
Memòria d'activitats 2020



Sobre Natura i Salut

Natura i Salut és una entitat sense ànim de lucre creada el 1993 a Castelldefels
(Barcelona) amb la finalitat d'atendre les necessitats derivades de la diversitat

funcional i el foment de la igualtat de drets i de gènere. Són objectius de Natura i
Salut promoure una cultura fomentada en la coresponsabilitat cívica, en la igualtat,

la solidaritat intergeneracional, mediambiental i l’accessibilitat universal, entre
d'altres.

L’associació vol contribuir a generar entorns socialment i mediambientalment
sostenibles i afavorir la prevenció, la promoció i la protecció de la salut des d’una

perspectiva d’equitat.
 



Iniciatives que facilitin la
implicació i

l'empoderament de les
persones amb discapacitat

física per a millorar les
seves condicions de vida.

Impuls i promoció de
projectes d'innovació social,

fonamentats en
l'accessibilitat universal per a

afavorir la igualtat
d'oportunitats

Àmbits d'actuació

Recerca social i tractament
de la informació a través
de l'OBSERVATORI DE LA

DISCAPACITAT FÍSICA amb
la finalitat de fer incidència

política.



Activitats

Jornades de sensibilització entorn dels

drets de les dones amb discapacitat

Al llarg del 2020 s'han portat a terme sessions
informatives sobre ocupació i emprenedoria,
violència masclista i drets socials, per tal de
donar eines a les dones amb discapacitat per
combatre la doble discriminació i poder viure
en igualtat de condicions que qualsevol altra
persona.
A causa de la pandèmia, les sessions s'han
realitzat en format online. 



Activitats

Promoció de la declaració sobre

l'Accessibilitat Universal

Natura i Salut ha treballat per a l'impuls del
manifest "L'Autonomia Personal, una qüestió de

justícia i igualtat" per a demanar als poders
públics i al conjunt de la societat que adoptin

les mesures necessàries perquè totes les
persones puguin exercir el seu dret a

l'autonomia personal. Bàsicament es tracta de
promoure que totes les persones puguin viure

lliurement conforme a la seva voluntat, condició
essencial de tot ciutadà plenament actiu i

inclòs en la seva comunitat.



Activitats

Assessorament i recomanacions sobre

plans d'accessibilitat en municipis de l'AMB

Malgrat la pandèmia, hem continuat
acompanyant els ajuntaments en l'elaboració i
actualització dels seus plans d'accessibilitat i
orientant sobre les accions de millora per
eliminar les barreres arquitectòniques i basar la
disposició de l'entorn en el disseny universal.



Activitats

Programa de formació en 

xarxes socials per a voluntaris 

 
Aquest any 2020, de manera extraordinària,
s'ha realitzat de manera online el curs sobre
com utilitzar les xarxes socials per treure'n el

màxim partit a l'hora de crear comunitat i
mostrar les accions que es fan. En aquesta

formació, les persones que hi participen
també aprenen a sensibilitzar i conscienciar

sobre els drets de les persones amb
discapacitat a través de les xarxes. 



Activitats

Formació "open data" per a entitats socials 

L'objectiu és que les associacions coneguin
aquesta pràctica que persegueix que
determinades dades estiguin disponibles de
manera lliure a tothom, sense restriccions de
copyright, patents o altres mecanismes de
control. En el taller formatiu realitzat, s'ha
instruit als i a les participants en l'ús d'aquestes
dades i en els recursos per tenir-les en aquest
format.



Altres
projectes

Congrés sobre l'Autonomia Personal (DAP)

La pandèmia de la COVID-19 ha impedit que la segona edició del DAP es pugui portar a terme
el 2020. En la primera edició, celebrada el 2019, es van acreditar més de 500 persones
d'entitats socials, empreses privades, administració pública i universitats.
En el Congrés van participar 40 ponents i va tenir quatre eixos temàtics: la garantia dels drets
en cada etapa del cicle de vida, la ciutat com a espai de vida i convivència, la tecnologia per
a millorar la qualitat de vida i les dades col·lectives com a eina de transformació social.
A més, es van realitzar dues ponències magistrals a càrrec de Joan Clos, exalcalde de
Barcelona, i Amalia Gamio, membre del Comitè sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat de les Nacions Unides.



Altres
projectes

PLADEFAC

La Plataforma de defensa de la accesibilidad universal és un mitjà per a col·laborar,
conscienciar, denunciar i emprendre accions de reivindicació amb la societat civil i els mitjans
de comunicació, amb la finalitat d'eliminar totes aquelles males praxis que actualment són
motiu de discriminació per les persones amb qualsevol mena de discapacitat.
Natura i Salut és membre fundador de la plataforma,



Altres
projectes

ESPAI AMIC

L'espai amic és un punt de trobada entre persones diverses que comparteixen uns principis i
valors fonamentats en la dignitat inherent a la persona. En aquest espai donem prioritat a la
realització de les persones amb discapacitat, entenent aquesta com una característica més
dins de la diversitat dels éssers humans que ens aporta capacitats diferents, en un marc
d'igualtat d'oportunitats per a tots.
Aquest espai neix com un "lloc de trobada" inclusiva per a totes aquelles persones que vulguin
compartir el seu temps i ganes de fer coses. Un espai destinat a acompanyar i fer costat a les
persones amb discapacitat física, però també des d'on impulsar iniciatives i accions en les
quals hi pugui participar tothom.



Carrer d’Isaac Peral, 10
08860 Castelldefels, Barcelona
www.natsal.org
naturaisalutcastelldefels@gmail.com
hola@unsitiogenial.es
@NATSAL21

Contacte

mailto:naturaisalutcastelldefels@gmail.com

