Pregunta al Consell de Salut del Districte de Gràcia : 30 de gener de 2012

EXPOSICIÓ DELS FETS I RAONS
Segons el diari La Vanguàrdia (09/12/2011) el responsable de Medi Ambient de l'Ajuntament de
Barcelona, Joan Puigdollers, en una entrevista a Efe, va realitzar unes declaracions en les quals
afirmà que el consistori barcelonés, per fer front a la contaminació atmosfèrica de Barcelona, ha
reclamat al govern la posada en marxa d'un Plan Renove i així aconseguir un parc de vehicles
menys contaminants, i que previ a aquest Pla no pensa crear cap Zona Urbana d'Atmòfera
Protegida (ZUAP) perquè ja tenim molt bona salut.
El Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l'Aire aprovat el 4 de novembre incorpora la possibilitat
de crear ZUAP perquè els ajuntaments puguin aplicar mesures especials de restricció de trànsit
als cotxes més contaminants, quan els nivells de contaminació atmosfèrics siguin més alts dels
permesos, bàsicament en òxids de nitrògen (NO2), pels seus efectes negatius sobre la salut.
Està demostrat que l'exposició a aire contaminat amb NO2 incideix negativament en els pulmons,
cor i cervell; no totes les persones tenim el mateix nivell de vulnerabilitat són els infants més petits,
les persones més grans i les que ja pateixen problemes respiratoris com l'asma o altres malaties
pulmonars o del cor.
El darrer informe “La salut a Barcelona 2010” elaborat per l'Agència de Salut Pública de
Barcelona afirma que s'han superat els nivells de NO2 en algunes de les estacions de mesura de la
contaminació atmosfèrica a Barcelona i que d'entre elles l'estació Gràcia-Sant Gervasi situada a la
Plaça Gal·la Placídia és la que té la mitjana anual més alta de tota Barcelona: > 60µg/ m3 quan la
mitjana anual no hauria de superar els 40µg/ m3 .
PETICIÓ
Amb les dades exposades proposem al Consell de Salut del Districte de Gràcia i molt especialment
als representants de l'administració que pressionin al Govern del Districte perquè es posin en marxa
les mesures necessàries que ens permetin respirar sense posar en perill la nostra salut.
DOCUMENTS APORTATS
Cites documentals de les dades aportades.
“Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire. Aprovat en el Consell de Ministre 04/11/ 2011
“Informe Salut 2010: La salut a Barcelona 2010” Agència de Salut Pública de Barcelona
“La Vila més contaminada de Barcelona” Comissió de Salut. Associació Veïnal Vila de Gràcia.
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