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Smarphones & apps

L’ús massiu dels smartphones i el
desenvolupament d’apps han
acostat la tecnologia de la
instrumentació acústica al ciutadà.

Algunes d’aquestes aplicacions, a part de
mesurar els nivells, permeten referenciarles geogràficament, gravar àudio, afegir-hi
comentaris sobre la percepció o la
identificació de les fonts de soroll.
Recordar que els apps+mòbils, no són equips de mesura, i els
resultats obtinguts poden ser molt variables, depenen de
l’app, del tipus de mòbil i de com es faci el mesurament.
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Activitat: Visc amb soroll?
El darrer dimecres del mes d’abril es celebra anualment el
Dia Internacional de Sensibilització Envers el Soroll –
INAD. Aquesta iniciativa parteix del Center for Hearing
and Communication, organisme no governamental i sense
ànim de lucre, que té per a objectiu ajudar a gent amb
sordesa.

http://chchearing.org/noise/day/

Si un dels objectius del INAD, és la
sensibilització de la ciutadania respecte el
soroll, els seus efectes i donar a conèixer com es
mesura i la normativa existent
COM ?

CAMPANYA MASIVA DE MESURAMENTS
DELS NIVELLS DE SOROLL AMBIENTALS
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Tipus de mesuraments
Es van dividir els mesuraments en dos grans grups, els primer amb
instrumentació de precisió i realitzats d’acord amb la normativa, i un segon
grup sense necessitats de tenir coneixements i destinades a fer-les amb
mòbil.

Administracions i empreses
• Sonòmetres de tipus 1
• Seguint criteris de mesura de la
ISO 1996 i Decret 176/2009
• Punts de mesura d’interès (costat
de focus importants de soroll,
però també en zones tranquil·les )

Escoles i ciutadania
• Mòbil + app
• Es van realitzar guies i informació
específica per la campanya
• Les escoles, valoraven els punts al
voltant d’aquestes
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App – NOISE WATCH
Després d’un estudi preliminar de les apps que en aquell moment hi
havia al mercat i comprovar la seva fiabilitat és va escollir NOISE
WATCH.
 Gratuïta, i desenvolupada per l’Agència Europea
de Medi Ambient (EEA).
 Disponible per les dues plataformes, Android i
IOS.
 Mesura nivell amitjanats LAeq de 10sg, no
nivells instantanis.
 Noisewatch permet associar el mesuraments a
tipologies de font de soroll.
 El mesurament pot pujar-se al núvol, guardat
amb la seva ubicació.
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Campanya associada
Abans, durant i després, es va realitzar tota una campanya institucional des del
Departament, mitjançant els diferents canals d’informació de que disposa.
 Imatge gràfica específica, dissenyada per la

promoció de l’activitat: Visc amb soroll?
 Vídeo promocional al canal de YOUTUBE :

https://youtu.be/yTTeK4K88as

 Promoció en xarxes socials.
 Premsa escrita, radio o TV:
http://www.ccma.cat/324/el-30-de-la-poblacio-viu-per-sobre-dels-nivells-de-soroll-recomanables/noticia/2660546/
http://www.ara.cat/societat/Vius-soroll-Comprova-ho-compararesultats_0_1347465344.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
http://www.lavanguardia.com/vida/20150412/54429851251/catalunya-foto-acustica.html
http://cadenaser.com/emisora/2015/04/29/radio_barcelona/1430300627_827971.html
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Mesuraments realitzats
Es van realitzar un total de 2.017
mesuraments: 1.832 van ser realitzats
amb mòbil i NOISEWATCH 185
mitjançant sonòmetres.
Algunes dades de l’activitat:

48 ajuntaments implicats
28 empreses del sector
20 centres escolars
234 municipis diferents on es van
realitzar mesuraments
908 piulades amb el hashtag #diasoroll
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Durant el dia del mesurament
L’app NOISEWATCH permetia pujar les dades al núvol, i veure-les en un
visor (no immediatament).
Als participants se’ls demanava que
col·laboressin amb la difusió del dia i
que anessin piulant els mesuraments
realitzats amb el hashtag #diasoroll,
amb el nivell, situació i foto o al
Whatsapp del SPCAL

http://discomap.eea.europa.eu/map/NoiseWatch/

8

Resultats
 Finalment, tècnics del SPCAL, recollien la
informació des de Twitter, WhatsApp, o correu
electrònic (canal utilitzat per ajuntaments i
empreses del sector, que realitzaven mesuraments
i complimentaven fitxa de camp, dissenyada per
l’INAD).
 L’agència, EEA, va facilitar, les dades de tots els
mesuraments que es van fer aquell dia a
Catalunya.

Tota aquesta informació va ser treballada a nivell estadístic i cartogràfic.
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Resultats cartogràfics

El mapa mostrava la
informació
del
punt:
ubicació, nivell i dispositiu
utilitzat

Mapa amb Google Earth

També es van fer mapes amb ArcGIS
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Resultats estadístics
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Conclusions
L’objectiu principal era la participació i mobilització d’administracions, empreses,
ciutadania, i mitjans de comunicació, i això es va aconseguir.
Algunes dades:
 Bona participació ≈ 2.000 mesuraments
 Bona rebuda, especialment en escoles i ciutadania,
que va servir per establir les bases de les activitats i
tallers específics que actualment s’ofereixen.

Més informació a la web del Departament de Territori
I Sostenibilitat:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_acustica/j
ornades_cursos_i_articles_tecnics/2015/
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Sssoroll2017
Durant la Sssoroll 2017, també es van
preparar activitats adreçades a escoles i
ciutadania, utilitzant el smartphone i
l’app RECORD DE EARTH:
 Grava audio
 Permet identificar la
font
 Permet localitzar-lo
 Es pot visualitzar i
escoltar a posteriori
en un visor
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