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QUE PODEM FER PER DISMINUIR LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I L’ELECTROMAGNÈTICA  

 Acció Què hi guanyem? 

Si en comptes d'utilitzar el vehicle particular 

anem a peu o fem servir alguna de les sis línies 

d'autobús urbà... 

reduïm les emissions de gasos 

contaminants  

Si fem servir la bicicleta pels desplaçaments 

curts... 

reduïm el 100 % d'emissions de diòxid de 

carboni 

Si compartim el cotxe per anar a la feina o a la 

universitat... 

produïm 3 o 4 vegades menys de 

contaminació atmosfèrica 

Si utilitzem biodièsel com a combustible del 

vehicle... 

reduïm en més del 60% l'emissió de 

partícules a l'atmosfera i no generem 

sofre ni metalls pesants.  

Transport 

Si tenim la pressió dels pneumàtics adequada 

per fer viatges a grans distàncies... 

reduïm el consum de combustible i, per 

tant, la contaminació de l'aire en un 5 % 

Si disminuïm l'ús de gasoil en la calefacció... produïm 2,2 kg de CO2 menys per cada 

litre de gasoil que no consumim 

Si utilitzem energia solar per escalfar les cases 

i els llocs de treball i proveir-los d'aigua 

calenta... 

reduïm l'emissió de gasos contaminants  

Energia  

Si utilitzem al màxim la llum natural, apaguem 

els llums que no fem servir i comprem 

bombetes i electrodomèstics de baix consum 

energètic... 

produïm 0,7 kg de CO2 menys per cada 

quilowatt hora consumit  

Si comprem un telèfon mòbil, escollim el de 

menor potència d’emissió o menor taxa 

d’absorció específica (SAR)... 

reduïm els efectes de la radiació 

electromagnètica en el nostre cos 

Si disposem de telèfon mòbil utilitzem-lo 

només el just i necessari... 

prevenim possibles efectes de la radiació 

electromagnètica en el nostre cos 

Si conduïm no utilitzem el telèfon mòbil... evitem accidents per distracció 

Si fem o rebem trucades no ens acostem el 

telèfon a l'orella fins que s'hagi establert la 

comunicació... 

evitem el contacte físic durant els instants 

de màxima radiació 

Si hem de trucar fem-ho en espais oberts... evitem l'efecte rebot de les ones 

electromagnètiques 

Telefonia 
mòbil  

Si truquem fem-ho en llocs de màxima 

cobertura (evitem aparcaments subterranis)... 

així reduïm la potència de connexió que 

ens afecta 

 


