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Àrea d’atenció a la salut 

benestar i atenció a les 

persones:
Salut 

Ambiental

Observatori 

Social i de Salut

Estils de vida

Condicions de vida i  

reducció de les desigualtats

DIPSALUT: CATÀLEG DE SERVEIS 



ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT, BENESTAR I ATENCIÓ A LES PERSONES

Estils de Vida

▪ Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables

▪ Sigues Tu: eines i actius per a la Salut (escola i famílies)

Condicions de vida i reducció de desigualtats

▪ Suport i Atenció Psicològics en Situacions d’Emergència al 

Municipi

▪ Girona, Territori Cardioprotegit

▪ Benestar i Comunitat

Suport econòmic per a la promoció de la salut i el benestar

▪ Subvencions per a consultoris locals

▪ Suport Econòmic per a la Millora de les Condicions i Estils 

de Vida

Acompanyament als ens locals en plans de salut, benestar i 

sostenibilitat

Catàleg de formació



EL NOSTRE MARC SUBSTANTIU



PROMOCIÓ DE LA SALUT:

Incideix sobre les desigualtats 

en salut injustes i evitables a 

través dels estils de vida  i els 

factors socials i econòmics

Marc conceptual dels determinants de les desigualtats socials en salut. Comissió per a la reducció de les Desigualtas en Salut a Espanya, 2010. 
Basada en Solar , Irwin i Navarro.

EL NOSTRE MARC SUBSTANTIU



EL NOSTRE MARC SUBSTANTIU

ESTILS DE VIDA SALUDABLES



EL PROGRAMA DE PARCS URBANS I 

XARXES D’ITINERARIS SALUDABLES

PLA ANUAL D’ACTIVITATS 

(92 MUNICIPIS)

• 40 sessions dirigides a població general 

(grups estables)

• 10 sessions específiques per a 

col·lectius amb factors de vulnerabilitat 

(econòmics, sanitaris, laborals,...)

• 1 sessió extraordinària puntual

1471 persones 

inscrites 

(grups estables)



Implementació 
i consolidació 

del servei

2010 - 2017

Habilitats per a 
la Vida 

2018 – 2025

Pandèmia 

de la 

Covid 19

ODS 

2022-2025

EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA







El 2 de novembre de 2021 el Consell Rector de

Dipsalut aprova:

La Declaració sobre la interdependència entre

natura i salut (2019),

Reconeix els beneficis insubstituïbles de la

natura per a la salut integral humana i crida a

l'acció en la promoció d'un model de salut basat

en la prevenció, l'apoderament de les persones

i la salut comunitària.

https://xcn.cat/declaracio-sobre-la-interdependencia-entre-salut-i-natura-a-catalunya/


Adaptar el Programa de Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris 

Saludables amb una nova oferta basada en la promoció de 

l'exercici físic a la natura com a actiu essencial per al 

benestar i la salut integral de les persones (física, 

emocional i espiritual).



✓ Donar a conèixer i sensibilitzar sobre els beneficis que

la natura aporta a la salut i el benestar de les

persones.

✓ Afavorir que les persones usuàries integrin la connexió

amb la natura com a actiu essencial de la salut

✓ Afavorir que les persones usuàries incorporin en la

seva vida quotidiana l’hàbit saludable de realitzar

exercici físic a la natura.

✓ Crear nous espais de socialització en l’entorn natural

del municipi.

✓ Sistematitzar una metodologia d’intervenció

comunitària per a l’impuls de l’exercici físic a la natura

com a actiu de salut

✓ Oferir recursos i estratègies per potenciar la natura 

com a font de benestar i salut integral.

OBJECTIUS GENERALS



✓ Formar i capacitar professionals per realitzar activitats

d’exercici físic a la natura de proximitat, com una pràctica

saludable essencial.

✓ Capacitar les persones dinamitzadores del programa

per integrar en les activitats el valor i el gaudi de l’activitat

física a la natura com a pràctica saludable quotidiana.

✓ Oferir recursos per definir els espais i itineraris més

idonis en el municipi per desenvolupar el programa.

✓ Donar eines per al disseny de les activitats en funció del

territori i les característiques dels usuaris.

✓ Oferir estratègies per col·laborar amb la xarxa 

comunitària del municipi.

OBJECTIUS ESPECÍFICS



IP2011 

(Índex de 
privació)

Treballadora manual (ocupada o aturada)

Assalariada eventual (ocupada o aturada)

Desocupació

Instrucció

Instrucció insuficient en joves

Habitatge sense accés a Internet

Elegibilitat Prioritat

Demarcació de Girona Sí

Equipament urbà No

Índex de privacitat >3

NDVI alt (Normalized Diference

Vegetation Index)
>0,41

Comarca Un per comarca

Nombre d'habitants Major

CRITERIS D’ELEGIBILITAT I PRIORITZACIÓ DELS MUNICIPIS



• Cadaqués i l’EscalaALT EMPORDÀ

• PalafrugellBAIX EMPORDÀ

• Puigcerdà (intervenció centralitzada) CERDANYA

• Sant Feliu de Pallerols i les Preses GARROTXA

• Quart GIRONÈS

• VilademulsPLA DE L’ESTANY

• RipollRIPOLLÈS

• Caldes de Malavella i BredaLA SELVA

MUNICIPIS CONVIDATS A PARTICIPAR



SELECCIÓ DE MUNICIPIS
PROSPECCIÓ DEL 

TERRITORI I MAPEIG 
D’ACTIUS  LOCALS

DEFINICIÓ D’ACTIVITATS 
AMB BASE 

COMUNITARIA
IMPLEMENTACIÓ

CAPACITACIÓ I AVALUACIÓ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prospecció del territori i mapeig d’actius  

Definició d’activitats amb base 
comunitària

Implementació d’activitat

Avaluació i capacitació



Utilitzarem l'enfocament dels 

"5 camins cap al benestar a través de la natura“

(Healthy Parks, Healthy people)

HPHPe-Toolkit_EUROPARC-Federation_web.pdf

COM TREBALLAREM L’APROXIMACIÓ A LA NATURA?

https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2021/02/HPHPe-Toolkit_EUROPARC-Federation_web.pdf


Camina, corre, juga... Explorem la 

natura de proximitat, els boscos, rius...

Els estudis mostren que l’exercici físic a la 

natura aporta més beneficis que en entorns 

tancats!

ACTIVA’T



Consciència i curiositat. Adona’t 

del canvi de les estacions, del cicle 

de vida. Atrapa la bellesa que tens 

al voltant. Utilitza els sentits! 

ADONA’T



Interacció personal. Connecta amb 

la natura, amb la vegetació, la 

fauna, el paisatge... Fes-ho amb 

gent, família, amistats...

CONNECTA



Conèixer i comprendre la natura. 

Sensibilització envers l’emergència 

climàtica i ecològica.

APRÈN



Participació per a retornar alguna cosa a la 

natura. 

El voluntariat ambiental i els

nous hàbits personals

IMPLICA’T



Promoció del binomi salut i natura amb la ciutadania,

contribuint a implementar l'aprofitament dels actius en salut

relacionats amb l'entorn natural dels municipis

Capacitació dels dinamitzadors/es

Protocol per implementar l'exercici físic a la natura  

Guia pràctica que esdevindrà una eina metodològica 

per a la seva implementació a altres municipis (catàleg 

2023).

Evidència científica sobre l’impacte de realitzar exercici 

físic en espais naturals sobre el benestar i la salut de les 

persones.

PRODUCTES DE LA PROVA PILOT



• Canvis de comportament

• Qualitat de vida

• Estat d’ànim

• Depressió

• Ansietat

• Solitud

• Atribució a l’estat anímic (aspectes de la vida als que atribueixes el

teu estat emocional)

• Somatització

• Personalitat

• Fluïdesa

• Motivació

• Adaptació

PRE - PRO - DINS DE CADA SESSIÓ

EIXOS EN ELS QUE DISTRIBUÏM LES VARIABLES



Gemma Brunet Rivero gbrunet@dipsalut.cat

mailto:gbrunet@dipsalut.cat

