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RECURS PROMOTOR DATA
Jornades “La Salut i els Espais 
Naturals” Fundació Catalunya la Pedrera 2014 Programa

Vídeos

Jornades tècniques “Salut i natura 
des del món local” Diputació de Barcelona 2016 Consultar

Jornada tècnica "Boscos i salut 
humana, una aproximació per a la 
gestió forestal"

ICTA-UAB / Ajuntament de Sant 
Celoni 2018 Consultar

Cicle de debats "Salut i Natura" Xarxa per a la Conservació de la 
Natura (XCN)

2018-
2019 Consultar

Cicle de conferències “Medi am-
bient i Salut humana”

Club de Roma / Obra Social “la 
Caixa” / ICTA - UAB 2019 Consultar

Jornades “Què és la salut plane-
tària? Vida en els límits del planeta” Escola Europea d’Humanitats 2019 Consultar

III Congrés "El potencial dels boscos 
en la salut" Associació Sèlvans 2019 Consultar

Jornada "Natura i salut als parcs 
naturals"

Departament de Territori i Sos-
tenibilitat. Gencat 2019 Programa

Contingut

Jornada tècnica “La gestió dels 
boscos madurs i el seu potencial 
terapèutic” 

Parc Natural de la Zona Vol-
cànica de la Garrotxa / DTES / 
DARPA

2019 Consultar

I Jornada de salut mediambiental 
pediàtrica PEHSU Garrotxa 2019 Programa

Contingut

Jornada “Parcs naturals i zones 
periurbanes, espais per a la salut”

Xarxa per a la Conservació de 
la Natura (XCN) / Diputació de 
Barcelona

2020 Consultar

Jornades de “Salut integral i Mar” Som Mar 2020 Consultar

JORNADES I CONGRESSOS

Breu Repositori Salut i Natura en  l’àmbit municipal

A continuació trobareu una selecció d’esdeveniments rellevants que han aportat coneixement i reflexió a 
Catalunya sobre la correlació entre una natura sana i una societat saludable.

https://ictaweb.uab.cat/fitxers/99_recursos/1411113057481.pdf
https://www.google.com/search?q=Jornada+%22La+Salut+i+els+Espais+Naturals%22&sxsrf=ALeKk03dwubg-_fc29oyS2hbVhionKstJA:1599463719115&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiBg7zWwtbrAhWKy4UKHYZ9CGMQ_AUoA3oECAsQBQ&biw=1450&bih=866
https://www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/2491
https://ictaweb.uab.cat/noticies_events_detail.php?id=2589
https://xcn.cat/cicle-de-debats-palau-macaya/
https://ictaweb.uab.cat/noticies_news_detail.php?id=3500&setLanguage=ca
https://escolaeuropeadhumanitats.com/trobades/que-es-la-salut-planetaria-vida-en-els-limits-del-planeta/
https://www.selvans.ong/congress2019/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/jornada_natura_salut_parcs_naturals
https://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/DGPAMN_Natura_i_salut#bloc4
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Article/20190926_Jornada_boscos_terapeutics-00001
http://hospiolot.com/wp-content/uploads/2019/03/Consulteu-el-programa-1.pdf
https://www.pehsu.cat/file-share/a18e74ac-6f0c-4d85-9547-2895602964d7
https://www.youtube.com/watch?v=am3YweYiquQ&t=656s
https://www.sommar.cat/accions-pel-canvi
https://www.selvans.ong/congress2019/
https://www.sommar.cat/accions-pel-canvi


RECURS PROMOTOR DATA

Agenda 2030
Consell Assessor pel 
Desenvolupament 
Sostenible (CADS)

Consultar

Agenda Urbana de Catalunya
Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat. 
Gencat

Consultar

Pla Interdepartamental i Intersec-
torial de Salut Pública (PINSAP) 
(2017-2020)

Agència de Salut 
Pública de Catalunya 
(ASPCAT)

Consultar

Estratègia del patrimoni natural i la 
biodiversitat de Catalunya

Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat. 
Gencat

2018 Consultar

Pla del Verd i de la Biodiversitat 
2012-2020

Ajuntament de 
Barcelona

2012-
2020 Consultar

Declaració sobre la interdependèn-
cia entre salut i natura a Catalunya  

Xarxa per a la Con-
servació de la Natura 
(XCN) / Som Natura / 
Josep Maria Mallarach

2019 Consultar

Programa “Healthy parks, healthy 
people Europe” Federació EUROPARC 2020 Consultar

Health and Well-being specialist 
group UICN Consultar

ESTRATÈGIES I PLANS
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L’abordatge del binomi salut i natura des del municipi es pot emmarcar 
i nodrir de diferents documents estratègics i de planificació.

http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/
http://agendaurbanacatalunya.cat/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia-catalana-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-biodiversitat/pla-verd-i-la-biodiversitat
https://xcn.cat/declaracio-sobre-la-interdependencia-entre-salut-i-natura-a-catalunya/
https://www.europarc.org/nature/healthy-parks-healthy-people-europe/
https://www.iucn.org/es/node/28381
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia-catalana-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-biodiversitat/pla-verd-i-la-biodiversitat


RECURS PROMOTOR DATA

"Som Natura. El repte de l'Antropocè" Generalitat de Catalunya 
i altres 2019 Consultar

Guia per al disseny d'itineraris periurbans 
saludables en el marc de la xarxa de parcs 
naturals

Diputació de Barcelona 2018 Consultar

“Renaturalització de la ciutat” Diputació de Barcelona 2019 Consultar

Guia en línia “Entorn urbà i salut” Diputació de Barcelona Consultar

Centre de documentació entorn de la 
natura i l’espiritualitat Silene Consultar

“Baños de bosque, una propuesta de 
salud” DKV assegurances 2017 Consultar

Natura saludable DKV assegurances Consultar

Catálogo de buenas prácticas en materia 
de accesiblidad en espacios naturales 
protegidos

EUROPARC-España 2007 Consultar

A Guide to the Healthy Parks Healthy Peo-
ple. Approach and Current Practices

Parks Victoria / Healthy 
Parks, healthy people 
/ UICN / National Park 
Servie US Departament of 
the Interior

2015 Consultar

Europarc Toolkit: Health & Well-being 
benefits from Parks & Protected Areas EUROPARC 2018 Consultar

PUBLICACIONS
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Hi ha una oferta creixent de guies, llibres i altres tipus d’edicions tècniques i divulgatives entorn d’aquesta 
temàtica. Hem elaborat una breu relació de publicacions que poden ser útils per emprendre aquest nou 

enfocament des dels ens locals.

https://museuciencies.cat/comunicacio/publicacions/divulgatives/som-natura/
https://www.diba.cat/documents/7294824/251067112/Guia_itineraris_periurbans_saludables.pdf/abf22910-98fe-42ac-b8ff-c90cace65d2f
https://llibreria.diba.cat/cat/libro/renaturalitzacio-de-la-ciutat_61788
https://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/guia-en-linia
https://www.silene.ong/centre-de-documentacio/reflexions-entorn-de-la-natura-i-lespiritualitat
https://dkvsalud.com/es/instituto/observatorio/bosques-saludables
https://dkvsalud.com/es/instituto/observatorio/bosques-saludables
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual_5.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/improving-health-and-well-being-stream-report_0.pdf
https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/guia-sobre-els-beneficis-dels-espais-naturals-i-la-salut-de-les-person-1
https://www.diba.cat/documents/7294824/251067112/Guia_itineraris_periurbans_saludables.pdf/abf22910-98fe-42ac-b8ff-c90cace65d2f
https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/guia-sobre-els-beneficis-dels-espais-naturals-i-la-salut-de-les-person-1
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/improving-health-and-well-being-stream-report_0.pdf


CENTRE

EH2Lab (Environment and Human Health Laboratory) - 
CTFC Accedir-hi

Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut - Institut de Salut 
Global de Barcelona (ISGlobal) Accedir-hi

Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and 
Sustainability (BCNUEJ) Accedir-hi

Naturvation Accedir-hi

Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa 
(PEHSU Garrotxa) Accedir-hi

Càtedra Salut humana i Oceans - UdG Accedir-hi

CENTRES DE RECERCA I ESTUDIS
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La recerca científica que evidencia els beneficis que ens aporta la natura per a la nostra salut i benestar, cada 
cop és més àmplia. Aquests són els centres de recerca amb més recorregut en aquest camp a casa nostra:

http://blog.ctfc.cat/ca/neix-leh2lab-el-laboratori-de-medi-ambient-i-salut-humana/
https://www.isglobal.org/ca/urban-planning
http://www.bcnuej.org/
https://naturvation.eu/
https://www.pehsu.cat/
http://www.oceanshealth.udg.edu/
http://www.bcnuej.org/
http://blog.ctfc.cat/ca/neix-leh2lab-el-laboratori-de-medi-ambient-i-salut-humana/
https://naturvation.eu/
https://www.pehsu.cat/
https://www.isglobal.org/ca/urban-planning
http://www.oceanshealth.udg.edu/


INICIATIVA PROMOTOR

Recuperació de la llera del riu Llobregat Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca Consultar

Projecte “Banys de bosc” Ajuntament de Castellar 
del Vallès Consultar

Cornellà Natura Ajuntament de Cornellà Consultar

POUM de Vic. Incorporació de la salut en el pla-
nejament urbanístic municipal Ajuntament de Vic Consultar

Volcat Associació Grup de Natu-
ra Freixe Consultar

Educació ambiental en parcs i espais naturals Associació La Sorellona Consultar

Xarxa de boscos terapèutics Associació Sèlvans Consultar

Guiatge en boscos terapèutics Cooperativa Sèlvans Consultar

El Jardí terapèutic del Centre Sociosanitari Bernat 
Jaume de Girona Fundació Salut Empordà Consultar

Promoció dels drets de les persones amb proble-
mes de salut mental Fundació Tres Turons Consultar

Hort terapèutic per a pacients de l'Hospital del Mar Hospital del Mar Consultar

Espai de natura i salut a l'Hospital Germans Trias 
i Pujol

Hospital Germans Trias 
i Pujol Consultar

Projecte “L’Hort al terrat”
Institut Municipal de Per-
sones amb Discapacitat 
(IMPD). Ajuntament de 
Barcelona

Consultar

INICIATIVES
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A Catalunya, com en molts altres llocs del món, les iniciatives per fomentar la natura com un actiu de salut i, 
alhora, garantir la seva conservació estan proliferant en els darrers anys. Us oferim una compilació d’expe-

riències o proves pilot pioneres de l’ecosistema salut i natura de Catalunya, a tall d’inspiració.

https://xcn.cat/wp-content/uploads/Experi%C3%A8ncia-de-Sant-Andreu-de-la-Barca_200721.pdf
https://xcn.cat/wp-content/uploads/valoracio_bany_bosc_castellar-del-valles_200721.pdf
http://www.cornella.cat/ca/version_imprimible.asp?f=CornellaNatura.asp&tema=&bus=&pag=
https://www.vic.cat/viure-a-vic/area-de-territori/planejament/poum
https://www.freixe.cat/projectes/volcat-custodia-participativa-activa-voluntariat-i-educacio-ambiental-en-finques-en-custodia/
https://www.campamentsorellona.org/
https://selvans.ong/
https://selvans.coop/
https://www.llavordefutur.com/
https://www.els3turons.org/
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=9065
https://www.diba.cat/documents/7294824/251067112/Guia_itineraris_periurbans_saludables.pdf/abf22910-98fe-42ac-b8ff-c90cace65d2f
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/innovacio-social/horts-al-terrat


INICIATIVA PROMOTOR

Impacte sobre la salut del projecte de rege-
neració del Parc Fluvial del Besòs ISGlobal Consultar

Implementació d’itineraris forestals terapèu-
tics

Parc Natural de la Zona 
Volcània de la Garrotxa Consultar

Implementació d'un itinerari forestal tera-
pèutic Parc Natural de Poblet Consultar

Prova pilot d'una consulta de pediatria al 
Bosc dels Tres Turons

Unitat de Salut Mediam-
biental Pediàtrica de la 
Garrotxa (PEHSU Garrotxa)

Consultar

Implantació i dinamització dels banys de 
bosc per fomentar la salut mental al País 
Basc

DKV Consultar

Our Natural Health Service Scottish Natural Heritage Consultar

INICIATIVES
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https://www.isglobal.org/ca/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/como-la-regeneracion-de-areas-naturales-en-entornos-urbanos-puede-mejorar-nuestra-salud/6008023/00
https://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/Prendre-bosc-va-be-per-a-la-salut
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/poblet/visiteu-nos/equipaments_i_itineraris/itineraris/itinerari-forestal-terapeutic/
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/04/radio_girona/1591249874_576885.html
https://avifes.org/wp-content/uploads/2019/06/Ba%25C3%25B1os-de-Bosque-AVIFES.pdf
https://www.nature.scot/professional-advice/contributing-healthier-scotland/our-natural-health-service


RECURS PROMOTOR

Aquí sí. Actius i salut Pla Interdepartamental i Intersectorial 
de Salut Pública (PINSAP)  / COMSalut Consultar

Natura. Canal Salut Departament de Salut Consultar

Càpsula "Salut i Natura" Departament de Salut / Taula Salut i 
Natura Consultar

Mapa d'actius de salut de 
Barcelona

Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB) Consultar

Grup Entorn Urbà i Salut Diputació de Barcelona Consultar

Xarxa de Pobles i Ciutats 
cap a la Sostenibilitat

Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la 
Sostenibilitat Consultar

Revista Sostenible Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat Consultar

Taula Salut i Natura Xarxa per a la Conservació de la Natura 
(XCN) Consultar

ALTRES RECURSOS
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Per últim, un seguit de recursos operatius per posar en valor un model de salut on la natura tingui un paper re-
llevant tant en el vessant terapèutic com preventiu en la salut de les persones, i altres contactes de referència.

http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/entorn_saludable/natura/
http://videosalut.gencat.cat/salut-ambiental-i-alimentaria/salut-i-natura-capsula
http://mapadactiusensalut.barcelona/
https://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut
https://www.diba.cat/xarxasost/novetats
https://www.sostenible.cat/
https://xcn.cat/projecte/taula-salut-i-natura/
https://www.diba.cat/xarxasost/novetats
http://mapadactiusensalut.barcelona/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/


Breu Repositori Salut i Natura
en l’àmbit municipal

Iniciativa promoguda per: Amb el suport de: Amb la col·laboració de:

Aquest repositori és obert al coneixement col·lectiu. Si desitgeu 
aportar un nou recurs, contacteu amb la Xarxa per a la Conser-

vació de la Natura (xcn) a través de l’adreça scarrera@xcn.cat

xcn.cat

xcn.cat

