
PROGRAMA
11:00 - 11:05h - Breu presentació de la jornada

Carles Dalmases, cap de l’Ofincina Tècnica de Planificació i Anlàlisis Territo-
rial de la Diputació de Barcelona

11:05 - 11:20h - Natura, salut i ODS
Catalina Chamorro, cap de Servei de Salut Pública de la Diputació de Bar-
celona 

11.20h – 11.50h - Guia per al disseny d’itineraris periurbans saludables 
en el marc de la Xarxa de Parcs Naturals i programa Healthy Parks, Heal-
thy People 

Carles Castell, gerència de serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestruc-
tures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona

11.50h – 12.05h - Taula Salut i Natura: quin rol hi pot jugar l’àmbit munici-
pal? 

Sandra Carrera, Xarxa per a la Conservació de la Natura 
Laia Botey, Som Natura

12.05h – 12.35h - Experiències d’èxit en salut i natura en l’àmbit munici-
pal: Castellar del Vallès i Sant Andreu de la Barca

12:35h - 13.00h - Cloenda
Josep Tarín, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’In-
cendis Forestals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació 
de Barcelona
Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de l a Barca
Ignasi Giménez, alcalde de Castellar del Vallès

Els ens locals, com a administració més propera als ciutadans, poden 
tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conser-
vació del patrimoni natural del municipi. Alhora, disposen de carac-

terístiques apropiades per a la promoció de l’acostament i el contacte 
quotidià amb la natura com a actiu de salut: el bon coneixement del 
territori, la proximitat a les persones, la capacitat de gestió integral i 
la disponibilitat de competències en àmbits com el medi ambient, la 

salut i l’atenció ciutadana. 

Jornada adreçada principalment a 
representants polítics i tècnics municipals

Parcs naturals i zones peri-
urbanes, espais per a la salut

Dimarts 21 de juliol 

Organitza: Amb el suport de: 

Jornada 
tècnica 
en línia 

Jornada en línia a través 
de Zoom

Cal inscripció prèvia a tra-
vés del formulari en línia.

Dies previs us enviarem 
l’enllaç per connectar-vos

+ info: 
scarrera@xcn.cat

93 886 61 35

https://forms.gle/RtLF8Fe3HHkPrVFd9

