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Local Girona-Gironès

n El Carles Rahola de Girona, La 
Salle Figueres, l’Illa de Rodes de 
Roses, el Baix Montseny de Sant 
Celoni i el Vidreres són els cinc 
instituts que participaran avui en 
la fase classificatòria de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat 
2021 de la Xarxa Vives, on es de-

cidirà el representant de la Uni-
versitat de Girona en aquesta 
competició que, per primer cop, 
se celebra en format virtual per  
les actuals restriccions sanitàries.  

L’equip guanyador representa-
rà la UdG en la fase final, que tin-
drà lloc del 13 al 23 d’abril i en-
frontarà els 15 equips classificats 

a les fases locals prèvies organit-
zades per les universitats Abat 
Oliba, Alacant, Andorra, Autòno-
ma de Barcelona, Girona, Inter-
nacional de Catalunya, Jaume I 
de Lleida, Miguel Hernández 
d’Elx, Politècnica de València, 
Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, de 
València i Vic.

Cinc instituts competeixen per poder 
representar la UdG en la Lliga de Debat 
DdG. GIRONA

L’equip de l’institut Carles Rahola de Girona.  

n La pandèmiade la covid-19 i els 
morts que ha provocat arreu del 
món marquen l’agenda informa-
tiva sobre els temes de salut des 
de fa molts mesos, però, en una 
Europa on cada any moren 
600.000 persones per inactivitat 
física i unes 400.000 per les malal-
ties derivades de la contaminació 
de l’aire, no es pot deixar de ban-
da la importància que té el tipus 
de ciutat en la qual vivim i la nos-
tra qualitat de vida. «Les evidèn-
cies científiques demostren que 
el verd millora la salut de la ciuta-
dania i contribueix a mitigar el 
canvi climàtic. La mateixa Orga-
nització Mundial de la Salut defi-
neix el verd urbà com una eina 
per combatre les noves malalties 
urbanes com l’obesitat, les pato-
logies cardiovasculars, cancerí-
genes i mentals que, a més, és in-
dispensable per evitar estils de 
vida sedentaris», va explicar Eloi 
Juvillà, arquitecte de la Diputació 
de Barcelona, en una de les po-
nències de la V Jornada de les 
Guilleries: Aigua i Territori orga-
nitzada per la càtedra de l’Aigua, 
Natura i Benestar de l’Ajuntament 
de Sant Hilari Sacalm, la Univer-
sitat de Vic i la Universitat de Gi-
rona.  

En la seva ponència «El verd 
urbà, una eina de salut», Juvillà va 
explicar que només un onze per 
cert dels elements que repercu-
teixen en la nostra salut estan re-
lacionats amb el sistema sanitari 
i que, en canvi, les característi-

ques de les ciutats on vivim i la 
qualitat de l’aire que respiren po-
den arribar a superar més del cin-
quanta per cent d’aquests matei-
xos elements. «El verd pot reduir 
les malalties mentals o trastorns 
d’ansietat i l’obesitat en un 30% i 
ens manté més anys amb un bon 
estat de salut», va sostenir Juvillà 
en unes jornades que, de manera 
virtual, van seguir al voltant de 
200 persones i on es va recordar 
que diferents estudis recents in-

cideixen en el fet que «tenir un es-
pai verd a prop afavoreix les rela-
cions socials, incrementa el nom-
bre de trobades ciutadanes i mul-
tiplica per tres l’exercici físic dels 
veïns d’aquella zona». Per tot això, 
Juvillà està convençut que «la re-
naturalització de les ciutats és el 
millor aliat que tenim per afron-
tar dos dels principals reptes ur-
bans actuals: el canvi climàtic i la 
salut dels seus habitants». 

Dins la distorsió que ha provo-

cat la pandèmia és relativament 
fàcil llegir reportatges sobre gent 
que, buscant més aire pur, deixa 
la gran ciutat per anar a viure en 
pobles. La realitat, però, és que les 
societats tendeixen més a la urba-
nització i a l’abandonament dels 
espais rurals (la España vaciada). 
«En un món en constant procés 
d’urbanització, els reptes per a un 
desenvolupament sostenible es 
concentren i es concentraran a les 
ciutats, que es preveu que el 2050 

acullin el 75% de la població 
mundial», va apuntar una altra de 
les ponents de la V Jornada de les  
Guilleries, l’epidemiòloga i inves-
tigadora de l’Institut de Salut Glo-
bal Mireia Gascón, apuntant la 
creixent importància que tindran 
reptes com «contaminació de 
l’aire i acústica, disseny urbà, fal-
ta d’espais verds, temperatures 
extremes...» perquè, segons ella, 
«els problemes derivats de la vida 
a les ciutats són i seran el centre 
d’atenció en matèria de salut pú-
blica, en la qual també s’haurà 
d’abordar la qüestió de la justícia 
ambiental». 

 I aquí,  a criteri de l’epidemiò-
loga, entra la feina de no només 
analitzar la part de l’urbanisme  
que pot anar en contra de la nos-
tra qualitat de vida -concentració 
excessiva de població, pocs es-
pais oberts, molt ciment... «sinó 
també posar en valor els contra-
ris o, dit d’una altra manera, la na-
tura que s’ha mantingut o reintro-
duït dins de les ciutats: «Dos 
d’aquests elements són els espais 
verds i els espais també coneguts 
com a espais naturals, però que 
en un entorn urbà podríem dir 
que més aviat són espais renatu-
ralitzats». Així, des de fa uns anys, 
hi ha una evidència científica dels 
beneficis «del verd i el blau urbà». 
Com a verd s’entén parcs i jardins, 
passejos amb arbres...; i com a 
blau, rius, llacs, fonts...  

En aquest sentit, el parer d’epi-
demiòlegs com Gascón s’entron-
ca amb els canvis que proposen 
urbanistes com Juvillà després 
que la pandèmia i les restriccions 
de mobilitat hagin fet sobre el que 
no tenim a tocar de casa. «La im-
possibilitat d’anar a cercar el verd 
fora de l’entorn proper ens ha tret 
la bena dels ulls i hem après que 
el distanciament de la natura ge-
nera costos econòmics, d’impac-
te ambiental i de salut que no po-
dem ni volem suportar», diu l’ar-
quitecte de la Diputació de Bar-
celona, que avisa que els espais 
verds i blaus no poden aparèixer 
ara com bolets a les ciutats: «Per 
aconseguir els màxims beneficis 
que ens pot oferir el verd, cal que 
el planifiquem, dissenyem i ges-
tionem com la resta d’infraestruc-
tures urbanes». 

MARC VERDAGUER. GIRONA

V Jornada de les Guilleries: Aigua i Territori. Els espais verds (parcs i jardins, passejos amb arbres...) i els blaus 
(rius, llacs, fonts...) dins dels municipis urbans són beneficiosos en la lluita per combatre malalties com «l’obesitat, 
les patologies cardiovasculars, cancerígenes i mentals», segons es va constatar en la jornada de la càtedra de 
l’Aigua, Natura i Benestar de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Vic i la Universitat de Girona.

u «La renaturalització de les ciutats és el millor aliat per afrontar dos dels principals reptes 
urbans actuals: el canvi climàtic i la salut dels seus habitants», apunta l’arquitecte Pau Juvillà

La relació entre «el verd i el blau 
urbà» i la nostra qualitat de vida

Una parella passejant pel parc de la Devesa de Girona. ANIOL RESCLOSA


