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El passat 13 de març les Nacions Unides van fer públic el nou informe Perspectives del 

Medi Ambient Mundial  (conegut  com  a GEO per  les  sigles en  anglès). El GEO és un 

informe que s’emet des de 1997, sent  la de 2019  la seva sisena edició. Es tracta d’un 

document exhaustiu i avalat per científics de prestigi mundial, que ofereix una àmplia 

diagnosi sobre l’estat del medi ambient global i una visió prospectiva de futur. 

En  la  present  edició,  el  GEO  situava  la  contaminació  atmosfèrica  com  una  de  les 

principals amenaces pels hàbitats i per la salut humana. Concloïa que prop del 25% de 

les malalties i de les morts que es produeixen arreu del planeta tenen com a causa el 

fet  de  viure  en  unes  condicions  ambientals  deficients  que  es  poden modificar.  La 

contaminació de l’aire és especialment nociva per aquelles persones més vulnerables, 

tals com la gent gran, els infants, les persones més pobres o aquelles ja afectades per 

malalties preexistents, que veuen com la contaminació agreuja la seva malaltia. 

Les  ciutats  i  les  àrees  urbanes  contemporànies  se  situen  entre  principals  focus  de 

contaminació i de pol∙lució atmosfèrica. Segons dades de l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS), només el 16% de la població urbana mundial està exposada a uns nivells 

de  contaminació de  l’aire que  s’ajusten als  límits  fixats per  la mateixa OMS. Estudis 

recents, com el publicat a  la revista científica de cardiologia European Heart  Journal, 

calcula que només a Europa cada any moren 800.000 persones per la contaminació de 

l’aire. 

Millorar la qualitat ambiental, entesa en un sentit ampli, és un repte global que implica 

a  governs,  empreses  i  ciutadania.  El  trànsit  rodat,  impulsat  majoritàriament  per 

combustibles d’origen  fòssil, és un dels principals agents de contaminació, no només 

pel  que  fa  als  gasos  emesos  a  l’atmosfera  (òxids  de  nitrogen  i  partícules, 

principalment),  sinó  també  pels  sorolls  que  emeten.  I  això  sense  oblidar  els  gasos 

d’efecte  hivernacle  com  el  diòxid  de  carboni,  que  si  bé  no  són  un  contaminant  en 

sentit estricte, són el principal contribuent al canvi climàtic.  

En  el  moment  en  què  moltes  ciutats  estan  impulsant  mesures,  més  o  menys 

ambicioses, per frenar la contaminació atmosfèrica, Girona no pot restar al marge del 

moviment global contra el que és un risc de primera magnitud contra els hàbitats  i  la 

salut de les persones.  

A banda de l’estació de control ambiental de la Generalitat, situada a tocar de l’escola 

de música,  Girona  compta  des  de  2007  amb  una  xarxa  de  control  ambiental  que 

mesura les emissions d’òxids de nitrogen. Aquesta xarxa, formada per sensors químics 

que es col∙loquen durant un període determinat, ha acreditat any rere any que, si bé 



en general la qualitat de l’aire a Girona és bona, existeixen un seguit de punts, sempre 

coincidents amb zones de trànsit elevat, on els paràmetres són millorables. 

En paral∙lel, Girona compta des de 2014 amb una incipient xarxa de control acústic que 

funciona  a  través  de  sensors  permanents  situats  en  diversos  punts  de  la  ciutat.  La 

informació que trameten aquests sensors és oberta i consultable per la ciutadania  les 

24  hores  del  dia,  a  través  de  l’aplicatiu  web  anomenat  Visor  Acústic.  Les  dades 

provinents d’aquests  sensors,  juntament amb  l’obligat mapa de  sorolls, determinen, 

novament que els principals eixos  viaris  són  les  zones  amb menys qualitat  acústica. 

Diverses activitats  lúdiques o econòmiques, com ara  les activitats extractives a  l’aire 

lliure, es trobarien en segon lloc, sent objecte d’una atenció concreta diferenciada del 

trànsit. 

El control de  la qualitat ambiental és, doncs, un  instrument de gran  importància que 

serveix a l’administració per detectar, quantificar i, sobretot, actuar sobre els principals 

focus de contaminació. Actualment  l’Ajuntament de Girona està millorant  la xarxa de 

qualitat ambiental amb  la participació d’empreses  i  institucions com  la Universitat de 

Girona.  L’objectiu  final és disposar d’un  coneixement  rigorós  i a  temps  real  sobre  la 

qualitat ambiental de Girona,  informació que ha de permetre actuar a  través de  les 

diferents polítiques públiques. 

Pels motius exposats, el Ple de l’Ajuntament de Girona declara els següents punts: 

‐ Comptar  amb  uns  estàndards  elevats  de  qualitat  ambiental  és  un  objectiu 

ineludible de ciutat, que requereix l’aplicació de polítiques públiques decidides 

i  la  implicació  de  diversos  agents,  públics  i  privats,  des  de  les  diferents 

administracions fins a  la ciutadania. La coordinació  i participació dels diferents 

municipis  de  l’àrea  urbana  de  Girona  serà  objecte  d’especial  atenció, 

promovent els canals institucionals adequats. 

‐ L’Ajuntament de Girona posarà el màxim d’esforços  i  recursos per una ciutat 

neta  i saludable,  ja sigui amb una aposta  ferma per una mobilitat sostenible  i 

segura  com  també  amb  la  gestió  efectiva  de  les  activitats  potencialment 

contaminants, com ara les indústries extractives. 

‐ L’Ajuntament de Girona desplegarà per  tota  la ciutat, en el  termini més breu 

possible,  una  nova  xarxa  de  control  de  la  qualitat  ambiental  que  permeti 

controlar el màxim de paràmetres,  tals com òxids de nitrogen, ozó, diòxid de 

carboni,  partícules,  sorolls,  temperatura,  etc.  Aquesta mesura  ha  de  formar 

part de  l’estratègia  Smart City  i oferir una  informació  transparent  i oberta  a 

tota la ciutadania. 

‐ L’Ajuntament de Girona, en paral∙lel a  les mesures estructurals,  fomentarà  la 

participació  ciutadana  i  oferirà  recursos  d’educació  ambiental  que  facin 

pedagogia  dels  perills  i  riscs  de  la  contaminació  ambiental,  amb  especial 

atenció a les escoles. 


