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Reimaginant Entorns per la Connexió i la Interacció
Testant Accions per la Prescripció Social als Espais Naturals

De què tracta RECETAS?
La visita comença aquí

Sabies que més d’1/3 de la
població mundial se sent
sola* ? ¡La soledat és un
gran repte de salut pública!
RECETAS és un projecte ﬁnançat
per la Unió Europea que testarà
i evaluarà la prescripció social
basada en la natura (PSBN) a
Europa, Amèrica Llatina i
Austràlia

De fet, existeixen recursos i
organitzacions externes al sector
sanitari que podrien ajudar a reduir
els costos dels tractaments i millorar
el benestar de les persones que se
senten soles.

Sabies que la prescripció
social basada en activitats
en la natura podria ser un
antídot per a la soledat de
la població?
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*Font: informe del National Academies of
Sciences, Engineering, and Medicine i un article
del Journal of the American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry

Com planegem testar la prescripció
social basada en la natura?
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Volem deﬁnir l’ecosistema d’actors que treballen en la
intersecció entre la natura i el benestar, amb un interès particular en
adreçar la soledat utilitzant solucions basades en la natura (SBN).
Això permetrà:

Identiﬁcar punts forts i limitacions per
recolzar la PSBN a les àrees locals

Involucrar actors per disseminar i
utilitzar els resultats

El menú per
la prescripció social
pot incloure:
Grups de passeig
Visites a parcs i entorns naturals
Jardineria
Jardins botànics
Mercats de pagès
Banys forestals
Observació d’ocells
Passejos pel riu
Passejos per la platja i
per entorns costaners
Trobades de mascotes i
observació d’animals
Natura en museus i
en l’art
Experiències virtuals
a la natura
Granges urbanes

Els ciutadans i altres actors interessats contribuiran a
co-dissenyar un menú per a les PSBN i a identiﬁcar
les organitzacions i els recursos que podrien donar
suport en les intervencions.

Enriquint el
Coneixement Local

Es fomentarà la participació dels actors interessats en
totes les etapes del projecte mitjançant l’intercanvi de
coneixement, el reclutament de professionals i
participants de l’estudi i la comunicació i difusió de la
informació.

El projecte aportarà informació
valuosa sobre l’eﬁcàcia i l’impacte
de les intervencions. Els actors
involucrats poden contribuir participant i analitzant aquest procés.
Els actors involucrats jugaran un
paper crític en la identiﬁcació dels
indicadors de salut i benestar i en l’ús
de les SBN, facilitant l’accés a dades
locals i interpretant patrons i tendències a nivell local i internacional.

Impactes de RECETAS

Donar suport a les inversions en SBN i en infrastructures
verdes per millorar la salut i el benestar de la població.

Millorar les polítiques i les pràctiques del món real per reduir la soledat
connectant persones amb professionals que treballen amb la PSBN.

Reduir la pressió sobre els sistemes de salut.

RECETAS espera reduir sistemàticament la soledat,
promoure i mantenir comunitats vibrants i socialment
connectades. Reduià les desigultats en salut al
connectar de maneres signiﬁcatives amb la natura.

www.recetasproject.eu

