
 

 Com garantim l’accés 
equitatiu a la natura?  







El 80% dels determinants de la salut  es troben 

fora del sistema sanitari ! 

Adaptat  per l’ASPB de  Dahlgren G., Whitehead M, 1991 



La població catalana li dona molt valor als determinants 

de la salut  

Catalunya, juliol 2014 











La salut es crea en el context de  la vida diària, quotidiana, 
on la gent viu, treballa, estima, juga.... 

Adaptat  per l’ASPB de  Dahlgren G., Whitehead M, 1991 

La millora de la salut de la 
població depèn de: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de Kickbusch 2006 sobre Ottawa Charter 1986  

Persones I 
comunitats 
apoderades   

(La persona és la 
protagonista i es 

responsabilitza de la seva 
pròpia salut. S’afavoreix 
l’alfabetització en salut) 

Fer de l’opció 
saludable,  

l’opció més fàcil I 
preferida 

(entorns  promotors 
de salut)  

Garantir l’equitat i la 

sostenibilitat  

https://www.communityview.ca/infographic

_SHR_health_equity.html 



Vuit de cada 10 persones entre 15 i 69 anys té un 

nivell d’activitat física saludable (80,9%) 
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Superior en... Inferior en... 

Sexe        83,6%         78,2% 

Edat (anys) 
Les diferències no són 

estadísticament significatives 

15-44 (81,7%) 45-69 (80,0%) 

Classe social 
Les diferències no són 

estadísticament significatives 

Classe I (82,2%) Classe III (80,4%) 

Nivell d’estudis 
Les diferències no són 

estadísticament significatives 

Universitaris 

(83,4%) 

Secundaris 

(73,9%) 

Evolució 2010-2016 
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IPINSAPI 
salut en totes  les polítiques 

Pla interdepartamental 

 i intersectorial de salut pública 

Fer  SENZILLES 
LES OPCIONS 
SALUDABLES 



Què diu el PINSAP? 

El contacte amb la natura ajuda a alleujar la fatiga mental mitjançant la 
relaxació.  

Dins dels entorns construïts, parcs i espais verds fomenten la relació 
social i l'activitat física i redueixen l’estrès.  

Les zones verdes urbanes proporcionen un espai neutral en el qual les 
persones es reuneixen, de manera que augmenten les interaccions socials 
(i això inclou persones de diferents orígens) i es canalitzen les relacions. 
Hi ha, doncs, beneficis sanitaris individuals i col·lectius. 

 El fet de traslladar el domicili a una zona urbana amb més zones verdes 
s’associa amb millores mantingudes en la salut mental (5 anys); per tant, 
augmentar l’espai verd urbà pot comportar beneficis sostenibles per a la 
salut pública. 





Recomanació 

d’actius 

comunitaris 

Mapa de 

recursos i 

actius  
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Formació de 

referents  







En resum 

El contacte amb la natura té multiples beneficis per 
a la salut 

Els projectes intersectorials de promoció de la salut i 
salut comunitaria poden ajudar a incrementar el 
contacte amb la natura de la  població: 

Promoció, Identificació, mapeig i recomanació d’actius 

Avaluació prospectiva d’impacte en salut amb participació 
comunitària 

Formació i referents de programes de promoció 

Sinèrgies!!!! 

 



Moltes gràcies! 
carmen.cabezas@gencat.cat 


