
Josep Vila, director científic del Campus Patrimoni Cultural i Natural de la UdG
Sandra Carrera, coordinadora de la Xarxa per a la Conservació de la Natura

11:30h Inauguració del cicle i presentació de la sessió

11:40h Planetary Health: exploring the science and the mindset that accelerates a healthy, green, and
just recovery in a post-COVID world
Nicole de Paula, founder and executive director, Women Leaders for Planetary Health. (Intervenció en
anglès)

La Covid-19 ha devastat les economies i ha generat la pèrdua de milions d'euros als estats, però s’ha de
considerar com un punt d’inflexió. En aquesta conferència, la Dra. Nicole de Paula analitza com la
ciència que hi ha darrere del camp de la salut planetària pot aportar llum sobre formes innovadores de
promoure una recuperació sana, verda i justa. La seva xerrada explora exemples de la seva trajectòria
com a investigadora i defensora en aquesta àrea des dels inicis de la Planetary Health Alliance,
mostrant maneres innovadores de generar resistència social i ecològica a llarg termini per a tothom.

12:10h Salut planetària i COVID-19: la degradació ambiental com l'origen de la pandèmia actual.
Cristina O’Callaghan-Gordo, professora de la UOC i investigadora associada a IS Global Barcelona

Hi evidència que la degradació del medi ambient ha provocat un augment de les taxes de malalties
emergents i reemergents. Tanmateix, les seqüències causals completes encara són poc conegudes.
Freqüentment, aquestes zoonosis emergents apareixen i es propaguen en circumstàncies que denoten
els efectes de les activitats econòmiques que destrueixen els hàbitats naturals i les poblacions animals,
en absència de polítiques de protecció i reguladores efectives. En aquesta presentació utilitzarem la
COVID-19 com a exemple per estudiar aquestes interaccions complexes, ja que aquesta malaltia s’ha
definit com un cas paradigmàtic d’una malaltia de l’antropocè.

12:35h La Càtedra Oceans i Salut Humana com a model col·laboratiu de ciència i societat: preservació
de la salut dels mars i de les persones
Stefania Minuto, investigadora i responsable de comunicació de la Càtedra Oceans i Salut Humana de la
UdG

L’objectiu de la Càtedra és l’estudi i la promoció de la conservació dels ecosistemes marins, de la salut i
de la prevenció i el tractament de determinades malalties, aspectes que sovint s’han tractat de manera
independent, però que en realitat estan estretament relacionats. Aquests propòsits només es poden
aconseguir si es consideren els ecosistemes marins des d’una perspectiva holística que inclogui una
àmplia gamma de disciplines acadèmiques, en el marc d’un model de col·laboració entre científics i
societat com el que la Càtedra ha aconseguit establir, posicionar-se com a referent nacional i
internacional.

13:00h Finalització de la sessió

Organitzat per: Amb el suport de:

Dimarts 8 de juny, 11:30h 
La salut planetària, una visió integral

Aquest acte forma part del cicle "Salut i Natura. Pràctiques innovadores per a una
integració efectiva". 
Informació i inscripcions: https://esdeveniments.udg.edu/go/salut-natura

https://www.isglobal.org/ca/
https://esdeveniments.udg.edu/go/salut-natura

