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L’ambient urbà 

L’ambient construït 
Connectivitat 
Densitat 

Contaminació de l’aire 
Soroll 
Temperatures extremes 

Ambient alimentari 
Espais verds  
Espais blaus 



Biofília 

Erich Fromm: “La passió per tot el que és vivent, és 
una passió i no un producte lògic, no està en el "Jo" 
sinó que és part de la personalitat. El contrari és 
necrofilia”. 

E.O. Wilson: “hipòtesi que indica que el contacte 
amb la natura és essencial per al desenvolupament 
psicològic humà. La teoria sosté que els milions 
d'anys durant els quals l'Homo sapiens s’ha 
relacionat amb el seu entorn de manera estreta, ha 
creat una necessitat emocional profunda i 
congènita d'estar en contacte proper amb la resta 
dels éssers vius, ja siguin plates o animals”. 



– Campaments per a nens 
– Horticultura 
– Jardins en hospitals i clíniques 
– Banys de bosc (Shinrin yoku) 
– Aigües termals 

La natura com a teràpia 



Els mecanismes 

Espais  
naturals 
(quantitat i 
qualitat) 

Mecanismes 
- Activitat física 
- Suport social 
- Factors ambientals perjudicials 
(aire, soroll, calor...) 
- Estrès/restauració 
- Microbiota (sistema 
immunològic) 

Salut 



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 

 

 

 

 

El metge que receptava verdor 



Definició d’espais verds en estudis epidemiològics 

• Verdor  quantitat de verd; es mesura en base a % de 
verd en una àrea concreta o l’índex NDVI (satèl·lit) 
 

• Accés a un espai verd  estar (viure) a menys de 300m 
d’un espai verd de com a mín 0.5 ha (segons la OMS) 



Salut física i mental (adults) 

Enquestats = 8793 



Verdor 
OR (95% CI) 

Accés a  
espacis verds 
OR (95% CI) 

Salut autopercebuda dolenta 0.90 (0.83, 0.98) * 0.95 (0.83, 1.08) 
Risc de salut mental pobre 0.79 (0.71, 0.88) * 0.93 (0.79, 1.09) 
Depressió/ansietat 0.81 (0.75, 0.88) * 0.86 (0.76, 0.98) * 

Visites a psicòloges/psiquiatres 0.80 (0.69, 0.92) * 0.79 (0.63, 0.98) * 

Presa de tranquil·litzants o sedants 0.88 (0.79, 0.99) * 0.93 (0.78, 1.11) 
Presa de antidepressius 0.80 (0.71, 0.91) * 0.87 (0.72, 1.05) 
Presa de medicació per a dormir 0.89 (0.79, 0.99) * 1.03 (0.86, 1.24) 

 
• 2010-2014 -> 2010-2012 (5 cops) 
• 8793 adults 
 

Salut física i mental (adults) 



Desenvolupament cognitiu en nens 

 39 escoles 
 2593 nens de 7 a 10 anys 
 4 avaluacions en un any 

Test n-back 
Memòria de treball 

ANT (Attentional Network Test) 
Atenció 



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

Desenvolupament cognitiu en nens 

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)* 

Associacions entre verdor i 
memòria de treball i manca 
d’atenció 

BREATHE project:  
http://www.creal.cat/projectebreathe/descripcio.html 



Estructura del cervell (nens) 

Associacions entre verdor i estructura cerebral 

Augment del volum de la matèria gris a 
l'escorça prefrontal i premotora.  
 
Augment del volum de la matèria blanca 
en la regió prefrontal dreta, regió 
premotor esquerra i ambdós hemisferis 
cerebel·lars.  
 
Aquests canvis estructurals es van 
associar amb una millor memòria de 
treball i una reducció de la falta d’atenció 
 millor funció cognitiva. 



Temperatures extremes i illes de calor 



En zones amb menys verdor l'impacte de 
l'increment de la temperatura en la mortalitat 
era major que en àrees amb més verdor 

Mortalitat 
(malalties CV) 

Illes de calor, espais verds/bluas i mortalitat 



• + biodiversitat ambiental, + 
diversitat de la microbiota a la pell 

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

 
• Shinrin yoku: visitar boscos s’ha 

relacionat amb respostes 
immunes beneficioses, inclosa 
l'expressió de proteïnes 
anticancerígenes (Li et al., 2008).  
 

Sistema immunològic 
Hanski et al. 2012 “Environmental biodiversity, human microbiota, and 

allergy are interrelated” 
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“BlueHealth” (Salut Blava, en anglès) pretén avaluar l'impacte que certes 
intervencions en espais blaus (rius, llacs, fonts, mar, etc.) tenen sobre la 
salut i el benestar de la població. 
 
Es pretén avaluar tant els beneficis com els riscos així com els costos 
d’aquestes intervencions, sempre des del punt de vista de la SALUT 
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Espais blaus (35 estudis disponibles) 

Major exposició als espais blaus més beneficis per a la salut 
mental i el benestar. 
 
El mateix és vàlid per als estudis que se centren en la promoció de 
l'activitat física.  
 
Evidència menys consistent amb salut general, obesitat, indicadors 
cardiovasculars i longevitat (pocs estudis disponibles).  
 
Principals limitacions: heterogeneïtat entre els estudis en relació 
amb el disseny de l'estudi, les exposicions i els indicadors de salut i 
les eines per mesurar-les. 



Gràcies! 
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