
 
 

CONFERÈNCIA DEBAT – DIMECRES 3 DE NOVEMBRE, A LES 19 h 
 

La trobada està organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració del 

Centre Internacional per al Debat Científic i l’Acadèmia de Ciències de Nova York 

 
 

Valentí Fuster debatrà a CosmoCaixa amb 
quatre periodistes, experts en temes de salut, en 

la conferència Cor, salut i vida  
 

 
Les preguntes de quatre periodistes especialitzats en temes de salut 
serviran per transferir el coneixement d’aquest prestigiós cardiòleg al 
públic assistent. Aquesta entrevista a quatre bandes permetrà conèixer 
les últimes aportacions fetes per Valentí Fuster. 
 
 
Els periodistes Anna Batlle (TV3), Josep Corbella (La Vanguardia), 
Joaquim Elcacho (Avui, El Punt) i Sílvia Comet (Catalunya Ràdio) 
traslladen un format fins ara exclusiu dels mitjans de comunicació a 
l’Auditori de CosmoCaixa Barcelona, per brindar a la societat 
l’oportunitat de conèixer de primera mà les investigacions més 
destacades i els consells més ben fonamentats sobre el cor. De la 
prevenció a les cèl·lules mare, de l’alimentació als avenços en el 
diagnòstic, cada factor compta a l’hora de combatre una de les 
epidèmies de la societat actual: les malalties cardiovasculars. També es 
podrà saber l’opinió d’aquest reconegut cardiòleg sobre els efectes de 
la contaminació ambiental en la salut; els efectes de substàncies 
tòxiques com el tabac; la importància dels bons hàbits alimentaris des 
de la infància; la influència de les malalties cardiovasculars en el 
desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer; el repte de prevenir, en 
especial entre els més joves… 
 
El públic assistent a la trobada també podrà participar en el debat 
posant en comú els seus dubtes i fent preguntes al Dr. Valentí Fuster.  



 
Aquesta entrevista en directe amb el cardiòleg més prestigiós dels 
últims anys, el Dr. Valentí Fuster, es presenta en el marc del congrés 
Reptes en la Promoció de la Salut Cardiovascular, organitzat a 
CosmoCaixa Barcelona, per l’Obra Social ”la Caixa”, l’Acadèmia de 
Ciències de Nova York i el Centre Internacional per al Debat Científic - 
CIDC (una iniciativa conjunta de Biocat i l’Obra Social ”la Caixa”), que es 

durà a terme els dies 4 i 5 de novembre a CosmoCaixa Barcelona.  
 

 

Conferència de Valentí Fuster sobre Cor, salut i vida 
Dijous 3 de novembre de 2011, a les 19 h  

 
CosmoCaixa Barcelona 

C. d’Isaac Newton, 26  

Barcelona 

 
Entrevista a quatre bandes al Dr. Valentí Fuster, a càrrec d’Anna Batlle, 

Sílvia Comet, Josep Corbella i Joaquim Elcacho. h 
 

Entrada gratuïta 
 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


