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Els experts coincideixen que l’única manera d’evitar l’augment de les malalties 
cardiovasculars és un canvi en l’estil de vida de la població 

 
 

El doctor Valentí Fuster fomenta hàbits 
saludables en famílies en risc d’exclusió 

ateses pel programa CaixaProinfància  
 

 

• L’Obra Social ”la Caixa”, la Fundación Pro CNIC i la Fundació 

SHE organitzen a CosmoCaixa Barcelona la jornada VIVE amb 

l’objectiu de conscienciar nens en situació de vulnerabilitat de la 

importància de cuidar-se. 

 

• El doctor Valentí Fuster imparteix una xerrada a pares i 

educadors sobre com fomentar hàbits saludables en la infància 

mentre els nens fan tallers d’exercici físic, alimentació sana, 

gestió d’emocions i coneixement del propi cos.  

 

• Des que es va posar en marxa, l’any 2007, el programa 

CaixaProinfància, centrat en l’atenció a llars amb infants en 

situació o risc d’exclusió, ha arribat a més de 200.000 nens i 

nenes i les seves famílies a tot l’Estat.  

 

 

Barcelona, 15 de desembre de 2012. El doctor Valentí Fuster i el director 

general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han presentat avui a 

CosmoCaixa Barcelona la jornada VIVE, organitzada per l’Obra Social 

”la Caixa”, la Fundación Pro CNIC i la Fundació SHE (Science, Health and 

Education), i dirigida a fomentar hàbits saludables en famílies en situació de 

vulnerabilitat ateses pel programa CaixaProinfància de l’entitat financera.  

 

Valentí Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares (CNIC), ha animat els nens assistents a cuidar-se i a adoptar 

hàbits saludables. A continuació ha impartit una xerrada a pares i educadors 

sobre com fomentar hàbits saludables en la infància. 



 

Mentrestant, els infants han fet diferents tallers dividits en quatre grans àmbits: 

exercici físic (recuperar jocs tradicionals per evitar el sedentarisme), 

alimentació sana (esmorzar saludable i jocs al voltant d’una piràmide de 

l’alimentació), gestió d’emocions (risoteràpia, zona de ball, etc.) i 

coneixement del propi cos.  

 

Les malalties cardiovasculars continuen sent la primera causa de mort a 

Espanya: se situen en el 31,7 % dels casos i superen el càncer (26,9 %) i les 

malalties del sistema respiratori (11,4 %). Les xifres augmenten cada any a 

causa del tabaquisme, l’obesitat, la hipertensió i altres factors de risc que 

continuen proliferant entre la població. Els experts coincideixen que l’única 

manera d’evitar l’augment de les malalties cardiovasculars és un canvi en l’estil 

de vida i una conscienciació sobre la necessitat de promoure hàbits saludables. 

Així doncs, el repte per al segle XXI és com passar del tractament de la malaltia 

a la cura preventiva en salut.  

 

 

CaixaProinfància: més de 200.000 infants atesos 

 

En marxa des de fa cinc anys, el programa CaixaProinfància té com a objectiu 

garantir la promoció socioeducativa de nens i nenes de 0 a 16 anys en risc o 

situació d’exclusió i intentar garantir que, malgrat les dificultats, tinguin la porta 

oberta a un futur millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats que els altres. 

 

CaixaProinfància busca trencar la transmissió de la pobresa de pares a fills 

afavorint el desenvolupament d’una infància més sana i feliç, així com el 

desplegament total del seu potencial i les seves capacitats. El programa 

s’adreça a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social 

amb la finalitat de promoure i impulsar el seu desenvolupament de manera 

integral, i per això dóna suport a les polítiques de millora de l’equitat, cohesió 

social i igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies, i les 

afavoreix. 

 

Tot plegat deriva en el desenvolupament d’un pla de treball per a tota la llar, un 

abordatge integral de la pobresa infantil que s’ha traduït en l’atenció a un total 

de 201.204 infants i 117.687 famílies a les principals ciutats espanyoles.  

 

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció 

socioeducativa dels menors, entenent que d’aquesta depèn, en gran part, el 

seu benestar futur. El programa es concreta en el desenvolupament de cinc 



grans línies de treball: reforç educatiu, educació no formal i temps lliure, 

suport educatiu familiar, atenció i teràpia psicosocial, i promoció de la salut.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” també treballa per contribuir a millorar la renda familiar 

i facilitar l’accés a béns bàsics (alimentació, productes d’higiene, equipament 

escolar, ulleres i audiòfons) d’aquestes famílies.  

 

”la Caixa” ha invertit més de 200 milions d’euros en el desenvolupament 

d’aquest programa a tot l’Estat. 
 
 
Més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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