitat,
Cisterna, 39 bxs. 2a · 08221 
Terrassa (Barcelona)
Tels: 93 780 89 00 · 93 780 22 92
Fax: 93 789 31 10

Ciència i de la Tècnica de Catalunya,
mNACTEC

Institut Català d’Energia


