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M
alalts dels
E s t a t s
Units que
d e s p r é s
d’unaopera-
ció ocupen

unahabitació d’hospital amb vis-
ta a un espai natural es recupe-
renmés ràpidament que els con-
demnats a veure unmur darrere
el vidre; veïns d’un barri britànic
amb zones verdes tenen un 6%
menys de possibilitats de morir
prematurament que aquells en-
voltats de ciment; dones de Tel
Aviv que durant el seu embaràs
van tenir contacte amb la natura
van donar a llum nadons d’un
pesmés elevat... “Cada vegada hi
hamés evidències que el contac-
te amb entorns naturals és bene-
ficiós per a la salut però cal treba-
llar més per determinar quins
mecanismes provoquen aquest
benestar. Amb aquestes dades es
podrien determinar millor quins
són les necessitats d’espais verds
de les persones que viuen tant en
entorns urbans com rurals”, ex-
plica l’epidemiòleg Mark Nieu-
wenhuijsen, delCentre deRecer-
ca en Epidemiologia Ambiental
de Barcelona (Creal), un dels
experts que dilluns passat va
participar a les jornades La salut
i els espais naturals, a la Funda-

ció Catalunya La Pedrera.
El Creal coordina el projecte

Phenotype que investiga les in-
terconnexions entre l’accés a l’ai-
re lliure i la millora de la salut
dels habitants de diferents re-
gions d’Europa. Nieuwenhuij-
sen va subratllar que hi ha nom-
brosos estudis que analitzen els
beneficis de la natura per preve-
nir o mitigar certes malalties,
però que cal crear una base de
dades global per treballar amb
més eficàcia i rigor.
Els japonesos, pioners en

aquest camp, parteixen de la hi-
pòtesi que els shinrin-yoku, pas-
sejos pel bosc, poden reforçar el

sistema immunològic. El doctor
Qing Li, president de la Societat
de Medicina Forestal del Japó,
va enviar una presentació de les
seves investigacions a les jorna-
des de La Pedrera. Una de les se-
ves línies de treball vol demos-
trar que passejar demanera habi-
tual pel bosc redueix l’estrès, la
hipertensió, la depressió i altres
patologies. Però la dada més im-
pactant apunta que donar-se
aquesta mena de banys forestals
reforça l’activitat de les cèl·lules
NK, que tenen entre les seves
funcions la de destruir les cèl·lu-

les cancerígenes. Al contrari, ha
demostrat que una sortida a un
entorn que no sigui verd no aug-
menta l’activitat de les NK. Al-
tres investigacions esmentades
pel doctor Qing Li apunten que
la teràpia forestal pot incremen-
tar en els homes “els nivells d’a-
diponectina, una hormona sinte-
titzada pel teixit adipós que té
efectes preventius contra l’obesi-
tat, la diabetis del tipus 2, malal-
ties cardiovasculars i la síndro-
me metabòlica”.
Qing Li assenyala que al Japó

s’ha creat el terme medicina fo-

restal i que des de l’any 2004 el
Ministeri d’Agricultura, Boscos i
Pesca ha impulsat una sèrie d’es-
tudis per confirmar els seus efec-
tes terapèutics. Un àmbit de tre-
ball que se centra en el benestar
que generen en les persones les
fitoncides, substàncies volàtils
que emeten arbres i plantes per
protegir-se dels insectes i de la
podridura. Els habitants de Tò-
quio recorren amb freqüència a
algun dels 48 itineraris oficials
per practicar el shinrin-yoku re-
partits pel país per calmar l’agi-
tat ritme de la ciutat. Un bàlsam

contra l’estrès. El Japó projecta
arribar en els propers anys al
centenar de rutes en la naturale-
sa, fent així un pasmés en la pre-
venció de lesmalalties relaciona-
des ambun estil de vida poc salu-
dable.
A Catalunya, Acció Natura ha

detectat el potencial de la te-
ràpia forestal per protegir els
boscos madurs, aquells que fa
més de cent anys que no s’han
talat. Jaume Hidalgo, enginyer
d’aquesta organització, va desta-
car a La Pedrera que volen ex-
portar a les comarques de Giro-
na l’experiència japonesa per a
la qual cosa han dissenyat una
trentena de circuits, la meitat
dels quals ja entrarien en fun-
cionament l’any que ve. “Junta-
ment amb el Patronat Turisme
Costa Brava-Girona estem
obrint un camí innovador; anar
al bosc té beneficis per a la salut,
tot i que encara s’ha de conti-
nuar investigant en aquest
camp. D’altra banda, és una ac-
tivitat que genera activitat eco-
nòmica, hi ha exemples d’aquest
tipus de turisme no només al
Japó, sinó també a Corea del
Sud, Estats Units, Canadà, Costa
Rica, Itàlia...”, apunta Hidalgo.
Un detall a tenir molt en comp-
te, segons Hidalgo, és que de
passada es contribueix a conser-
var la xarxa de boscos madurs
catalogats que actualment re-
presenten menys de l’1% del to-
tal de Catalunya.

L’objectiu d’Acció Natura és
implicar diferents departaments
de la Generalitat en considerar
que es tracta d’una iniciativa
transversal que afecta tant a Sa-
lut com aAgricultura i a Territo-
ri i Sostenibilitat.
Nacions Unides va informar

aquest any que el 54% dels més
de 7.000milions d’habitants que
conformen la població mundial
viu a les ciutats i que, el 2050,
aquesta xifra s’elevarà al 66%.
Per tant, la necessitat d’espais
verds serà cada copmés gran en-
tenent que l’ésser humà necessi-
ta compensar, busca l’equilibri
entre els avantatges de l’univers
urbà i la tranquil·litat i aire pur
dels espais naturals.
El nord-americà Richard

Louv ja va advertir al seu llibre
Last child in the woods (L’últim
nen al bosc) que els nens viuen
d’esquena a les activitats a l’aire
lliure i va parlar per primera ve-
gada del desordre per dèficit de
natura. El toc d’alerta de Louv
va propiciar la creació de la Chil-
dren & Nature Network, una or-
ganització que pretén reconnec-
tar les persones amb el bosc.c

Dos senderistes en un bosc de la Cerdanya

El Japó ha creat
els passejos
terapèutics
pel bosc a través
de 48 itineraris

L’objectiu del Creal és
impulsar una base de
dades per determinar
on hi ha necessitat
de més zones verdes

Debat aCatalunya

Jornades ‘La salut i els espais naturals’ a La Pedrera
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Menyspastilles imés
passejospelbosc

Científics d’arreu del món investiguen la relació entre
el contacte amb zones naturals i la millora de la salut

]Proposta. Diverses
entitats conservacionistes
(Acció Natura, Fundació
World Nature, Depana...)
han demanat de crear una
xarxa de boscos centenaris
perquè es deixin a la seva
evolució natural, en conside-
rar que són un valuós patri-
moni pels nombrosos valors
que atresoren (estètics, pai-
satgístics, de biodiversitat,
socials, per a investigació
científica o terapèutics...).

Singulars. Catalunya té
un total de 292 boscos
singulars (3.201 hectàrees),
fet que suposa el 0,3% de
la seva superfície arbrada,
segons el catàleg elaborat
fa tres anys pel Centre de
Recerca Ecològica i Aplica-
cions Forestals (Creaf).

En augment. Europa té
de mitjana per a aquesta
finalitat el 6% de la superfí-
cie forestal. Navarra, per
exemple, té una legislació
que obliga a deixar sense
tocar un 5% dels boscos.

Cadí. El Departament
d’Agricultura ha decidit
frenar la tala de l’avetosa
centenària de Bagues de
Riu de Cerdanya (al parc
natural del Cadí-Moixeró)
i obrir un període de refle-
xió fins al primer trimestre
del 2015 per decidir com
actua i afinar l’inventari
de boscos singulars. Per
primera vegada, Agricultura
es mostra oberta a deixar
que alguns boscos quedin a
l’evolució natural, encara
que ho estudiarà cas a cas.

Tendències
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L’Agència Forestal del Japó va impulsar
el 1982 els banys de bosc o shinrin-yoku
per revitalitzar els estressats habitants de
les ciutats i alhora promoure estats de relax.

L’any 2004, el Ministeri d’Agricultura, Boscos i
Pesca va encarregar una bateria d’estudis per
determinar amb més rigor els efectes terapèutics
dels passejos pel bosc.

Actualment, el Japó disposa de 48 itineraris
forestals oficials, però els propers anys en
tindrà un total de 100.
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L’EXPERIÈNCIA
DEL JAPÓ

La investigació

Els psicòlegs detecten nombroses patologies per falta de contacte amb els espais naturals

Girar l’esquenaa lanaturaperjudica

Itineraris forestals

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

E ls experts han trobat un
nou nom per definir el
problema: el trastorn per

dèficit de natura. I què és?
“Aquest trastorn caracteritza les
persones que estan desconnecta-
des de la natural o que tenen po-
ca experiència de contacte amb
ella. La recerca de la natura no és
una moda. Ho necessita el nostre
sistema nerviós”, assenyala José
Antonio Corraliza, catedràtic de
Psicologia Ambiental de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid.
“La nostra espècie ha evolucio-
nat en contacte amb la naturale-
sa, amb els recursos naturals; el
sol, l’aigua, el vent, mentre que la
ciutat ens ha aïllat de tot això. I el
que passa és que el nostre siste-

ma nerviós la troba a faltar”, afe-
geix Corraliza.
Els impactes d’aquesta descon-

nexió “hi són”, i són apreciables
quan s’observen les millores que
pot proporcionar un simple pas-
seig. En estudis amb nens, hi ha
identificades almenys quatre pa-
tologies que aporten nous riscos:
l’increment d’obesitat, l’augment
de les incidències de malalties
respiratòries (asma...), les altes ta-
xes de nens afectats per trastorns
per dèficit d’atenció o hiperactivi-
tat i la falta de vitamina D per no
prendre el sol.
I quina és la manera de preve-

nir aquestes afeccions? “Hem de
recuperar la memòria amagada
del contacte amb la natura i ens
adonarem del benestar que pro-
dueix en el dia a dia, aquest con-
tacte: quan fem un tomb, o estem

a la platja o en una excursió per
la muntanya”, explica Corraliza
després d’intervenir en la jorna-
da de la fundació Catalunya-La
Pedrera.
En una situació com l’actual,

amb una crisi econòmica i cultu-
ral tan profunda, els espais natu-
rals no arreglaran els problemes
de la persona, però “són una font
i un recurs que permet millorar
les condicions per afrontar-los”.

En estudis fets amb nens, en
què es va analitzar els nivells d’es-
très causats per esdeveniments
traumàtics (mort de pares, sepa-
racions, excés de deures...) i la
proximitat a espais oberts, es va
comprovar que “com més a prop
tenim la natura, menys nivells
d’estrès són percebuts pels
nens”. Això no és la panacea, pe-
rò els nens tenen aquí un instru-
ment per afrontarmillor els esde-
veniments traumàtics. “Estemda-
vant uns trastorns que van a més
perquè l’estil de vida que hem
configurat crea un entorn tecno-
lògic, carregat. La natura ens per-
met no només estar millor, sinó
ser millor”, afegeix.
Altres investigacions que van

comparar els nens que participa-
ven en campaments urbans i cam-
paments en la natura van perme-

tre confirmar que els que partici-
paven en aquests últims eren
més proclius als comportaments
més respectuosos amb el medi
ambient: reciclaven més i eren
més receptius a estalviar aigua o
energia.
També en alguns països nòr-

dics s’ha començat a recomanar
que facin estades en la natura per-
sones quemostren símptomes de
depressió o tensions en les seves
relacions (afeccions relacionades
amb l’aparició de malalties neu-
rodegeneratives, com ara parkin-
son i alzheimer), “perquè així
millora el seu funcionament psi-
cològic”. SoledadRomán, directo-
ra general de la Fundació Roger
Torné, va explicar els efectes be-
neficiosos dels seus programes
de contacte amb la natura per a
nens asmàtics.c

El ‘shinrin-yoku’

Els nens d’entorns
naturals propers
tenen menys estrès
i afronten millor els
successos traumàtics

Immersió verda.
Una dona gaudeix del
bosc del parc nacional
Pacific Rim, al Canadà


