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Pilars de la xarxa de boscos terapèutics
I. QUALITAT DEL BOSC

Beneficis psicològics

o

Harmonia paisatgística

estimulació dels sentits

o

Naturalitat i complexitat ecològica

...

(fusta en descomposició, molses, fongs i líquens,

augment de les emocions positives,
com ara: benestar, tranquil·litat, vigor i
frescor, amb millora de l’estat d’ànim i de la
qualitat de la son

major humitat...)

o

Presència d’arbres longeus o bé de gran
diàmetre
(majestuositat, cavitats, recargolaments,...)

o

Aerobiologia més diversa
(microbiota, compostos orgànics volàtils,...)

o

Tranquil·litat de l’espai

o

(idoneïtat de cursos d’aigua)

II. ACTITUD APROPIADA
o

Lentitud

o

Silenci

o

Connexió amb el medi

o

Respiració adequada

disminució de les emocions negatives,
com ara esgotament, desànim i
descontentament
...

Beneficis fisiològics
millora sistema immunitari
...

disminució de la tensió arterial,
disminució de la freqüència cardíaca,
disminució de l’activitat del còrtex prefrontal,
disminució dels nivells de cortisol
...
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III. CUSTÒDIA DE LA FINCA

o

Garantia de la preservació del paratge
(preval la dinàmica natural, amb actuacions i
manteniment per a la seguretat dels usuaris)

o

Acord amb la propietat de les
condicions de l’activitat terapèutica

millora de la percepció i
identificació de l’usuari envers un
espai protegit d’alt valor natural

o

Retorn econòmic a la propietat, per
mitjà d’un contracte

garantia de la capacitat de càrrega

o

Condicions de la inversió en la
infraestructura de l’itinerari

o

Protecció d’altres rodals d’interès
ecològic a la finca

compatibilitat en el calendari de les
activitats guiades i les visites per
lliure

dignificació de l’espai
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IV. GUIATGE PROFESSIONALITZAT
o

Facilitació de la reconnexió amb la natura i foment d’una actitud apropiada

o

Coordinació de l’activitat en aquell bosc

o

Aplicació i extensió del mètode Sèlvans

o

Formació reglada per la Universitat de Girona

V. INFRAESTRUCTURA
o

Accessibilitat del terreny i sectors d’interacció amb el bosc

o

Regulació de l’ús públic i atenuació d’impactes ja existents

o

Mobiliari específic mínim i integrat

o

Logística disponible

VI. CONCERTACIÓ D’ACTORS DEL TERRITORI
o

Dinamització del territori i enfortiment de l’oferta

VII. RECERCA BIOMÈDICA
o

Foment d’estudis clínics i col·laboració amb hospitals i centres d’investigació

VII. SISTEMA DE CERTIFICACIÓ
o

Compliment d’estàndard per a l’harmonització de la xarxa

o

Transferència de tecnologia i extensió en nous àmbits geogràfics

2018
2019

2020
2021

Reptes
1. Conformació d’una Xarxa de Boscos d’Alt Valor Ecològic a Catalunya
o

A lliure dinàmica natural o amb mínima intervenció per a la conservació de la biodiversitat

o

Almenys el 5% de la superfície forestal, amb suficient qualitat d’estació

o

Com a acció prioritària i el 2030, en compliment de l’Estratègica Catalana de Conservació de la Biodiversitat i
el Patrimoni Natural

2. Desplegament d’instruments de valorització dels serveis ecosistèmics d’aquesta xarxa
o

Pel que fa, especialment, a la conservació de la biodiversitat, la lluita contra el canvi climàtic i la generació de
serveis en salut i benestar per a la societat

3. Harmonització d’una xarxa de boscos amb funcionalitat terapèutica
o

Suficientment sòlida, diversa en tipologies forestals i estesa en el territori

o

Que possibiliti la concertació de serveis de salut i benestar amb les administracions i institucions
responsables

Sinergies i compromisos institucionals a partir de:
- Cicle de Debats sobre Salut i Natura de XCT
- III Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut, el 2019 a Catalunya
(Girona-Garrotxa), com a embrió d’una xarxa europea de boscos amb funcionalitat terapèutica

salut, natura, i moltes gràcies!!!
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