Workshop

Canvi d’aires.
El repte de la qualitat de l’aire a la Barcelona metropolitana.
Dijous 3 d’octubre 2019

Jornada que pretén donar a conèixer, d’una banda, la problemàtica sobre qualitat de
l'aire que hi ha a la metròpoli barcelonina, amb una mirada des de la recerca científica
en aquest àmbit, però també des de les institucions europees que hi treballen per
garantir un aire net a les ciutats. I de l’altra, les polítiques i actuacions en les que s’està
treballant per part de les autoritats competents del territori, en l’àmbit de la mobilitat,
per fer front als reptes i requeriments que tenim en aquest camp.

PROGRAMA

09:00 h.

Recepció d’assistents

09:15 h.

Benvinguda i presentació de la jornada

09:30 h.

Per què tenim un problema de qualitat de l’aire? A què es deu?
Dispersió de contaminants en el nostre entorn-condicionants
Fulvio Amato, Investigador de l’IDAEA-CSIC

09:50 h.

El problema de la qualitat de l’aire sobre la salut de les persones
Jordi Sunyer, Cap del programa de salut infantil de ISGlobal

10:15 h.

Què fa la UE al respecte de la qualitat de l’aire? Què demana als Estats
membres? Quines polítiques estan endegant a altres metròpolis? Què
suposa el procés d’infracció obert per l’incompliment a Barcelona dels
requeriments de qualitat de l’aire?
Vicente Franco, DG Environment Clean Air Unit, European Comission

10:45 h.

Pausa-Cafè

11:15 h.

Panell d’experts: Què s’està fent des del territori per donar resposta a
aquests requeriments? És suficient?
Mercè Rius, Directora general de qualitat ambiental de la Generalitat
de Catalunya
Joan M. Bigas, Director de mobilitat i transports de l’AMB

Cristina Castells, Directora d’energia i qualitat ambiental de
l’Ajuntament de Barcelona
Jordi Vila, Director de Medi ambient de l’Autoritat Portuària de
Barcelona
Blanca Atienza, Directora de serveis d’espai públic, urbanisme i
sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
12:15 h.

Avaluació de la zbe-rondes en la mobilitat i qualitat de l’aire a la
metròpoli de Barcelona
Sergi Saurí, director del CENIT-UPC

12:30 h.

Debat

13:00 h.

Cloenda

