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"A LES CIUTATS, EL PROGRÉS EN MATÈRIA DE SALUT NO DEPÈN NOMÉS DE LA FORTALESA DELS
SISTEMES SANITARIS, SINÓ TAMBÉ DE LA CONFIGURACIÓ DELS ENTORNS URBANS."
Urban health: equitable, healthier cities for sustainable development, OMS i ONU-Habitat

43% Estil de Vida
20% Entorn
11% Sistema sanitari

ENVELLIMENT
L’any 2030 quasi una
quarta part de la
població superarà els
65 anys

El 75% dels europeus viuen en
nuclis urbans,. Europa és una
xarxa de ciutats intermèdies,
més que de metròpolis.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA
Ja no és una qüestió de fe,
ara tenim suficients estudis
científics que demostren la
relació entre l’entorn i la
salut humana

DETERMINANTS DE SALUT

ON I COM VIVIM
IMPORTA !

LA HUMANITAT ESDEVÉ URBANA
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ELS REPTES DE FUTUR PER A LA SALUT URBANA

• Increment de les
temperatures
• Contaminació ambiental
• Episodis climàtics
extrems, sequeres,
inundacions ventades..

MALALTIES
• Malalties no
transmisibles
• Malalties infeccioses i
pandèmies

ESTIL DE VIDA POC SALUDABLE
• Sedentarisme
• Mala Alimentació
• Estrès urbà
1 de cada 5 morts de la
UE durant l’any 2017, va
ser causa d’una dieta poc
saludable.

REPTES DE FUTUR

CANVI CLIMÀTIC
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MALALTIES

AL SEGLE XX, LES MALALTIES NO TRANSMISSIBLES COM L'OBESITAT, LA DIABETIS, LES MALALTIES
CORONÀRIES I LES MALALTIES MENTALS ES VAN CONVERTIR EN LA PRINCIPAL CAUSA DE MORT, PER
DAVANT DE LES MORTALS INFECCIOSES DEL SEGLE XIX I LES GUERRES

Torna el repte del segle XIX? Com
afrontem reptes de salut simultanis?
Les pandèmies ens han fet ser
conscients de la densitat de les ciutats
i de la importància de l’espai obert

El verd /blau urbà
permet fer front als
dos reptes alhora
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E.O. Wilson

PIRÀMIDE DE LA NATURA

L’OMS
identifica les
estratègies de
ciutats verdes
com una eina
per a la lluita
contra les
Malalties no
transmissibles

BIOFÍLIA: EN LA NOSTRA EVOLUCIÓ ESTÉM
PROGRAMATS PER SENTIR LA NECESSITAT I EL
DESIG DE CONTACTE AMB LA NATURA. PER TENIR
UNA VIDA SANA, EMOCIONALMENT I FÍSICAMENT,
CAL AQUEST CONTACTE.
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QUÈ ENS APORTA EL VERD URBÀ?
DADES DE SALUT
• el 60% de la població no fa la quantitat mínima

diària d'activitat física per obtenir beneficis sobre
la salut.
nivells de contaminació atmosfèrica per NO2 més
alts que els establerts per la UE i recomanats per
l’OMS i més del 80% de la població urbana respira
aire que conté més partícules de PM2,5 del que
recomana l'OMS.

• Les malalties cardiovasculars són la primera causa
de mort a Espanya, amb 120.000 morts.

• Les malalties respiratòries són la tercera causa de
mort a Catalunya i la quarta causa d'ingrés
hospitalari (10%).

• La contaminació ambiental provoca 31.600 morts

prematures anuals a Espanya ( 400.000 a Europa)

• La pandèmia del Covid19 va registrar 50.000 morts
durant l’any 2020 a Espanya ( 585.000 a Europa)

Infografies UNEP

BENEFICIS DE SALUT

• El 9% de la població urbana d’Europa viu sota
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EFECTES DEL C.CLIMÀTIC A LES ZONES URBANES
Illa de Calor: la Tª és superior a la del seu entorn :

AVANTATGES DEL VERD/BLAU URBÀ

Les zones verdes i blaves refresquen la Tº
de l’aire

Cops de calor, augment de malalties
respiratòries i cardiovasculars, trastorns
mentals, naixements prematurs. Menys
productivitat i l’smog és més persistent
Cada any moren 7 milions de persones per
contaminació atmosfèrica a tot el món, aquesta
incrementa les malalties pulmonars i
cardiovasculars, afecta el desenvolupament fetal
durant l’embaràs i la funció cognitiva.
Augment dels episodis climàtics extrems, amb
inundacions i desbordament de la xarxa de
clavegueram.

Les plantes redueixen les partícules en
suspensió, que s’acumulen a les fulles
(10% als parcs i un 60% en façanes i
cobertes verdes)
Cada arbre captura 6 Kg CO2 (pot reduir
les emissions de 10 kg CO2 de les centrals
a l’estiu) i reté 20 Kg de pols a l’any
Les infraestructures verdes costeres
redueixen l’erosió del litoral. El verd urbà
disminueix la velocitat de l’aigua en
superfície entre un 12-60%

CANVI CLIMÀTIC

• 2-4º C diürns i 10ºC nocturns
• Increment d’un 30% del nombre de nits
tropicals i les onades de calor
multipliquen per 5 la seva durada
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Incrementar l’àrea total
de verd de la ciutat.

+

Construir verd de
proximitat.

L’OMS recomana assegurar-se que tothom tingui un
espai verd a 300 metres de distància de casa seva i
que les ciutats tinguin una proporció de 10-15 metres
quadrats de zones verdes per persona.

+

El verd urbà ha d’integrar
la funció ambiental amb
l’ús social
ESTRATÈGIES DE VERD URBÀ

EL VERD A L’INTERIOR : PROPER I FUNCIONAL

Pèrgola verda, Valladolid
Plaça 25 Mayo, Rosario
Parc Fluvial del Besòs

High Lane, New York

Agricultura Urbana, La Haya

Jardins d’Emma de Barcelona
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PER ACONSEGUIR AQUESTS BENEFICIS HO HEM DE PLANIFICAR!
Pla director verd de la Garriga.
(15.000 habitants). Apropar els
ciutadans a espais verds de
més de 5.000 m2. Diputació de
Barcelona

ESTRATÈGIES DE VERD URBÀ

Estat Actual

Tenir un espai verd a menys de
400 m de distància pot reduir el
cost dels productes farmacèutics
un 20%

El Urban Heat Islands Strategy Plan de Vienna identifica la cobertura
de verd urbà a 150 I 250 metres de cada punt del nucli urbà, així com la
capacitat d’acollir cobertes verdes que tenen els edificis de la ciutat

Propostal
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Via verda.

Són espais públics exteriors per
passejar, jugar i fer esport

+

Corredors ecològics.
Xarxes de suport a la
biodiversitat

Una caminada de 30 m. en un entorn natural, 5 dies a la
setmana, pot reduir els riscos cardíacs i d’ictus en un 20-30%,
de diabetis en un 30-40%, de fractures de maluc en un 3668%, d’intestí el càncer en un 30% i el de mama en un 20%.

+

Sistemes de mitigació climàtica
natural.

Els parcs són esponges urbanes i agents
reductors tèrmics. Permeabilitat i albedo

Arq: Batlle i Roig, imatge: Mario Sunyer

Si no activem els espais verds,
desaprofitem la meitat del seu potencial
Anella Verda, Vitoria. Gasteiz

Parc d’Anchor, Malmö. Imatge SLA

ESTRATÈGIES DE VERD URBÀ

EL VERD A L’EXTERIOR : CONNECTAT I ACCESSIBLE
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TENIR LA NATURA A PROP NO SIGNIFICA GAUDIR-LA!
El Pla director del Verd de
Martorelles (15.000 habitants)
Millorar la connectivitat amb el
verd periurbà. Diputació de
Barcelona
Els pobles de més
de 2000 habitants
ja presenten
patrons o estils de
vida urbana.

L'origen de l’anella
Verda
de Gasteiz, va
Proposal
ser crear un sistema
natural per evitar
inundacions. El 2014,
amb 90 Km de rutes i
senders, va tenir més
visitants que qualsevol
altre parc natural
espanyol.

El POUM de VIC
cerca incorporar
un bosc urbà ( el
Puig dels Jueus)
a la xarxa
d’espais públics
urbans

ESTRATÈGIES DE VERD URBÀ

Nous Acessos al verd periurbà
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7 de cada deu europeus trien el seu lloc de vida en funció de la
seva proximitat a les zones verdes
9 de cada deu anglesos utilitzen espais verds, és l'espai públic
més utilitzat al Regne Unit.
6 de cada deu francesos creuen que la creació d’espais verds és
la primera prioritat pressupostària.
GRÀCIES!!

Font:UNEP

Eloi Juvillà Ballester
Diputació de Barcelona
juvillabe@diba.cat

Arq: RS+ Robert Skitek
imatges: Tomasz Zakrzewski

Per saber-ne més: Publicació
“Renaturalització de la ciutat”
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