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INFORMACIÓ PROFESSORAT 
A Girona, circulen diàriament 42.000 vehicles. La circulació en vehicle és el transport utilitzat pel 
50% de la població gironina. Aquest volum exagerat de circulació motoritzada comporta una greu 
problemàtica a mig, curt i llarg termini: contaminació, sorolls, ocupació d’espai, despesa 
econòmica, etc. Els efectes que se’n deriven tenen a veure amb la salut física i psíquica dels 
ciutadans i ciutadanes, així com també posen en perill la qualitat mediambiental de la ciutat.  

Els conflictes de la circulació motoritzada no només afecten la ciutat de Girona. El que veurem i 
estudiarem basant-nos en l’exemple de la nostra ciutat és extrapolable a tot el planeta. D’aquí que 
la conscienciació d’utilitzar més el transport públic i menys el privat tingui una repercussió molt 
més gran del que en un principi pugui semblar. 

Guió de l’activitat 

A l’aula, abans de l’itinerari 

• La problemàtica dels cotxes privats a la ciutat. Fitxes 1, 2, 3 i 4. (A la informació que adjuntem 
per al mestre, trobareu material complementari per ajudar a omplir principalment les fitxes 1 i 
2). 

 
• Podeu animar els alumnes que entrin a la pàgina web de l’Ajuntament: 

http://www.girona.cat/bus i busquin els recorreguts possibles que podrien fer en bus per la 
ciutat atenent la seva vida quotidiana. Exemples: 

• de casa seva a l’escola 
• de casa seva a casa de familiars 
• de casa seva a casa d’algun amic o amiga 
• de casa seva al cinema, teatre, Devesa, pavelló esportiu, piscina, etc. 

 

Visita i itinerari 

• A l’aula: sessió amb el monitor, on s’explicarà el comportament que cal mantenir en l’autobús i 
s’informarà del servei en general. 

 
• A l’autobús: s’agafarà l’autobús a la parada més propera a l’escola i es farà un recorregut per 

diversos barris de la ciutat fins a tornar a l’escola. 
 

A l’aula, després de l’itinerari 

• Avantatges del transport públic. Fitxes 5 i 6. 
 
• Els autobusos a Girona. Fitxa 7. 
 

 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és reflexionar sobre els diferents motius que aconsellen utilitzar més 
el transport urbà a la ciutat i, quan s’utilitza, de quina manera cal fer-ho. 

La informació que trobareu tot seguit us pot ser útil per proporcionar dades als alumnes a l’hora de 
treballar principalment les fitxes 1 i 2. Aconsellem que en feu una lectura personal i, després, 
adapteu els comentaris o l’explicació al nivell dels vostres alumnes. 

http://www.girona.cat/bus
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Fitxa 1. El caos circulatori 

L’objectiu d’aquesta fitxa és que els alumnes reflexionin sobre la mobilitat motoritzada a la ciutat i 
veure quines mesures es poden prendre per ajudar a reduir-la. 

Aquest article extret de la revista Perspectiva Ambiental núm.11 (Octubre 1997) us donarà dades 
sobre l’augment dels vehicles al món i les seves conseqüències. 

El plaer de moure’s 

La mobilitat sempre ha estat una de les màximes perseguides per l’home, com ja es reflecteix en 
la incessant necessitat de descobrir nous indrets, sigui amb viatges com els de Marco Polo o 
Cristòfol Colom o a través de fantasies com les que escrivia Jules Verne, les quals han estat 
realitats en anys posteriors. Aquesta sensació de plaer per als sers humans de poder-ho abastar 
tot es reflecteix en el creixement constant del nombre de quilòmetres recorreguts anualment amb 
cotxe. El total de quilòmetres anuals recorreguts amb cotxe a l’Estat espanyol l’any 1960 era de 
2.900 milions, amb un parc mòbil de gairebé 300 mil turismes. Trenta-cinc anys després, el 1995, 
aquesta xifra és de 177.000 milions de quilòmetres, amb un parc mòbil de 14,2 milions de 
vehicles. Segons els estudis fets per la Comissió Europea, els quilòmetres recorreguts 
augmentaran un 25% més fins a l’any 2010, quan assoliran un total de 2,166 bilions de 
quilòmetres a Europa. 

El pronòstic per a l’any 2030 és de 2,3 mil milions de cotxes arreu del món i el consum de petroli 
augmentarà des dels 600 milions de tones actuals a 1.300 milions l’any 2030. En els pròxims 35 
anys s’emetran 200 mil milions de tones de CO2, la qual cosa equival a una cinquena part de la 
quantitat de CO2 que en aquests moments es troba a tota la biosfera. 

L’augment del nombre de cotxes implicarà la construcció de noves carreteres i aparcaments, que 
fins a l’any 2030 ocuparan una superfície de 200.000 quilòmetres quadrats, els quals equivalen a 
gairebé la meitat de la superfície de l’Estat espanyol. Sembla clar que no hi pot haver futur 
ecològic si es mantenen aquestes tendències. 

Fitxa 2. La contaminació 

La contaminació porta associades malalties respiratòries, de la pell, oculars, etc., així com strès i 
molèsties derivades d’un excés de soroll. A més, l’impacte de les emissions dels gasos dels 
vehicles incideix també en la degradació de monuments i en la vida de plantes i animals a la 
ciutat. 

En aquest refós de dos articles del llibre “La contaminació atmosfèrica” editat pel Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (1995), hi trobareu informació que podrà ser útil als 
vostres alumnes per treballar l’apartat de la fitxa en què se’ls demana distingir entre diferents fonts 
de contaminació.  

a) Les fonts naturals 

Són aquelles en les quals l’home no hi intervé. La importància quantitativa de les emissions de 
fonts naturals a escala mundial és força important i, de fet, supera notablement les de tipus 
antropogènic (o artificial). Però aquestes emissions naturals estan repartides per tot el planeta, 
mentre que les de caire antropogènic es concentren a les ciutats i zones industrials dels països 
desenvolupats. És aquesta concentració la que té efectes negatius. Entre les fonts naturals de 
contaminació més importants podem citar: 

. Les erupcions volcàniques, que desprenen sofre, diòxid de carboni i cendres. 
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- Els incendis forestals naturals, que desprenen de diòxid de carboni i cendres. 

- La pol·linització de les plantes, causant de processos al·lèrgics. 

- L’erosió del terra i les tempestes de sorra, que augmenten la quantitat de partícules presents a 
l’aire. 

- Els aerosols formats per les aigües dels oceans, rius i llacs. 

- Certs processos de fermentació anaeròbica que produeixen sulfurs. 

Cal fer notar que, en aquest tipus de fonts de contaminació, l’home no és capaç d’intervenir per 
evitar la contaminació de l’aire. 

b) Les fonts naturals accelerades per l’activitat humana 

L’activitat humana accelera l’alliberament a l’atmosfera de contaminants que normalment ja s’hi 
troben presents. D’entre aquestes fonts, les més importants són: 

- La desforestació dels boscos, en què l’activitat humana contribueix a augmentar l’erosió natural. 

- Les extraccions minerals a cel obert, que també augmenten l’erosió natural. 

- Les pedreres, igual que els casos anteriors. 

- Els incendis forestals provocats per l’home, accidentalment o de forma intencionada. 

- Algunes activitats agrícoles, com la sega de grans extensions de cereals. 

Encara que aquestes substàncies contaminants són presents de forma natural a l’atmosfera, 
l’home té un cert paper en la prevenció de la seva producció i emissió si utilitza criteris més 
racionals en l’ús dels recursos naturals. 

c) Les fonts provocades directament per la mà de l’home. 

Són les més conegudes i característiques. Les més importants són: 

- Les instal·lacions industrials. 

- Les instal·lacions de combustió generadores de calor o electricitat. 

- Els vehicles i el trànsit. 

- Les calefaccions domèstiques. 

L’home pot intervenir sobre aquestes fonts d’una manera eficaç per tal d’evitar o minimitzar la 
contaminació atmosfèrica. 

  
 


