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Des de 2005, l’OMS assumeix un “concepte positiu i 
inclusiu de la salut com a  factor determinant de la qualitat 
de vida, que abasta el benestar mental i espiritual” (Carta 
de Bangkok, 2005).

Resolució 064 UICN (2016). Enfortir les aliances 
trasnsectorials per reconèixer les aportacions de la natura 
a la salut, el benestar i al qualitat de vida, per, entre 
altres, “encoratjar l’ús adequat dels espais naturals 
protegits per millorar el benestar cultural i espiritual i la 
connexió social”

La salut espiritual ha esdevingut objecte de recerques 
científiques, amb + 5000 articles publicats en revistes 
mèdiques, molts dels quals examinen els vincles amb la 
(salut de la) natura (King et al., 2009). 



Nombroses recerques sobre la relació de la natura 
amb la salut integral (incloent sempre la salut 
espiritual) sostenen programes com “Parcs 
saludables, gent saludable” a Austràlia (1r congrés 
mundial el 2010), Alemanya, Canadà, EUA, 
Finlàndia, Nova Zelanda, Regne Unit, Suïssa, etc. 

En molts espais naturals protegits d’aquests països 
s’ofereixen serveis o activitats per reconnectar en 
profunditat amb la Natura i cada vegada n’hi ha més  
que expliciten la salut espiritual. 

El 2010 la Federació Europarc crea un grup de treball 
sobre salut i espais naturals protegits. Des de 2013 la 
CMAP (UICN) impulsa una guia de bones pràctiques, 
amb visió global, que inclou la salut espiritual, El 
mateix 2013 Europarc-España publica la primera guia 
espanyola .

A Catalunya, diverses organitzacions s’hi interessen. 
Destaquen en la conservació de la natura Europarc-
España (2013), o el PN de Collserola (2012), en la 
docència, la UdG (des de 2015) i en la formació
espiritual, les CE St Felip Neri i el Miracle, des de 
2009. 



Hancock & Perkins (1985) The mandala of health: 

A model of human ecosystem

La salut espiritual és una (si no la) dimensió fonamental 
de la salut i benestar globals, impregna i integra totes 
les altres dimensions...És un estat dinàmic de l’ésser 
que es reflecteix en la qualitat de la relació que la gent 
té en els 4 àmbits del benestar espiritual: personal, 
comunitari, ambiental i transcendental. Aquest model 
inclou des de les visions del món més religioses fins a 
les dels humanistes agnòstics (Fischer, 2011).

La salut espiritual és...un mirall de la salut física, 
emocional i mental… La gent que té bona salut 
espiritual és feliç, desborda de joia, gaudeix fent el bé
als altres, i per tant ens hi sentim bé a prop seu. Són 
benefactors, i la seva principal raó de ser és ajudar a fer 
un món millor (Thibeaudau, 2017) 

Segons el Pla nacional de valors de Catalunya la 
interioritat és una dimensió constitutiva de la persona 
(eix transversal de tot el Pla). El Pla proposa un sistema 
sanitari integrat i participatiu, basat en l’autonomia, 
l’apoderament dels pacients i professionals, medicina 
integral, treball en equip i qualitat: equitat, eficiè̀ncia i 
efectivitat (PNV 2015). 



Sinèrgies progressives 

entre els quatre àmbits

John Fisher (2011) 



La connexió amb la natura és subjacent a la salut 
espiritual i la salut espiritual és subjacent a una 
relació respectuosa i sana amb la natura (Fischer, 
2011).

Els éssers humans no sols depenem de la natura 
per raons físiques òbvies, sinó també per raons 
psíquiques i espirituals pregones (Roszak et al, 
1995).

La salut espiritual: una oportunitat per recuperar 
una visió integral, més completa de la salut, per 
reflexionar sobre els valors que guien les nostres 
vides, accions i politiques, i per entendre el sentit 
de la vida humana, de la nostra relació amb la 
natura, individualment i social (Fein et al, 2005).

En els espais naturals protegits s’hauria de 
preveure la possibilitat d’acollir equipaments 
relacionats amb la salut espiritual, com ara centres 
de meditació o de recés espiritual (Múgica et al, 
2013).



Alguns reptes que planteja la consideració de la 
salut espiritual

• Com s’hauria d’abordar la salut espiritual en la 
societat multicultural i multireligiosa contemporània?

• Com s’hauria d’integrar la salut espiritual en les 
polítiques de conservació de la natura i sanitàries?  

• Caldrà -com deia el conseller A. Comín (2016)-
“reinventar els sistemes de salut occidentals de dalt 
a baix” ? 

• Quines aliances permetria teixir entre els qui 
treballen per la salut de la natura i de la societat? 

• Quines implicacions tindria la consideració de la 
salut espiritual per a la formació del personal que es 
dedica a la salut de les persones i de la natura? 

• Quin paper hi haurien tenir teòlegs, filòsofs, 
antropòlegs, mestres espirituals...?  
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