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Proposta de resolució per informar a la ciutadania a través dels mitjans 
de comunicació i xarxes socials municipals de les dades de contaminació 
atmosfèrica a la ciutat de Terrassa. 
 
XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú; 
d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic 
Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al 
Ple d’aquesta Corporació: 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
 

La Contaminació atmosfèrica és avui dia un dels principals problemes de les nostres 
ciutats. Tal i com adverteixen experts d’arreu del món la contaminació atmosfèrica 
afecta greument a la salut de les persones i està demostrat que l'excés d'aquesta té 
relació directa amb l’increment de mortalitat. També afecta al procés de 
desenvolupament cognitiu de nens i nenes. La contaminació atmosfèrica urbana és 
doncs una amenaça per a la salut mundial. 

Els principals contaminants són el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). La principal font d’emissió 
d'aquests són els vehicles amb motor de combustió. Segons el Pla De Millora de la 
Qualitat de l'Aire de Terrassa 2015-2020, Terrassa disposa únicament de dos punts de 
mesurament: el punt de mesurament automàtic de la Rambla del Pare Alegre (NOX i 
PM10) i un punt de mesurament manual al carrer Societat-Mina d’Aigües (PM10). 
Segons el mateix document, durant el període 2009-2013 es va superar el valor límit 
anual de NO2 al municipi de Terrassa. Els valors enregistrats successivament 50, 49, 
51, 45 i 44mg/m3 confirmen una estacionarietat del valor anual per sobre del límit 
legislat (40 mg/m3).  

Per tant, Terrassa no s'escapa d'aquest problema, ans el contrari, és una ciutat que 
reiteradament incompleix els índex màxims de contaminació recomanats pels 
organismes internacionals. Sense anar més lluny, el passat dia 16 de febrer coneixíem 
que La Comissió Europea (CE) ha advertit ciutats com Barcelona i Madrid per superar 
de manera continuada els límits de diòxid de nitrogen (NO2). En el cas de Barcelona 
l’advertència fa referència explícita a l’àmbit del Vallès en el que es situa Terrassa.  

Aquest nivell de contaminació fa necessari i urgent l’actuació per tal de restablir la 
qualitat de l’aire del municipi. En aquest sentit, tant el Pla De Millora de la Qualitat de 
l'Aire de Terrassa 2015-2020 com el Pla de Mobilitat Urbana aprovat l’any passat 
pretenen avançar en aquesta línia.  

No obstant ens trobem amb un important problema que esdevé en repte. Tal i com 
deia l’expert en epidemiologia Jordi Sunyer el passat mes d’octubre de 2016 en el 
marc de l’ECOFÒRUM 2016, la contaminació atmosfèrica és “invisible” visualment però 
també ho és en la nostra consciència. Per tant, el primer objectiu en la lluita per 
reduir la contaminació a la ciutat ha de ser fer que la gravetat de la contaminació 
atmosfèrica sigui visible als ulls i a les consciències de les persones que habitem la 
ciutat de Terrassa. 

Per tal de conscienciar a la ciutadania del problema existent considerem convenient  
informar a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials públiques de les dades 
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de contaminació atmosfèrica i del nivell de qualitat de l’aire a la ciutat d’un manera 
clara i fàcilment comprensible, de manera que aquesta dada acabi formant part d’una 
informació de referència per als veïns i veïnes de Terrassa. Altres municipis com el de 
Barcelona ja ofereixen aquesta informació en els butlletins informatius de la televisió 
municipal. 

Altrament, considerem que amb dos únics punts de mesurament existents actualment 
a la ciutat no es disposa de suficients dades per tenir un mapa més acurat dels nivells 
de contaminació reals de tots els àmbits de ser susceptibles de superar els nivells 
mínims permesos. 

 

Pels motius expressats anteriorment proposem els següents  

 

ACORDS: 

 

Primer. A partir del mes següent a l’aprovació d’aquest acords, incloure en els 
butlletins d’informació dels mitjans de comunicació municipals, així com a través dels 
perfils municipals a les xarxes municipals de twitter i FB, la informació referent a les 
dades de contaminació atmosfèrica i nivell de qualitat de l’aire dels diversos punts de 
mesurament de la ciutat. El tipus d’informació que es transmeti, sent rigorós, haurà 
de ser també clar i entenedor per a totes les persones. 

Segon. Estudiar i valorar en el termini de tres mesos la necessitat i possibilitat 
d’instal·lar noves estacions de mesurament de contaminació atmosfèrica a la ciutat 
per tal de disposar de dades suficients per conèixer els diversos nivells de qualitat de 
l’aire en tots aquells àmbits que el Pla De Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa 
2015-2020 identifica com a vulnerables. 

Tercer. Posar a disposició de tots els mitjans de comunicació de la ciutat les dades 
dels diversos punts de mesurament de la contaminació atmosfèrica i els nivells de 
qualitat de l’aire de la ciutat, així com, la informació que s’elabori a partir d’aquests. 

 

 

Xavier Matilla ayala 

Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú. 

Terrassa a 17 de febrer de 2017 

 
 

 
 


