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L’entorn urbà

2050  75% de la població 

mundial en zones urbanes



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 primer estudi



• 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 mínim 0.5 ha (segons 

la OMS)

Espais verds i blaus



Reducció de l'estrès

N=150 



Cognitive development in children

39 escoles

2593 nens/es de 7 a 10 anys

4 evaluacions/any

Test n-back
Working memory

ANT (Attentional Network Test)
Attention

Desenvolupament cognitiu en nens/es



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)*

Desenvolupament cognitiu en nens/es



Whitehall II study (de Keijzer et al. 2018 i 2019)

Envelliment saludable

Cohort de treballadors públics seguits entre el 1997 i el 2013 

Al llarg del temps de seguiment:

• Disminució cognitiva més lenta

• Pèrdua del funcionament físic (velocitat al caminar i força 

d’adherència) més lenta

• Menor risc de síndrome metabólica (circumferència de la 

cintura, pressió, triglicèrids, colesterol, glucosa en dejú)



Impacte del canvi climàtic

Oliveira, S., Andrade, H., and Vaz, T. (2011). The cooling effect of green spaces as a contribution to the 

mitigation of urban heat: a case study in Lisbon. Building and Environment. 46: 2186-2194. 



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)

Impacte del canvi climàtic



Sistema immunitari

Microbiota?



• Associació inversa entre l'exposició a PM1,

PM2.5 i l'hormona antimülleriana (AMH) –

marcador més fiable de reserva ovàrica.

• Ua major verdor circumdant en una radi de

100 m es va associar amb un nivell d’AMH

més alt.

• Les associacions d’exposició a la

contaminació atmosfèrica, el trànsit i l’espai

verd amb FSH no van ser significatives.

Fertilitat

N=67 













Involucrar diferents actors en tot el procés: societat civil, arquitectes del paisatge,

administració, investigadors (salut)...

Recuperar un espai blau per al gaudi de la ciutadania comptant amb la seva

participació

Avaluar la relació que la ciutadania estableix amb aquest espai blau recuperat i

els beneficis que aquesta relació comporta en el seu benestar i satisfacció

personal



Procés participatiu

Mètode Karl Stenitz















Què passaria si a BCN seguíssim 
les recomanacions internacionals?

Exposició Recomanació Exposició actual

Activitat física

Adults 18-64 anys

Adults ≥65 anys

600 MET minuts/setmana

450 MET minuts/setmana

77.7 MET minuts/setmana

36.7 MET minuts/setmana

Contaminació de l’aire

Mediana anual PM2.5 10 μg/m3 16.6 μg/m3

Soroll exterior

Durant el dia (7:00-23:00hr)

(LAeq,16hr)

55 dB(A) 65.1dB(A)

Calor Canvis en l’urbanisme que 

ajudin a reduir 4ºC

>21.8 ºC en 101 dies (‘percentil

de mortalitat mínim’)

Espais verds Accés a espais verds (≥0.5 

ha en 300 m)

31.1% dels residents sense accés 

a espais verds (≥0.5 ha a 300 m)
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Què passaria si a BCN seguíssim 
les recomanacions internacionals?

Número total de morts prematures= 2904 (1568-4098), 20% del total de morts

Esperança de vida= 360 (219-493) dies

Cost total= 9.3 (4.9-13.2) billons d’€



Què passaria si a BCN seguíssim 
les recomanacions internacionals?

Health impacts related to urban and transport planning: 

A burden of disease assessment (Mueller et al. 2017)



Conclusions

Cheonggyecheon, Seoul

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



Gràcies!

mireia.gascon@isglobal.org

www.isglobal.org/urban-planning

www.isglobal.org/en/ciudadesquequeremos


