
 

 

  
 

 

Una iniciativa de la Fundació Roger Torné en col·laboració  
amb l’Obra Social "la Caixa" 

 
L’exposició AIRE. Respiració i salut infantil a 

CosmoCaixa Madrid 
 

 

• Una exposició interactiva i científicament rellevant que posa de 
manifest els efectes de l’aire en la salut infantil i la importància de 
la prevenció. Es podrà veure a CosmoCaixa Madrid fins al 18 de 
novembre de 2012. 

 
• AIRE és una exposició pràctica, rigorosa i lúdica am l’objectiu 

d’interessar tant als  adults i als nens a partir dels 10 anys. És una 
oportunitat per a comprendre l’especial vulnerabilitat dels nens a la 
contaminació atmosfèrica i prendre consciència sobre la 
importància de la prevenció en la salut respiratòria infantil. 

 
 

Madrid, 17 de novembre de 2011. Soledad Román, directora general de la 

Fundació Roger Torné; Alejandro Fernández, director de CosmoCaixa Madrid 

i Ramon Folch, comissari de l’exposició, han presentat avui la mostra Aire. 

Respiració i salut infantil a CosmoCaixa Madrid. Una iniciativa de la Fundació 

Roger Torné en col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa”. Aquesta exposició 

ve avalada per més de 320.000 visites durant un any a CosmoCaixa 

Barcelona. A Madrid hi romandrà fins el novembre de 2012. 

 

L'exposició està organitzada en quatre espais: el ventre matern, la casa, 

l'escola i el carrer, àmbits en els quals es troben presents els riscos 

ambientals i ens ensenya a prevenir en cada cas, emfatitzant en les 

actuacions necessàries per gaudir d'un entorn saludable i prevenir malalties, 

sobretot respiratòries. 

 

Aquesta exposició és una oportunitat per a les famílies, escoles i públic en 

general per comprendre l'especial vulnerabilitat dels nens als factors 

mediambientals (tant per les seves característiques anatòmiques com 

metabòliques) i de prendre consciència sobre la importància de la prevenció 

en la salut respiratòria infantil. Cal destacar que a la web de l'exposició poden 

trobar materials didàctics destinats a les escoles. 



 

 

Aquesta documentació proporciona informació bàsica i concisa al voltant de 

la problemàtica de la contaminació ambiental i les seves implicacions 

negatives en la salut humana, especialment en la infantil. Així mateix es 

proposen activitats dissenyades per realitzar-les abans, durant o després de 

la visita, en funció del grup d'edat, i constitueixen un recurs didàctic per 

aquesta exposició. 

 

Les morts per asma s'han triplicat en 20 anys 
Als països occidentals els avenços científics han permès que la majoria de 

les malalties carencials i infeccioses del passat, avui siguin previngudes i 

controlades. No obstant això, estem assistint a una substitució d'aquestes 

malalties per patologies cròniques o emergents cada vegada més associades 

a la contaminació ambiental, entre les quals destaquen les malalties 

respiratòries, principalment al · lèrgies. 

 

En els països industrialitzats moren actualment per asma el triple de persones 

que fa 20 anys, malgrat els avenços farmacològics i d'assistència hospitalària 

que s'han produït durant aquest període de temps. En aquest sentit, cal 

destacar que la població pediàtrica, encara que només representa el 20-25% 

del total de persones, inclou el 40-45% de tots els casos d'asma. 

A Europa un de cada set nens té asma. L'exposició AIRE mostra, entre altres 

xifres, que la mala qualitat de l'aire és la causa de 16.000 morts a l'any a 

Espanya i ocasiona una despesa sanitària de 17.000  milions d'euros. 

 

La Fundació Roger Torné 
La Fundació Roger Torné creada el 1984, és una entitat privada sense ànim 

de lucre que té per missió conscienciar la societat de la situació de 

desprotecció en què es troba la infància davant la influència de factors 

mediambientals en la salut, especialment en la salut respiratòria , i com les 

famílies poden protegir d'aquest impacte adoptant hàbits saludables. Durant 

més de 25 anys, aquesta Fundació ha exercit una tasca de col · laboració i 

mecenatge amb projectes dirigits especialment a la infància, havent estat 

nomenada el 2004 soci d'honor d'UNICEF. www.fundrogertorne.org 

 

Obra Social "la Caixa" 
L'Obra Social "la Caixa": des dels seus orígens, el seu objectiu fonamental és 

donar resposta a les necessitats socials i oferir oportunitats a les persones, 

especialment a les socialment més desfavorides. I això el porta a terme des 

dels seus programes socials i assistencials, científics i mediambientals, i 

culturals. El suport a la formació de persones, la conservació i millora del 

medi ambient, l'impuls a la investigació i el 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. 

http://www.fundacio.lacaixa.es  



 

 

 

Gabinet de Premsa 
 

• Fundació Roger Torné 
Ricard Gili 93 318 26 50 | 663 72 90 57 | 

ricard.gili@aportada.com  

 

Laura García 93467 62 06 | 608 095 177 

lgarcia@fundrogertorne.org  

 

 

• Departamento de Comunicación Obra Social “la Caixa” 
Juan Antonio García: 91 330 7317 / 608 213 095 jagarcia@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

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

 

 

• Web 
www.exposicionaire.com  

www.fundrogertorne.org 


