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La realitat en la què vivim i el 
perquè de l’exposició AIRE

Segons l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS), “el 
canvi climàtic constitueix una 
nova i important amenaça per 
la salut i modifica la forma com 
hem considerat la protecció de 
les poblacions vulnerables”.

Als països occidentals els aven-
ços científics han permès que la 
majoria de les malalties carencials i in-
feccioses del passat, avui siguin previngu-
des i controlades per mitjà de la potabilització 
de l’aigua, l’adquisició de normes bàsiques d’higiene, les 
aportacions nutricionals adequades o l’ús dels antibiòtics.

Tot i això, estem assistint a una substitució d’aquestes 
malalties per patologies cròniques o subagudes emer-
gents, que, a mesura que progressen els coneixements, 

s’estan associant en gran part, i amb més evidències 
científiques, amb la contaminació ambiental.

Entre les malalties emergents destaquen les patologies 
neurològiques i les neoplàstiques, així com les malalties 
respiratòries, principalment al·lèrgies. 

Aquesta última dada mostra que la població infantil 
és un dels grups de població amb més risc 

d’afectació per contaminants ambientals. 
La raó principal és que el cos dels 

nens i nenes encara s’està desen-
volupant i no ha arribat al grau de 

maduresa anatòmica, funcional i 
immunològica dels adults. 

Aquesta especial vulnerabilitat 
pediàtrica i el dret de les famí-
lies de poder oferir als seus 
fills un medi ambient segur, 
estable i gratificant exigeix una 

informació de qualitat respecte 
als riscos, conseqüències i me-

sures de prevenció de la pobla-
ció infantil davant la influència en 

la seva salut dels factors ambientals, 
així com una presa de consciència so-

bre la importància de la salut ambiental pe-
diàtrica.

La Fundació Roger Torné està compromesa amb la socie-
tat difonent i sensibilitzant sobre la influència que tenen 
els factors mediambientals en la salut infantil. La exposi-
ció AIRE. Respiració i salut infantil és, doncs, una aposta 

i una iniciativa de la Fundació Roger Torné, i compta amb 
la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, que també in-
clou entre els seus objectius l’aposta per la difusió i la 
investigació en matèria de salut. L’exposició posseeix, a 
la vegada, el recolzament a nivell científic d’un gran grup 
d’investigació en matèria de salut infantil com és el Cen-
tre de Recerca d’Epidemiologia Ambiental (CREAL).

L’exposició AIRE aconsegueix plasmar i transmetre 
aquesta realitat d’una forma pràctica, rigorosa i lúdica 
amb l’objectiu final de conscienciar la societat sobre la in-
cidència que tenen els factors mediambientals en la salut 
infantil, especialment en la salut respiratòria.

Destaquen, entre les activitats que es realitzaran en el 
marc d’aquesta exposició, les II Jornades de la Fundació 
Roger Torné, que enguany porten per títol “canvi climàtic 
i salut infantil”, i que reuniran a ponents especialistes i de 
gran prestigi en investigacions sobre el canvi climàtic i 
la salut. Aquestes jornades constitueixen una oportunitat 
única a Barcelona per la comunitat científica i el públic 
interessat, ja que no existeix cap especialista que treballi 
específicament la incidència del canvi climàtic en la salut 
infantil, fet que converteix aquestes jornades en el primer 
punt de retrobament on es tracten conjuntament aquests 
dos temes d’actualitat posant el focus d’atenció en la re-
lació entre ells.

Un exemple són els països
 industrialitzats on moren actualment 

per l’asma el triple de persones 
que fa 20 anys, tot i els avenços farmacològics i 

d’assistència hospitalària que s’han produït durant 
aquest període de temps. 

En aquest sentit, s’ha de 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. 

El marc. 
Qualitat d’aire i 
salut infantil 



4

Respiració i salut infantil

	  

L’exposició
AIRE. Respiració i salut infantil reflexio-
na sobre la influència de l‘ambient en la 
salut respiratòria infantil. L’objectiu és 
donar una informació de qualitat respecte 
a la influència dels factors ambientals en la 
salut respiratòria infantil, així com una presa 
de consciència sobre la importància de la 
salut ambiental pediàtrica.

La filosofia d’AIRE tradueix, d’aquesta 
manera, la missió de la Fundació Roger 
Torné i el seu compromís amb la societat. 
A més s’uneix a l’objectiu de difusió de 
l’Àrea de Ciència, Investigació i Medi Am-
bient de la Fundació “la Caixa” i que forma 
part del seu pla estratègic.

Es tracta d’una experiència interactiva i di-
dàctica especialment indicada per gaudir 
en família o en visites escolars. 

Pel que fa a l’audiència infantil es dedicarà 
una especial atenció a la franja d’edat dels 
9 als 16 anys.  

El visitant rep la informació a través de dis-
positius interactius distribuïts en cadascun 
dels àmbits, fent de la visita una activitat 
estimulant i divulgativa que posa de mani-
fest una realitat cada vegada més patent 
en la salut dels nostres nens i nenes.

AIRE neix amb vocació informativa, però 

també lúdica, entenent que el coneixe-
ment que s’adquireix durant el temps 
d’oci, sobretot en el cas dels nens i nenes 
pot resultar més enriquidor i perdurable. 

La instal·lació també serà d’interès pel pú-
blic  especialitzat, com els professionals 
de la salut pediàtrica o els educadors, i 
pels gestors de l’administració, especial-
ment l’administració local, directa o indi-
rectament implicats.
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Informació 
pràctica 

Públic: Públic General

Inauguració: 14 d’octubre a les 19:00 ho-
res a CosmoCaixa.

Roda de premsa: 14 d’octubre a les 11.00h a 
la Sala de Premsa CosmoCaixa (Sala THAU)

Període d’exhibició: Del 15 d’octubre de 
2010 al 14 d’octubre de 2011

Horari: De dimarts a diumenge i dilluns 
festius, de 10 a 20 h. Estiu a CosmoCaixa, 
de dilluns a diumenge de 10 a 20 h

Lloc:  CosmoCaixa Barcelona, C/ Isaac 
Newton, 26. 08022 

Preu: Activitat gratuïta. Visita inclosa a 
l’entrada del museu

Informació: www.exposicioaire.com

Exposició: “AIRE. Respiració i salut infantil” a CosmoCaixa Barcelona 
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Continguts 
L’exposició vincula la salut respiratòria 
dels nens i nenes amb la qualitat de l’aire 
que respiren. El contingut de l‘exposició 
s’articula a través de 4 espais: ventre ma-
tern, casa, escola i carrer. Aquests quatre 
àmbits estructuren el discurs, anant de 
més íntim a públic, d’allò personal a allò 
global, de la responsabilitat familiar a la 
compartida amb les administracions.

El recorregut comença amb un 
apartat introductori on s’explica 
l’especial vulnerabilitat dels nens 
i nenes amb la contaminació at-
mosfèrica, tant per les seves ca-
racterístiques anatòmiques com 
metabòliques. Aquesta especial 
vulnerabilitat posa en mans de les 
famílies la responsabilitat de po-

der oferir als seus fills i filles un ambient 
segur, estable i gratificant. 

Els espais
• Dins el ventre matern: àmbit emotiu que 
marca l’inici de  la influència de l’ambient 
en  la salut pediàtrica. Que el viatge ex-
positiu s’iniciï  en  el  ventre matern  posa  
en relleu  que,  des de  la  concepció,  i  a  
través  de  la mare,  el medi ambient ens 
afecta i inclús determina algunes de las 
tendències de la nostra salut en el futur. 
S’introdueixen els temes que serviran per 
posar  les bases de  la  importància de 
l’ambient en  la salut pediàtrica, temes que 
es tractaran amb més profunditat i des de 
diferents punts de vista en altres àmbits.

• Casa: després del ventre matern, 
l’ambient familiar és el més íntim per al 
nen, un microespai que pot ser per a ell 
ambientalment segur o molt perillós. La 
informació en aquest àmbit gira al voltant  
de la  ‘llar sana’ amb un èmfasi especial 
en la informació que els pares han de te-
nir per construir un espai segur i saludable 
per als seus fills. Més enllà de la casa, es 
tracta el tema de l’educació i de la trans-
missió de pràctiques, ja que la família és 
la primera i més potent transmissora de 
valors i de bones o dolentes pràctiques 
relacionades amb la protecció de la salut.

• Escola: l’àmbit escolar permet  introduir 
el  tema de  la responsabilitat pròpia da-
vant  la contaminació ambiental, en àmbits  
com el  tabaquisme,  la mobilitat o  la  con-
taminació  atmosfèrica dels  vehicles  de  

transport. Constitueix un espai pont entre 
la família i la societat, que profunditza en 
la vessant educativa.

• Carrer: en  aquest  àmbit  es  tracten 
els riscos ambientals més grans per a la 
salut pediàtrica relacionats amb la conta-
minació atmosfèrica.  En  aquest  sentit,  
s’exposen dades  actuals  sobre la quali-
tat de l’aire que respirem en les ciutats es-
panyoles, així com els límits de protecció 
que estableix la legislació europea i les 
directrius de l’Organització Mundial de la 
Salut, entre altres.

Dins de cada espai es parla de riscos am-
bientals i de prevenció, posant un èmfasis 
especial en les actuacions necessàries 
per gaudir d’un entorn saludable i prevenir 
malalties, especialment respiratòries. 

Paral·lelament a aquest discurs central, 
es desenvolupa un discurs complementari 
d’informacions científiques sobre la respi-
ració i l’aire que proporcionarà al visitant 
una  informació atractiva i que li permetrà 
entendre millor els continguts expositius 
del discurs central.  

L’itinerari s’acaba amb un joc de pre-
guntes i respostes on els visitants poden 
posar a prova els seus coneixements. 
L’elaboració dels continguts de l’exposició 
ha comptat amb l’assessorament científic 
del Dr. Jordi Sunyer i, així doncs, del cen-
tre d’investigació que codirigeix, el CREAL 
(Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental), una institució amb la missió 
de promoure i desenvolupar la investiga-
ció epidemiològica avançada sobre els 
factors ambientals que afecten a la salut 
humana, amb l’objectiu de facilitar la pre-
venció i el control dels efectes perjudicials.
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Format 
Format audiovisual, interactivitat i experimentació

L’aposta innovadora de l’exposició no es refereix única-
ment als continguts, sinó també a la manera de transme-
tre aquest contingut: un format de gran difusió on, també, 
comptarà amb la participació de joves i nens 
del món real, a través dels quals observem 
el coneixement que ells tenen sobre el 
tema, allò que pensen i quines són les 
seves vivències. 

El projecte busca la serietat, el rigor, la 
informació contrastada, però també la 
participació, ja que es tracta d’una exposició 
interactiva, amb l’objectiu de fer-la divertida i apta per a 
nens i adults i que es derivi una reflexió sobre la situació, 
sense pretendre alliçonar, sinó informar i donar elements 
que promoguin una mirada més conscient a la importàn-
cia de l’aire a la salut dels nens i nenes.

S’utilitza el llenguatge audiovisual com a recurs bàsic, 
ja que un alt percentatge del contingut de l’exposició 
es plasma a través d’audiovisuals, tot i que també quan 
és necessari es recorre a espais de gràfica fixa per 
desenvolupar continguts, o bé  reforçar els audio-
visuals. 

Aquest format permet oferir al visitant tota la 
informació necessària en un espai reduït, ge-
nerar un espai expositiu amb molta força co-
municativa i donar més flexibilitat per incorporar 
diferents versions idiomàtiques. 

L’exposició està dissenyada com un espai interac-
tiu. La participació és imprescindible, ja que en alguns 
mòduls serà el mateix visitant qui accioni els  dispositius 
que desencadenen el discurs tocant pantalles o interfí-
cies tàctils. La interacció formal genera la identificació del 

visitant amb el procés expositiu, ja que és ell qui dirigeix 
la representació. La interacció conceptual per mitjà de la 
implicació del visitant a través de l’experimentació, jocs 
de rol, etc. genera complicitat i identificació del visitant 
amb el discurs expositiu.  

L’exposició ha estat realitzada per ERF (Estudi Ramon 
Folch), professionals de reconegut prestigi en la gestió 
i comunicació ambiental, sota la direcció del Dr. Ramon 
Folch, doctor en Biologia i Socioecòleg, qui a més és el 
comissari d’AIRE
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Entitats involucrades  

L’exposició AIRE. Respiració i salut infantil és una inicia-
tiva de la Fundació Roger Torné, amb la col·laboració de 
la Fundación “la Caixa”:

La Fundació Roger Torné  és una organització sense 
ànim de lucre amb la missió de conscienciar a la societat 
de la incidència que exerceixen els factors mediambientals 
en la salut infantil, especialment en la seva salut respira-
tòria. Per aquest motiu, ha posat en funcionament els seus 
programes Respiro i Airea on ensenya educació respira-
tòria a l’aire lliure a nens i nenes en el Parc Natural del 
Montseny. Però també aposta per la difusió i la sensibilit-
zació sobre aquesta realitat a través de diferents projectes 
com AIRE. L’exposició neix, per tant, d’aquest objectiu fun-
dacional i mostra fins a quin punt les persones poden influir 
en millorar la salut dels seus fills i filles. 

Des dels seus orígens, la Obra Social “la Caixa” té com 
a objectiu fonamental donar resposta a les necessitats 
socials i oferir oportunitats a les persones, en especial a 
les socialment més desfavorides. I això ho porta a terme 
des dels seus programes socials i assistencials; científics 
i mediambientals, i culturals. El recolzament a la formació 
de persones, la conservació i millora del medi ambient, 
l’impuls a la investigació i al coneixement científic, i la 
divulgació han centrat els esforços de l’Obra Social des 
dels seus inicis. L’exposició AIRE reitera una vegada més 
el compromís d’aquesta institució amb la salut i el medi 
ambient.
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II Jornades 
de la Fundació 
Roger Torné: 
“Canvi climàtic i 
salut infantil” 
La Fundació Roger Torné està comprome-
sa amb la societat difonent i sensibilitzant 
sobre la influència que tenen els factors 
mediambientals en la salut infantil. Per 
aquest motiu, cada any organitza unes 
jornades dirigides a professionals amb 
un interès específic en temes relacionats 
amb la salut infantil i el medi ambient.

Enguany, i en el marc de l’exposició AIRE, 
organitza les Jornades al voltant de la te-
màtica “Canvi climàtic i salut infantil”, que 
aportaran una mirada pluridisciplinar des 
d’una perspectiva crítica als reptes de fu-
tur de la societat en la seva tasca per pro-
tegir la salut de la infància.

La Fundació Roger Torné pretén que les 
seves jornades anuals es realitzin amb 
la col·laboració d’entitats amb objectius 
vinculats amb la missió de la fundació. 
En aquesta ocasió, compta amb el suport  
de la Fundación “la Caixa” en el marc de 
col·laboració on es posa en funcionament 
l’exposició AIRE.

Descripció 

• Títol: Canvi Climàtic i salut infantil 

• Data: 11 i 12 de novembre de 2010.

•Lloc: Auditori CosmoCaixa.

• Direcció científica: Jordi Sunyer, Doctor 
en Medicina i Cirurgia, codirector i investi-
gador del CREAL (Centre de Recerca en 
Epidiemologia Ambiental). Catedràtic de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 

• Comissari: Ramon Folch, Doctor en Bio-
logia, socioecòleg, Director General d’ERF

• Acreditació: 1,4 crèdits (10 hores). Con-
sell Català de Formació Continuada Pro-
fessions Sanitàries (CCFCPS)

• Per assistir-hi: Inscripció gratuïta em-
plenant el formulari d’inscripció. Places 
limitades.

•Públic: Professionals de l’àmbit de la 
medicina i públic en general interessat en 
la temàtica

11 de novembre de 2010

10:00-11:00 
Benvinguda Soledad Román, Directora General de la 

Fundació Roger Torné.   
“Clima, ambient i salut” Dr. Ramon Folch, Doctor en 

Biologia, Socioecòleg, Director General d’ERF.

11:00-11:30 pausa

11:30-13:00  
“Llums i ombres sobre la influència humana 
en l’actual procés de canvi climàtic” Dr. Joan O. 

Grimalt, Director de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estu-

dis de l’Aigua (IDAEA) i Professor d’Investigació del Consell 

Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

15:30-17:00
“Influència de les últimes alteracions climàti-
ques sobre la salut d’adults i nens” Dr. Jordi 

Sunyer, Doctor en Medicina i Cirurgia, codirector i inves-

tigador del CREAL (Centre de Recerca en Epidiemologia 

Ambiental). Catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona. 

17:00-18:30  
“Efectes de les oscil·lacions tèrmiques sobre 
la mortalitat a Catalunya” Dr. Xavier Basagaña, in-

vestigador de Bioestadística del CREAL.

18:30-19:00 pausa 

19:00-20:30 
Conferència pública “Canvi climàtic, biodiver-
sitat i salut humana” Dr. Aaron Bernstein, Director del 

curs Human Health and Global Environmental Change de 

la Harvard School of Public Health i de la Harvard Medical 

School, pediatra del Children’s Hospital Boston.

12 de novembre de 2010

9:00-10:00  
“Escenaris climàtics a Catalunya en el segle 
XXI” Dr. Xavier Rodó, Director del Laboratori de Recerca 

del Clima (LRC) del Parc Científic de Barcelona (PCB) i Di-

rector de l’Institut Català de Ciències del Clima (IC3).

10:00-11:00 
“Salut i canvi climàtic en els països tropicals” 
Dr. Edward B. Hayes, Professor investigador del Centre Recer-

ca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB).

11:00-11:30 pausa 

11:30-12:30
“Salut i canvi climàtic en els països tempe-
rats: el cas de Califòrnia” Dr. Bart Ostro, investigador 

en salut i medi ambient, especialista en salut i canvi climàtic, 

Responsable  de l’Air Pollution Epidemiology Unit en l’Office of 

Environmental Health Hazard Assessment de la California Envi-

ronmental Protection Agency.

12:30-13:45 
“Taula rodona de tancament” Dr. Joan O. Grimalt, 

Dr. Jordi Sunyer, Dr. Xavier Basagaña, Dr. Xavier Rodó, Dr. Ed-

ward B. Hayes, Dr. Bart Ostro.

13:45-14:00
Final de les jornades
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Agenda 
d’activitats 
complementàries  

21 de gener: 
Conferència-taller 

Com respirem?

Horari: 10:00 a 11:30 (1er torn) 12:00 a 
13:30 (2º torn) 

Tipus d’activitat: conferència-taller

Lloc: Àgora CosmoCaixa 

Tipus de públic: nens de 9 a11 anys.

Descripció: aquesta conferència-taller 
permetrà als nens i nenes assistents ex-
plorar els mecanismes de la respiració a 
través d’activitats lúdiques. Tenen com a 
objectiu estimular la consciència sobre 
la importància de la respiració en les se-
ves vides. L’activitat a càrrec de Cathe-
rine Esteve, directora de les colonies de 
la Fundació Roger Torné, i monitors de 
les colonies.

11 de febrer: 
Conferència-taller 

Com respirem?

Horari: 10:00 a 11:30 (1er torn) 12:00 a 
13:30 (2º torn) 

Tipus d’activitat: conferència-taller

Lloc: Àgora CosmoCaixa 

Tipus de públic: nens de 9 a11 anys.

Descripció: aquesta conferència-taller 
permetrà als nens i nenes assistents 
explorar els mecanismes de la respira-
ció a través d’activitats lúdiques. Tenen 
com a objectiu estimular la consciència 
sobre la importància de la respiració en 
les seves vides. L’activitat a càrrec de 
Catherine Esteve, directora de les Colo-
nies de la Fundació Roger Torné, i mo-
nitors de les colonies.

1 de març: 
Conferència

Respiració i salut infantil

Horari: 19:00 

Tipus d’activitat: conferència

Lloc: Àgora CosmoCaixa

Tipus de públic: general

Descripció: la Dra. Marie-Christinne 
Esteve i el fisioterapeuta Enrique del 
Campo parlaran de la influència de la 
respiració en la salut infantil i de pràcti-
ques preventives.

2 d’abril: 
Taller de cap de setmana en família  

Com respirem?

Horari: matí del dissabte

Tipus d’activitat: taller

Lloc:  CosmoCaixa 

Tipus de públic: famílies amb nens des 
dels 6 anys.

Descripció: taller en família que per-
metrà explorar als nens i nenes assis-
tents els mecanismes de la respiració a 
través d’activitats lúdiques i, als pares 
i mares, aclarir dubtes i mites i expres-
sar els seus temors sobre la salut dels 
petits. Tenen com a objectiu estimular 
la consciència sobre la importància de 
la respiració en les seves vides. Les 
famílies assistents seran classificades 
segons les edats dels petits, en grups 
de 30 nens i nenes d’edats entre els 
6-7, 8-9, 10-11 i 12-14 anys. Amb els 
pares i mares es treballaria la part teòri-
ca i de sensibilització (xerrades, vídeo, 
etc.) i amb els nens i nenes la part lúdi-
ca (jocs, fisioteràpia respiratòria, etc.).

3 de maig: 
Conferència 

Podem evitar les malalties respira-
tòries als nostres fills?

Horari: 19:00 

Tipus d’activitat: conferencia

Lloc: Auditori CosmoCaixa 

Tipus de públic: general

Descripció: metges de l’equip mèdic de 
la comunitat i consultori online “Para 
padres y madres” de la Fundació Roger 
Torné presentaran recomanacions i re-
meis per prevenir i tractar les malalties 
respiratòries infantils.
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Crèdits
Organització i producció:

Entitat col·laboradora:

MUSEOLOGIA CONTINGUTS

Comissari

Ramon Folch

Doctor en Biologia, socioecòleg. Director 
General d’ERF, Director de l’Exposició 
“AIRE. Respiració i salut infantil”.

Concepte, guió i documentació

ERF- Gestió i Comunicació Ambiental, SL 

Assessorament científic

Dr. Jordi Sunyer del Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental (CREAL)

Doctor en Medicina i Cirurgia, codirector i 
investigador del CREAL. Catedràtic de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 

Revisió lingüística

Jordi Curell

MUSEOGRAFIA ESPAI EXPOSITIU  

Arquitectura i disseny museogràfic

Guri_Casajuana arquitectes

Disseny gràfic i il·lustracions

Lamosca, SCCL

Interactius

Admira DN, SL 

Audiovisuals

Pandora Box Producciones SL

Actores: Martí Alcaraz, Robert Paterson, 
Mireia Sort

Muntatge d’audiovisuals

Studio Copyright

CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE

Relluc, SL amb la col·laboració de:

Taller Creatiu Bermac, SL

PetitGegant

Pendulum, SL

AGRAÏMENTS

Alumnes de l’Institut d’Ensenyament de 
Secundària Lacetània de Manresa

Participants del Projecte Respiro de la 
Fundació Roger Torné: Mauricio Angulo, 
Iñaki Martí, Paula Montes de Oca, Àurea 
Vergés.

 

Dades de contacte

Gabinet de premsa de la 

Fundació Roger Torné:

A Portada 

Virginia Conti 

virginia.conti@aportada.com

Tel.: + 34 93 318 26 50  

Mòbil: + 34 639 12 93 54   

Departament de comunicació 

Obra Social “la Caixa”:

Irene Roch.

Iroch@fundaciolacaixa.es

Tel: 93 4040 69 27

Mòbil: 669457094

Sala de premsa multimèdia

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial

On més ens pots trobar?  

Web exposició: 

 

	  

www.exposicionaire.com

www.exposicioaire.com


