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Introducció 
“Boscos per la Salut: un nadó, un arbre” és un projecte de 

Salut Mediambiental amb el lema “Cada infant de la Garrotxa 

vinculat un arbre” 
 

 
  

Ø  Incorpora el bosc com un equipament sanitari. 

Ø Crea ambients saludables amb factors de protectors per la 

infància i adolescència. 

Ø Construeix equitat en salut. 

Ø Acosta la comunitat al patrimoni natural  

i biodiversidad locals. 



Introducció. Marc global 

1.  Creixent consciència social. Emmarcat al Programa de Medi Ambient de 

Nacions Unides: “Solucions Basades en la Natura”. 

2.  Dèficit de contacte amb la Natura.  
•  Espais tancats (20h/dia).  
•  Exposició a pantalles.  
•  Sedentarisme. 

3.  Efectes en salud. El bosc, espai salutogènic. 
•  Evidències limitades però creixents en millora de malalties cròniques, 

trastorns del comportament, addicions, augment de funció pulonar i vitaina 
D, millor rendiment acadèmic escolar... 

Ortega-García, J. A., Cárceles-Álvarez, A., & Vicente-Calderón, C. (2015). Trastorno por déficit de naturaleza: 
¿hipótesis o realidad? Urgencias En Pediatría, 12(1), 1–2. 



Introducció. Marc comarcal 
4.  Natalitat a la Garrotxa. 400 naixements/any. 
5.  Pressió urbanística i industrial. 
6.  D’esquenes al Parc Natural.  
7.  Canvi climàtic i global. Cydalima perspectalis 

 



Objetius 
generals 

•  Fomentar el vincle amb 
la natura de les parelles 
embarassades i dels 
seus futurs fills des del 
naixement fins 
l’adolescència. 

•  Estimular el contacte 
amb la natura i 
l’autocura com una eina 
en promoció de la salut. 



Objetius 
específics 

•  Proposar activitats a la 
natura a nens amb 
problemes de salut i 
població sana. 

•  Incorporar el “Bosc per la 
salut” a la cartera de 
serveis de l’hospital. 

•  Vincular cada infant amb 
el seu arbre germà, creant 
consciència de respecte al 
medi natural. 

•  Incrementar la superfície 
de bosc a la comarca. 

•  Augmentar la captació de 
CO2 i disminuir l’efecte 
hivernacle local. 



Material i Mètode 
•  Viabilitat. Col·laboració entre 

Agrupació Naturalista i Ecologista de la 
Garrotxa (ANEGx), Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, 
Forestal Catalana i Fundació Hospital 
d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. 
Projecte SIMBIOSI: Boscos que cuiden 
els pacients, pacients que cuiden el 
bosc. Subvenció Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya. 

•  Lloc. Bosc dels Tres Turons (“el 
bosquet de l’hospital”), Olot.  

•  Estacions: prenatal, neonatal i 
postnatal. 

•  Des del 25 de novembre 2020 es lliure 
de manera sistemàtica un plançó a 
cada nadó. 



Estació Prenatal 
UNITAT DE SALUT 
MEDIAMBIENTAL PEDIÀTRICA  
•  Cribratge de factors 

mediambientals durant 
l’embaràs (freqüència del 
contacte amb la natura). 

•  Iniciatives de contacte amb la 
natura.  

•  Recerca. 



Estació Neonatal 
• Paquet informatiu i 
diploma 
• Lliurament del plançó. 
En tindran a casa fins el 
dia de la plantació . 

 

DIPLOMA 
“Un nadó, un arbre” 

 
S’atorga a 
 
Nascut a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa el dia 

 
Aquest diploma acredita la vinculació amb el vostre “plançó germà” i us compromet a  
tenir-ne cura per protegir la salut i el medi ambient. 

 
 

Mare / Pare        El nadó (empremta)  

Comencem:
Tria un test preferentment de fang (l'aigua s'evapora
més lentament), però si és de plàstic també serveix.
L'amplada del test ha de ser més o menys igual que
l'alçada del planço. 
Utilitza un substrat nou i que sigui drenat per
mantenir la humitat. 
Manté la terra ben airejada i oxigenada. Remou-la
amb uan eina petita sense fer malbé les arrels. 
Les arrels sempre han d'estar cobertes de substrat.

Per regar:
Rega l'arbre amb abundància fins que dreni per sota
del test. 
Mulla terra però no la planta.
Posa un plat amb aigua sota el test. 
Regal al capvespre o al matí. 
S'hauria de regar quan la terra s'asseca (mínim una
vegada cada setmana a l'estiu i cada 15 dies a
l'hivern).

Consells per cuidar un
petit plançó

I per acabar:
Treu-li les males herbes per evitar que s'emportin
nutrients i aigua. 
Busca-li un lloc on li toqui el sol però també una mica
d'ombra. 



Estació Postnatal 



Conclusions 
•  Bosc per la salut: 

equipament sanitari, espai 
salutogènic. 

•  Vinculació amb el medi 
natural des del naixement. 

•  Implicació multidisciplinari i 
comunitària. 

•  Senzillesa del projecte i 
període receptiu per a les 
famílies: viable i sostenible.  

•  Nous horitzons: Estudiar els 
efectes del contacte amb la 
natura en el 
desenvolupament i salut 
infantojuvenil. 
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