
Recorregut

Aquest itinerari d’uns 300 metres, uns 15 minuts, 
s’endinsa per un bosc de roure pènol en fase de 
recuperació. Roures, freixes, aurons, til·lers i fins i 
tot algun teix seran els arbres que ens envoltaran 
quan passegem per aquest bosquet.
El recorregut s’inicia en el parc enjardinat de 
l’hospital i entra a la zona forestal a través del 
marge del bosc per vorejar un tossol basàltic 
que el corona. Es tracta d’un bosquet que es 
va conservar de les rompudes i transformacions 
agràries en ser en una zona molt pedregosa i de 
difícil conreu.  
Per gaudir d’una bona connexió amb la natura, 
cal caminar-hi silenciosament i fer parades per 
descansar i observar l’entorn. Entrar al bosc des 
del silenci, la mirada i el ritme relaxat permetrà 
tenir una vivència agradable que ens donarà la 
pau necessària per reflexionar sobre la nostra 
salut i la necessitat de la proximitat de la natura 
per a la prevenció i la cura de les malalties.   
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http://parcsnaturals.gencat.cat/garrotxa 
Tel.: 972 26 60 12



Itinerari
Bosquet de l’Hospital d’Olot
i comarcal de la Garrotxa 

El bosquet de l’Hospital d’Olot és situat en una 
zona periurbana del costat de l’hospital i això fa 
que tingui un gran potencial per poder ser utilitzat 
pels seus pacients i visitants. Entrar en aquest 
bosquet ens transportarà per uns instants a un 
món on els sentits en seran els protagonistes i les 
emocions podran expressar-se intensament. 

Entra al bosc i forma’n part...

Ara que ja t’hi has assegut, adopta una postura 
còmoda i relaxa’t. Des del lloc on ets, observa el 
teu entorn, fixa’t en els arbres, la seva alçada, la 
forma del seu tronc, l’entramat de branques de 
la seva capçada, com la llum penetra a dins del 
fullatge i els colors de les seves fulles...

Aixeca el cap, tanca els ulls un moment i respira 
profundament. Sents l’olor del bosc? En notes 
la frescor? Molt lentament, acaricia la terra i 
palpa algun element que hi trobis, saps què és? 
Nota el seu tacte, la seva temperatura, la seva 
consistència. Com deu haver arribat fins aquí? 
Ha estat gràcies al vent, a l’ajuda d’algun animal? 
Fa molt de temps que és aquí o potser d’aquí a 
poques hores ja no el podries trobar? 

Amb els ulls encara tancats, para ara atenció 
als sons i murmuris. Algun ocell cantant al fons, 
l’espetec d’alguna fulla seca... Intenta escoltar i 
percebre sons més llunyans que aquests. 

El bosc esdevé un autèntic espai salutogènic 
perquè fomenta l’autocura i altres factors 
protectors com ara l’activitat física, i pot contribuir 
a un millor control de patologies cròniques o 
trastorns mentals, amb el consegüent estalvi en 
recursos farmacològics i costos sanitaris. 

Integrar els boscos als centres sanitaris, a la 
pràctica clínica diària i a la promoció de la salut és 
una solució basada en la natura d’implementació 
senzilla, però amb un potencial enorme.

És convenient desconnectar els
aparells electrònics

Endueu-vos les vostres deixalles

És obligatori portar el gos lligat i
recollir els excrements

Telèfon per a emergències 

Es prega guardar silenci i tenir una
actitud apropiada

Seguiu l’itinerari senyalitzat per
preservar les zones més vulnerables

Prohibit l’accés a qualsevol tipus
de vehicles

“boscos que cuiden els pacients, 
pacients que cuiden el bosc”


