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INTRODUCCIÓ 

Biotop Natura és una associació inscrita des del 2017 en el registre d’Associacions de la Generalitat de 

Catalunya, amb NIF G55311609. 

Declarada Associació d’interès ciutadà per la Generalitat de Catalunya al 2021. 

És una entitat que aplega a professionals de diferents àmbits que comparteixen una passió, la Natura, i que 

tenen un propòsit: apropar les persones a la Natura.  
 

Considerem els arbres com uns grans ecosistemes que fan possible la gran biodiversitat terrestre del 

planeta. Ells, ens aporten infinits beneficis indispensables per a la vida.  

La ciència ha fet enormes avenços que demostren la gran sensibilitat i intel·ligència que tenen aquests 

éssers arboris. Nosaltres volem que aquesta informació arribi al màxim de persones.  

Aquest s’ha convertit en l’objectiu principal d’aquesta associació. Fer divulgació sobre el món arbori.  

Crear una cultura de l’arbre. 

 

Per a assolir-ho es realitzen moltes accions. Algunes de les relacionades amb l’educació ambiental i la 

sensibilització medi ambiental són: 

 Xerrades a la UDG, a ajuntaments, i a cicles formatius, per a explicar els sentits, la comunicació I la 

intel·ligència del món vegetal.  

 Entrevistes i difusió d’aquests conceptes, a referents dins del món forestal, per a fer visible i 

conscienciar sobre la necessitat d’un nou model de gestió de l’arbrat (tant a zones forestals, com a 

zones poblades).  

 Educació emocional i vivencial, fent reconnectar les persones amb la natura a través dels banys de bosc, 

mirant d’educar a través de les emocions, i no tant, a través dels coneixements. 

 Recerca d’aliances i col·laboracions amb persones que recolzin la nostra campanya “Els drets dels 

arbres”, amb la que conscienciem sobre el valor d’aquests, sensibilitzem a les persones sobre el 

respecte vers a ells, i lluitem per dotar-los de protecció legal. 

 Recollida de signatures per a demanar que els arbres puguin gaudir de personalitat jurídica per a que 

siguin tractats amb dignitat, i tenint en compte les seves necessitats. 

 Celebració del Dia de l’arbre, amb una jornada plena d’activitats relacionades amb ells (educatives, 

culturals, populars i artístiques). Aquest any, la 3a edició, repetirà després de la seva bona acollida a 

Cassà de la Selva, a Can Vilallonga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació sobre l’associació podeu consultar la nostra web: www.biotopnatura.com   
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JORNADA (Bany de bosc + Xerrada “¿Por qué emboscar-nos? Amb J. Araújo) 

El proper 12 de març , Joaquin Araújo (https://www.joaquinaraujo.com/suobra.htm) ha accedit a fer una 

xerrada per a Biotop Natura, per a recolzar i donar publicitat la 3a Edició del nostre Dia de l’arbre. 

 

A la seva pàgina web, el seu perfil biogràfic comença així: 

“Su pasión es la hospitalidad, la que recibe y la que consigue ofrecer y compartir. Intenta abrirse de par en 

par para que le entren, por todos los sentidos, los aromas del mejor huésped, la libertad. Esa que se 

esconde, por demasiado olvidada, donde nada puede ocultarse: al aire libre, a cielo abierto...”  
 

Isabel Verdaguer, la fundadora de Biotop Natura va poder comprovar-ho de primera mà, ja que va tenir el 

plaer de gaudir d’aquesta hospitalitat,  i va poder realitzar-li una entrevista a casa seva, com a ell li agrada... 

a l’aire lliure. 

( podeu veure l’entrevista completa a YouTube  https://youtu.be/cq5xOQ3iuRA, o a Instagram a 

https://www.instagram.com/p/CY9y5z6Mlqo/?utm_source=ig_web_copy_link) 

 

A la tardor de 2019, vam presentar un projecte a PJBIM, per a realitzar banys de bosc a Barcelona. 

Per a apropar el verd de la ciutat a les persones; per donar a conèixer i potenciar alguns dels nostres parcs; 

així com els beneficis del verd en la nostra salut física i mental; per donar valor i fer visible la nova estratègia 

dirigida a augmentar la biodiversitat a la ciutat i a crear corredors verds; per a mostrar als treballadors i 

treballadores el resultat dels seus esforços per cuidar dels espais verds de la ciutat; i per a mostrar-li a la 

ciutadania lo afortunada que és per poder disposar dins de la ciutat de llocs on desconnectar, passejar, 

jugar, etc. 

La proposta no va prosperar (encara que sí ho vàrem realitzar, organitzat per altres entitats). 

Però nosaltres, continuem creient en aquest projecte lligat amb PJBIM, l’encarregat de mantenir el 

patrimoni verd a la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu, vam proposar que la realització d’aquesta 

xerrada i el bany de bosc previ a ella, es realitzés en un dels parcs més emblemàtics, El Parc del Laberint, 

jardí museu, parc amb història i amb zona forestal, amb nombrosos arbres catalogats, així com d’altres 

d’interès local, i  el jardí més antic conservat a la ciutat. 

La xerrada del Sr. Araújo serà al Jardí domèstic, un espai tancat al públic habitualment. 

 

Isabel Verdaguer, terapeuta forestal titulada, els guiarà durant el bany de bosc, per ajudar a que totes les 

persones que el realitzin a connectar amb l’entorn. Es farà un recorregut, al llarg del qual ella proposarà 

diferents dinàmiques, voluntàries, per crear  vincles tant amb la natura com entre les persones del grup. 

 

“UNA EINA D’AUTOCONEIXEMENT PER CONNECTAR AMB LA NOSTRA COMUNITAT I AMB NOSALTRES 

MATEIXOS TENINT A LA NATURA COM A PRINCIPAL POTENCIADOR” 

Cita de Biotop Natura sobre els banys de bosc 

 

La revista DESCOBRIR, publicarà noticia sobre aquesta jornada del 12 de març i sobre el Dia de l’arbre.  

 

* * Per tal de fer front als honoraris del convidat, i recaptar fons per a continuar amb la campanya de Biotop 

Natura “Els drets dels arbres”, hi haurà un donatiu mínim de 10€, per gaudir de les activitats de la jornada 

(encara que només en realitzin una d’elles) indicant al cartell promocional el destí d’aquesta aportació. 

Per a la mateixa causa, disposarem d’un petit espai on poder oferir els productes amb els logotips de la 

nostra campanya, creats pel mateix fi. (O, fins i tot, productes del propi convidat si ell també en vol fer ús) 

https://www.joaquinaraujo.com/suobra.htm
https://youtu.be/cq5xOQ3iuRA
https://www.instagram.com/p/CY9y5z6Mlqo/?utm_source=ig_web_copy_link
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IMATGES DEL JARDÍ DOMÈSTIC 
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BANY DE BOSC (informació) 

Connecta amb el teu entorn, amb la comunitat i amb tu mateix. 

Sent la Natura! Buida’t del que et sobre i omple’t del que necessites, respirant i sentint el bosc, acompanyats 

d’un guia sensorial (Forest Therapy Guide) que t’ajudarà a connectar amb tu, amb el grup i amb el teu 

entorn, en definitiva, amb la Natura. 

 

Que és? 

El Bany de bosc és una teràpia natural no intrusiva originalment desenvolupada al Japó per millorar la salut 

i el benestar de les persones. Shinrin-yoku = Bany de Bosc 

El Bany de bosc consisteix en submergir-se en un entorn natural rodejat de vegetació, lluny de la 

contaminació visual i auditiva, acompanyats d’un guia que ens ajuda a gaudir de la quietud del bosc i a 

captar, amb els sentits, cada element de la natura. 

La recerca mèdica a Japó ha demostrat que el Bany de bosc té nombrosos i importants beneficis en tots els 

nivells de la persona. En la salut, especialment en els nostres sistemes nerviós, cardiovascular i immunitari; 

en el benestar, millorant el nostre estat emocional i les nostres  capacitats cognitives; i a nivell espiritual, 

reforçant la connexió amb la nostra essència i potenciant la sensació d’unitat. 

 

Com es fa? 

El Bany de bosc es fa en petits grups acompanyats d’una guia que té la funció d’actuar com a mediadora 

entre nosaltres i el bosc. La guia ens ajuda a obrir els nostres sentits i la nostra percepció, ens ajuda a 

desconnectar d’un estat alterat i a connectar-nos a un estat d’equilibri, potenciant la tranquil·litat, el 

benestar i la vitalitat. La guia ens dona eines de buidatge i de consciència per a poder connectar plenament 

amb el bosc i amb els seus beneficis. 

Es deixen enrere les nostres preocupacions , es desconnecta de les tecnologies, i ens deixem portar. 

Caminem sent conscients per on anem, i ens movem al ritme de la Natura. 

Respirem salut entrant en el seu medi de comunicació, i passem a formar part del bosc, entenent que som 

part de la natura. 

Els sentits són l’eina principal del bany de bosc, ja que aquest és una eina de reconnexió a través d’ells.  

Els sentits ens obren la porta per a poder connectar amb el nostre entorn i amb la nostra essència. L’olfacte, 

el gust, l’oïda, el tacte, i la vista es converteixen en la clau principal per a poder reconnectar amb el nostre 

entorn i amb els nostres orígens, i fer-nos sentir com a casa. 

La propiocepció, la imaginació i la intuïció, també ens ajudaran a descobrir, i sobre tot a sentir el bosc. 

 

Qui pot fer un Bany de bosc? 

Es apte i està recomanat per a totes les persones: adults, nens, gent gran i altres col·lectius que requereixin 

una atenció especial. El Bany de Bosc s’adapta a cada col·lectiu en particular 

 

Guia: ISABEL VERDAGUER FOZ 

Forest Therapy Guide, Diplomada en Turisme, Postgrau en gestió d’espais verds, Postgrau en Natura i 

espiritualitat. Terapeuta Gestalt 

 

info@biotopnatura.es       http://biotopnatura.com/bany-de-bosc/   

mailto:info@biotopnatura.es
http://biotopnatura.com/bany-de-bosc/
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LA NOSTRA CAMPANYA “ELS DRETS DELS ARBRES” 

 

   
 

Logotips de la campanya dissenyats per R. Toisón, seguint els criteris i les aportacions d’I. Verdaguer 

 

Al 2019 vam engegar la campanya per tal de dotar als nostres estimats arbres dels drets necessaris per a 

que siguin tractats amb respecte i tenint en compte les seves necessitats.  

 

Des de llavors s’han realitzat diferents accions (algunes ja detallades a la introducció), aquí enumerem 

algunes d’elles: 

En referència a la Llei de prevenció d’incendis: (de moment al Gironès) 

- S’han aportat informes d’enginyers forestals (per a demostrar que no s’estaven fent correctament les 

feines forestals) per a aplicar correctament la llei de prevenció d’incendis 

- Creació d’una Plataforma veïnal, per a poder defensar la bona aplicació de la llei en les seves parcel·les. 

- Creació d’un document signat pels veïns, enviat posteriorment com a instància a l’Ajuntament de Caldes 

de Malavella i al Consell Comarcal de la Selva. 

- informar a les persones sobre la normativa, i sobre com aplicar-la correctament. 

- Manifestació davant l’Ajuntament de Caldes de Malavella el dia que es ca fer un ple per parlar sobre 

aquest tema. 

- Creació de coalició amb els partits de la oposició, per a intentar fer un front comú per aquesta causa. 

- Participació al Ple, mitjançant la lectura d’un document elaborat per Biotop Natura. 

- Participació en mitjans de comunicació. 

- Reunions amb l’alcalde i el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, per a negociar 

acords: supervisar les feines forestals, sancionar i obligar a replantar a qui tallés un excés d’arbres.  
 

I sobre tot, s’ha fet molta feina de sensibilització, conscienciació i difusió. 

 

S’han organitzat 3 edicions del Dia de l’arbre, en entorns naturals, jornada plena d’activitats variades 

relacionades amb els arbres i els boscos.  

 

La d’aquest any serà novament a Can Vilallonga (Cassà de la Selva) el 18 de març. 



7 
 

  
 

Resum 2n Dia de l’arbre https://www.instagram.com/p/Cbqn8MqKNUn/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

     
 

Per a més informació: https://www.biotopnatura.com/els-arbres/ 
https://www.biotopnatura.com/campanya-els-drets-dels-arbres-old/ 

https://www.instagram.com/p/Cbqn8MqKNUn/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.biotopnatura.com/els-arbres/
https://www.biotopnatura.com/campanya-els-drets-dels-arbres-old/
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EXPOSICIÓ D’ART RELACIONADA AMB ELS ARBRES  

Petita mostra de la mateixa exposició que serà mostrada pel Dia de l’arbre 2023 a Cassà de la Selva. 

 

Com s’acostuma a dir...  “Ulls que no veuen, cor que no sent” 

Amb aquesta exposició fotogràfica de Raquel Toisón (Ultreiart), membre de Biotop Natura. es pretén arribar 

al cor de les persones, conscienciant i difonent el valor dels arbres, sobretot a les zones urbanes, i d’aquelles 

pràctiques o hàbits que estan a les nostres mans per a poder millorar la seva qualitat de vida.   

 

És podran veure una selecció d’imatges d’alguns dels seus treballs (a sota alguns exemples) 

“Glòria encadenada” escultura realitzada amb les cadenes de les motoserres que van retirar els 1000 arbres 

morts a BCN, al gener del 2020 per la borrasca Glòria. És un homenatge al patrimoni arbori perdut a la 

ciutat, i a les companyes de Parcs i Jardins, que diàriament cuiden del verd de la ciutat per a que els seus 

habitants en puguin gaudir. 

         
“Empremtes”, sèrie de litografies realitzades amb imatges de l’acopi on van ser processades les restes de 
bona part dels arbres retirats dels carrers pel Glòria. Seqüència cromàtica per representar el pas del temps 
i la descomposició de les restes 

      
“La fusta de la vida” escultura que vol fer pensar en les condicions en les que viuen els arbres a les zones 

urbanes a tot el territori, per a que la gent en prengui consciència i comenci a veure’ls com a éssers vius i 

no com a part del mobiliari urbà o com un element més de la seva arquitectura. 
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“104314-131419” deriva fotogràfica, que acompanya a l’anterior peça per mostrar el que aquesta 

representa, fent visible l’estat en que es troben alguns arbres a les ciutats. Tot i que a Bcn, ja s’han fet molts 

canvis en els seus protocols per millorar la seva vida, a l’arbrat adult encara es veuen els efectes dels 

anteriors (fotografies només d’un tram d’un carrer, però en la que es poden veure els danys i les diferents 

dificultats que pateixen a diari) 

 
 

El missatge de l’exposició és: “Em de tenir cura dels nostres arbres, valorar-los i respectar-los” 

 

 

 

*El visionat dels 2 vídeos de la història de l’origen de la “Glòria encadenada” i del seu procés de creació, en 

aquesta jornada, malauradament, no es podran visualitzar per les condicions de la ubicació. 

 

Per tal de preservar l’estat i condició del jardí, s’ubicarà en un racó aprofitant estructures del mateix jardí i 

on la zona de gespa no serà trepitjada. 
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INFORMACIÓ JOAQUIN ARAÚJO  (facilitada per ell) 

Campesino: dedica la mayor parte de su tiempo a la agricultura y ganadería ecológicas.  

Ha plantado aproximadamente un árbol por cada día que ha vivido, unos 26.500.  

Se empeña, además, en escribir, hacer radio, cine documental, dar conferencias y realizar exposiciones. Se 

dedica, pues, al activismo ecológico y cultural desde hace 50 años. Tiene 34 carnets de otras tantas ONG. 

De algunas fue fundador y presidente. Colecciona sus propias dimisiones. 

Está escribiendo sus libros 116 y 117 como único autor. Le han publicado además 12 como coautor y 93 

colectivos. A todos ellos acompañan 8 enciclopedias que dirigió y, en parte, escribió.  

Sus 2.516 artículos han sido publicados en 147 revistas, 19 blogs y 17 diarios. Actualmente escribe con 

frecuencia en cinco blogs y dos revistas.   

Comisario de 31 exposiciones y autor de los textos de casi todas ellas.  

Guionista y/o director de 340 programas de TV, la mayoría documentales.  

Ha hecho unos 5.600 programas de radio, casi todos con secciones propias. Dirigió también algunos. 

Tanto en radio como en televisión hizo los primeros directos de naturaleza de la historia de esos medios en 

España.  

Ha dado unas 2.600 conferencias tanto en España como en una decena de otros países.  

Le persiguen los premios. De los 49 recibidos destacan: el GLOBAL 500 de la ONU, considerado el más 

importante del mundo en su campo; el Wilderness Writting (solo hay cinco premiados en el mundo); el del 

BBVA a la difusión de la multiplicidad vital, que es el más importante que se da en España. 

Es el único español al que le han concedido dos veces el Premio Nacional de Medio Ambiente. 

Nominado a los Oscar de Hollywood y a los Goya, por su participación en Nómadas del Viento. 

Es Numerario de la Real Academia de las Letras y de las Artes, y medalla de oro de Extremadura. 

Excelentísimo Sr. por tanto. 

A un IES, unos aguazales, un taller, un cóctel, dos árboles monumentales, cinco otros árboles, una huerta 

ecológica, una fuente, una cima y un museo les han puesto su nombre.  

  

 

Y, sobre todo, pretende, aunque seguramente es imposible, 

salvar a lo que nos salva: la NATURA.     


