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Principals contaminants aire 

Diòxid de nitrogen (NO2)

Ozó (O3)
 

Partícules en suspensió (PM10 , PM2.5, PN)

Contaminants en forma de gas

Contaminants en forma de matèria





Llindars contaminants: OMS VS UE

Marge de superació dels límits





Si a l’AMB es complís els nivells recomanats per l’OMS, s’evitarien a l’any:
3.500 morts prematures
– Enfermetats
• 5.100 casos de bronquitis crònica adults
• 31.100 casos de bronquitis aguda en infants
• 54.000 casos d’asma

– 1.800 ingressos hospitalaris
Despesa pública
• 6.400 milions d’euros anuals en sanitat pública
• 1.600 euros per càpita en sanitat pública

*Els beneficis per a la salut pública de la reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona, CREAL, 2007  
http://www.creal.cat/media/upload/arxius/assessorament/Informe_contaminacio_cat.pdf

.

Efectes en la salut

http://www.creal.cat/media/upload/arxius/assessorament/Informe_contaminacio_cat.pdf


Emissions del Port de Barcelona 
(any 2013)













Terminals de creuers de Barcelona 





Mesuraments de contaminació aire (PN) 
Terminal creuers  de Barcelona (oct 2014)



Mesuraments  contaminació aire 
Creuers Barcelona (PN)







Greenwashing vs. solucions reals 
Esquemas voluntaris vs. regulacions obligatòries



Àrea de control d'emissions (ECA)

Solucions reals 
– 1. Regulació obligatòria igual Nord Europa 





Solucions reals 
– 2. Electrificació connexió xarxa local 



Solucions reals 
– 3. Decreixement 

Italia plantea reducir el número de visitantes que 
llegan a Cinque Terre, en la costa noroeste del país. 
En concreto, propone reducir los 2,5 millones de 
turistas que la visitaron en 2015 a un millón y medio

Biel Barceló, consejero de turismo balear, ha pedido 
a las compañías de cruceros que lleguen a un 
acuerdo para evitar que atraquen más de cuatro 
barcos a la vez en el puerto de Palma. 







Pressió social internacional
 



Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS)
https://assembleabarris.wordpress.com/

Plataforma per la Qualitat de l’Aire
http://www.qualitatdelaire.org/

Pressió social plataformes 



Gràcies

@ecologistes
http://www.ecologistasenaccion.org/rubrique65.html
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