
 

  
Nota de premsa 

 

 

Una iniciativa de la Fundació Roger Torné, amb la col·laboració  
de la Fundació ”la Caixa” 

 
 

Exposició «AIRE. Respiració i salut 
infantil» a CosmoCaixa 

 
Descobreix quin aire respirem, com afecta la salut infantil  

i aprèn a prevenir 
 

 
• AIRE és una exposició pràctica, rigorosa i lúdica que aborda la relació 

intrínseca existent entre la qualitat de l’aire que respirem i la salut 
respiratòria infantil, tenint en compte que els infants són especialment 
vulnerables, atès que estan en procés de desenvolupament i no 
respiren de la mateixa manera: els infants no són adults petits.  

 
• AIRE està concebuda perquè sigui interessant tant per als adults com 

per als infants a partir de 10 anys. És una oportunitat per entendre 
l’especial vulnerabilitat dels infants davant la contaminació 
atmosfèrica i per prendre consciència de la importància de la 
prevenció en la salut respiratòria infantil.  

 
• AIRE és una exposició interactiva, que permet al visitant experimentar 

i conèixer aquesta realitat a partir d’informació contrastada de qualitat 
i rigor científics, i amb un format lúdic i didàctic.  

 
• Aquesta iniciativa de la Fundació Roger Torné, en col·laboració amb la 

Fundació ”la Caixa”, és una aposta clarament innovadora, perquè per 
primera vegada es presenta un projecte que fixa la mirada en la salut 
respiratòria infantil.  

 
Barcelona, 14 d’octubre de 2010. Elisa Duran, directora general adjunta de 
la Fundació ”la Caixa”; Soledad Román, directora general de la Fundació 
Roger Torné; Josep María Antó, director del CREAL i Enric Banda, director de 



l’Àrea de Ciència, Investigació i Medi Ambient, de la Fundació ”la Caixa”, han 
presentat avui l’exposició AIRE. Respiració i salut infantil a CosmoCaixa 
Barcelona.  

 
L’exposició AIRE, iniciativa de la Fundació Roger Torné que ha comptat amb 
la col·laboració de la Fundació ”la Caixa i que es podrà visitar a partir del 15 
d’octubre al Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, aborda la 
relació intrínseca que existeix entre la qualitat de l’aire i la salut 
respiratòria infantil.  
 
Amb el suport científic del Centre de Recerca  d’Epidemiologia Ambiental 
(CREAL), grup d’investigació en matèria de salut infantil, la mostra és una 
clara aposta per un projecte innovador, atès que no hi ha iniciatives com 
aquesta que centrin la mirada en la salut respiratòria infantil.  
 
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), «el canvi climàtic 
constitueix una nova i important amenaça per a la salut, i modifica la forma en 
què s’ha considerat la protecció de les poblacions vulnerables». Als països 
occidentals, els avenços científics han permès que la majoria de malalties 
carencials i infeccioses del passat avui es puguin prevenir i controlar. No 
obstant això, assistim a una substitució d’aquestes malalties per patologies 
cròniques o emergents cada vegada més asociades a la contaminació 
ambiental, entre les quals destaquen les malalties respiratòries, principalment 
les al·lèrgies. 
 
Als països industrialitzats moren actualment d’asma el triple de persones que 
fa vint anys, tot i els avenços farmacològics i d’assistència hospitalària que hi 
ha hagut durant aquest període de temps. En aquest sentit, cal destacar que 
la població pediàtrica, tot i que només representa el 20-25 % del total de 
persones, inclou el 40-45 % de tots els casos d’asma.  
 
AIRE ens convida a descobrir a través de quatre espais (Ventre matern, 
Casa, Escola i Carrer) els riscs ambientals, i ens ensenya a adoptar 
mesures de prevenció en cada cas, emfasitzant les actuacions necessàries 
per gaudir d’un entorn saludable i prevenir malalties, sobretot les 
respiratòries.  
 
Aquesta exposició és una oportunitat per a les famílies, les escoles i el públic 
en general per entendre l’especial vulnerabilitat dels infants davant els factors 
mediambientals (tant per les seves característiques anatòmiques com 
metabòliques) i per prendre consciència de la importància de la prevenció en 
la salut respiratòria infantil.  
 



En paraules de Soledad Román, directora general de la Fundació Roger 
Torné, AIRE és un projecte emblemàtic de la Fundació Roger Torné, ja que 
és el resultat d’un intens treball en equip, que ha durat un any i mig, en el qual 
s’han sumat professionals de diferents àmbits: metges, ecòlegs, biòlegs, 
arquitectes, dissenyadors gràfics; tots hi han col·laborat, amb el propòsit 
fonamental que el visitant conegui, aprengui i gaudeixi a través d’una matèria 
tan invisible com és l’AIRE. L’exposició és una invitació a explorar un terreny 
tan aparentment conegut i innocent com és l’aire i la seva influència en el 
desenvolupament de la salut infantil.  
 
En paraules d’Elisa Duran, directora general adjunta de la Fundació ”la 
Caixa”, col·laborar amb aquesta iniciativa és important perquè enllaça amb 
les línies prioritàries de l’Obra Social ”la Caixa”: la promoció de la salut i el 
medi ambient. Amb l’exposició AIRE volem informar i sensibilitzar la població 
sobre aquest tema tan important i bàsic per al desenvolupament d’una bona 
salut i també per millorar la qualitat de vida de les persones.  

 
 
Es poden descarregar fotografies i il·lustracions a: 
http://aportada.com/clients/corporativa/ExposicionFRT/dossierprensa.zip 
 
 
Contacte: 
 
Gabinet de Premsa de la Fundació Roger Torné: 
Virginia Conti  
virginia.conti@aportada.com 
Tel.: 933 182 650   
Mòbil: 639 129 354    

 
Departament de comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”: 
Irene Roch 
iroch@fundaciolacaixa.es 
Tel.: 934 046 027  
Mòbil: 669 457 094 

   Sala de premsa multimèdia 
   http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 
 

Web: 
www.exposicionaire.com 
www.fundrogertorne.org 

   www.lacaixa.es/obrasocial  


