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1.
LA SALUT
PLANETÀRIA

La salut de les persones
i la salut de la natura
estan íntimament vinculades

La salut planetària
Una sola salut (One Health)
La salut humana i la salut animal són
interdependents i estan vinculades als ecosistemes en
què coexisteixen
(OMS, 2000):

Salut planetària
La salut humana és la salut del planeta
Som part de la natura
(Fundació Rockefeller i The Lancet, 2015)
Una nova relació amb la natura i el planeta
Un nou concepte de prosperitat: el màxim nivell de salut, benestar i
equitat assolits a tot el món respectant els límits dels sistemes
naturals de la Terra

"Protegir la
natura és
protegir-nos a
nosaltres
mateixos"

Declaració de Sao Paulo sobre salut planetària (2021)
Planetary Health Alliance i Universitat de São Paulo en col·laboració amb el Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament (PNUD).

Una crida inèdita i urgent des del sector de la salut, per una
nova relació de la societat humana amb la Terra.

"els determinants socials i ecològics de la salut
tant per a les persones com per a les comunitats"
"els espais verdes proporcinen beneficis socials,
recreatius i de salut mental"

Salut, natura i ODS

La promocio del binomi salut i natura està
íntimament lligats amb l'assoliment dels
objectius 3, 11, 13 i 15

Declaració Universal dels Drets Humans i Natura

L'ONU ha incorporat el dret a un medi ambient net, saludable i
sostenible, com un dret humà més, en la Declaració Universal
dels Drets Humans - 8 d'octubre de 2021

Declaració sobre
la interdependència entre Salut i Natura a Catalunya (2019)
Cicle Salut i Natura (XCN i Som Natura)

"La natura ens aporta valors insubstituïbles per a la salut i benestar integrals.
"Necessitem una natura sana (en bon estat de conservació) per poder tenir una vida
saludable i un desenvolupament humà integral.

"La nostra salut depèn de la salut dels ecosistemes de la Terra, i més particularment, de la salut
dels ecosistemes dels llocs on vivim, dels territoris on es purifica l’aire que respirem, els que
recullen l’aigua que bevem, o aquells on creixen els aliments que ens nodreixen

Signants de la Declaració sobre
la interdependència entre Salut i Natura a Catalunya
Adherits:

117 organitzacions
134 persones

Demarcació de Girona:
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà APNAE
Associació de propietaris de finques rústiques de la Vall de Camprodon
Càtedra Oceans i Salut Humana (UdG)
Col·legi Oficial d'Infermeres/ers de Girona
Dipsalut
Diputació de Girona
Ecoturisme Empordà
El Refugi Escola de Natura i Muntanya
En ruta Girona
Escola de Natura de l’Estany de Banyoles
Fundació Emys
Hotel La Coma
ICS Primària Girona
Limnos
Sèlvans
Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa (PEHSU Garrotxa)

Declaració sobre
la interdependència entre Salut i
Natura a Catalunya (2019)

TAULA
SALUT I NATURA

4 objectius estratègics:
Implantar un sistema de prescripció de natura en el sistema de salut català
Integrar la salut i natura en els plans territorials, urbanístics i d'infraestructures
Conservar i promoure els espais agraris i el patrimoni natural
Augmentar i millorar de la infraestructura verda i blava urbana i periurbana
Amb una mirada transversal:
La promoció d’un model de salut, basat en la prevenció, l’apoderament de les persones i la salut
comunitària.
La facilitació de la implicació ciutadana i l’accés equitatiu a la natura
L'augment de la recerca i la difusió dels beneficis que ens aporta la natura per a la nostra salut

TAULA SALUT I NATURA

ADMINISTRACIÓ

RECERCA

ICTA-UAB

ENTITATS

Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

EMPRESES

DKV, Assegurances

Grup motor:

Coordinació tècnica:

Departament de Salut
Departament d'Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS)
Diputació de Barcelona

ISGlobal

Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i Som Natura

2.
LA PROMOCIÓ DE LA
SALUT I LA NATURA

L’entorn físic té un impacte del 10% o més
en la salut de les persones

La salut integral
“La salut és un estat complet de benestar físic, mental i
social; i no només l’absència d’afeccions o malalties.”
(OMS, 1948)

"La promoció de la salut....és un concepte positiu i inclusiu de la
salut com a factor determinant de la qualitat de vida, que
abasta el benestar mental i espiritual”
(OMS, Carta de Bangkok, 2005)

"La natura ens aporta valors insubstituïbles per a la salut i benestar integrals, en les tres
dimensions costitutives de l'ésser humà: salut física, psicològica i espiritual".
(Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya, 2019)

Els determinants socials de la salut i la importància de l'entorn
Són les condicions en què les persones neixem,
creixem, vivim, treballem i envellim i són els
principals responsables de les desigualtats en salut.
.

El 80% dels determinants es troben fora del
sistema sanitari.

L’entorn físic té un impacte
del 10% en la salut de les
persones.

El medi natural
i els factors ambientals
són una oportunitat per
millorar la salut

Cada cop més:
vivim més en ciutats
tenim una vida més tecnificada
passem més temps en interiors
ens allunyem de la natura

Síndrome de dèficit de la natura
(Richard Louv, 2005)

La salutogènesi
Una visió positiva de la salut que se centra en la
capacitat de les persones i de les comunitats per ser
generadores de salut, que les permeti avançar cap a
un estat òptim de benestar.
Què ens fa forts?
Què ens ajuda a ser més resistents?
Què ens ajuda a ser més capaços d’afrontar
l’estrès?
Es basa en un model d’actius: factors o recursos per
mantenir i conservar la salut i el benestar, així com per
ajudar a reduir les desigualtats en salut.

La natura és un actiu de salut
La natura ens cura però també ens ajuda a mantenir-nos sans.
Té efecte reparador i terapèutic en la nostra salut i benestar i
també té una funció preventiva.
El contacte amb la natura pot facilitar els 3 eixos de la promoció de
la salut (habilitats per la vida, apoderament i sentit de
coherència (SOC) (des de la cura d'un mateix i dels altres, al sentit de
la vida).

Intervencions basades en la natura
(6a Conferència internacional de salutogènesi)

EXPERIÈNCIES

Desenvolupament d'un model lògic
d'intervenció per a la teràpia a l'aire
lliure del burnout: un enfocament
participatiu basat en salutogenesi (Països
Baixos) (Roald Pijpker, Wageningen
University & Research)
Retornant les famílies a la natura: Un
projecte de disseny conceptual per a la
salut, la connexió amb la natura i la
sostenibilitat (Finlàndia)
(Annika Wiklund-Engblom, Folkhälsan)

Experiències

EXPERIÈNCIES

La vora de Girona (Ajuntament de Girona i Estudi Martí Franch (EMF)

Recuperació de la llera del riu Llobregat
(Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Àrea
Metropolitana
de Barcelona (AMB)

Healhty People, Healhty Parks

Xarxa de
boscos
terapèutics
(Sèlvans)

EXPERIÈNCIES

Serra d'Heures, Sant Hilari Sacalm

Sant Pere de Ribes Municipi Saludable
(Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
Diputació de Barcelona i Forest Therapy
Institute)
Video Banys de Bosc.

EXPERIÈNCIES

Itineraris saludables i Projecte "Banys de
bosc" a Castellar del Vallès (Ajuntament i CAP)

Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de
la Garrotxa (PEHSU Garrotxa)

E X P ERIÈNCIES

Prova pilot consulta al bosc
Boscos per la salut (vídeo)
1 nadó, 1 arbre (PEHSU Garrotxa, Fundació Hospital d'Olot,
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i
Agrupació Naturalista de La Garrotxa)

Projecte Endinsa’t: promoció del benestar
integral a través de la natura i l'espiritualitat al
municipi de Bossòst (Val d'Aran)
(Ajuntament de Bossòst i Associació Silene)

E X P ERIÈNCIES

Meditació, respiració i contemplació

XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA (XCN)
scarrera@xcn.cat

SOM NATURA
laia@somnatura.cat

Salut i natura!

