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La salut ambiental té en compte tots els factors físics, químics, biològics externs a una 

persona, així com tots els factors relacionats que afecten al comportament humà.  

 

Segons el OMS, el 23% dels morts a nivell global estan vinculats a factors del medi 

ambient. Factors que són alterables! 

Salut ambiental: què és? 



Entorno urbano “The urban exposome” 
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Actividad física 



Efectes i disfuncions 

*A Barcelona el cotxe ocupa un al voltant del 65% de l’espai públic, mentre que només el 

26% dels desplaçaments es fan amb vehicle privat 
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Mecanismes 
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VISIÓ 
Construeixi una visió a llarg termini del futur urbà: 

 

• Ciutats per a persones, no per a cotxes 

• Verds, compactes i actius 

• Ciutats saludables, sostenibles, habitables, 
vibrants, equitatives, feliços i econòmicament 
viables 

 





 



Canvi de paradigma 

Cheonggyecheon, Seoul 

Tenim un bon diagnòstic del problema i podem millorar la situació (prevenir-la), tot 

prenent mesures per millorar l’entorn urbà, i per tant la nostra salut, planificant 

ciutats actives, verdes i resilients. 

 

Cal incloure la salut a totes les polítiques (transversalitat) i fer la planificació de manera 

transdisciplinària. 
 
Qualsevol canvi en un dels aspectes relacionats amb l’entorn urbà comportarà 

automàticament canvis en tota la resta  recuperació de l’espai públic per a les 

persones 
 
Cal que la ciutadania rebi informació basada en l’evidència (conscienciació col·lectiva) 

 

 







Cap al futur - Gràcies! 

mireia.gascon@isglobal.org 

www.isglobal.org/urban-planning 
 

www.isglobal.org/ca/ciudadesquequeremos 



Carolyn Daher:  

Carolyn.daher@isglobal.org 

Mark Nieuwenhuisen:  

mark.nieuwenhuijsen@isglobal.org 



S’explica, en part, per la reducció de la contaminació de l’aire en zones amb més verdor 

Verdor a… Memòria de 
treball 

Manca-atenció 

Casa 0.7 (-2.6, 4.1) -0.7 (-3.1, 1.7) 

Escola 

          dins 9.8 (5.2, 14.0)* -3.4 (-6.6, -0.2)* 

          al voltant 9.5 (4.5, 15.0)* -3.7 (-7.3, -0.1)* 

Trajecte casa-escola 4.9 (1.0, 8.8)* -1.2 (-4.0, 1.7) 

Total 9.8 (5.0, 15.0)* -3.9 (-7.4, -0.4)* 

 Espais verds 



Hanski et al. 2012 “Environmental biodiversity, human microbiota, and allergy are interrelated” 

 Relació entre biodiversitat al voltant de la residència 
dels participants i la diversitat de la microbiota a la 
pell 

 Els participants atòpics tenien menor biodiversitat al 
voltant de la residència així com en la seva pell 

 Hipòtesis és que a major biodiversitat, menys 
al·lèrgies (i altres malalties immunològiques: 
autoimmunes, càncer, SQM, etc.) 

5. Espais verds i blaus 



Roger S. Ulrich 1984 Science, Vol. 224 

 Postoperatori 

- Vista a arbres -> postoperatori més curt 

 Avaluació de les malalties 

- Vista a arbres -> menys avaluacions negatives (plora, se sent 

malament, etc) 

 Presa d’analgèsics 

 

 

 

 

 Espais “naturals” impacte en salut 



Annualmente casi 20% de muertes prematuras podrían ser prevenidas 

Esperanza de vida= +360 (95%CI: 219; 493) días 

Ahorro económico= 9,3 (95%CI: 4,9; 13,2) mil millones € 
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Mortalidad prematura en Barcelona 



Cómo el entorno urbano 

impacta en nuestra salud 

INFORME 
DIGITAL 

#CIUDADESQUEQUEREMOS CIUDADESQUEQUEREMOS.ISGLOBAL.ORG 
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TREE COVER AND STRESS RECOVERY 

Jiang et al 2014 N=160 




