
 

 

Nota de premsa 

 
 

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 des de la infància 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa”, la Fundació SHE i la 
Fundació del FC Barcelona fomentaran els 
hàbits saludables entre nens de 3 a 5 anys  

 
 

• Les tres entitats s’uneixen per crear un KitCaixa amb l’objectiu 

d’ensenyar els alumnes d’educació infantil la importància de 

cuidar-se des de petits. 

 

• La iniciativa s’emmarca dins d’eduCaixa, un programa destinat a 

complementar l’educació formal de les escoles amb propostes i 

recursos pedagògics de temàtica social, cultural, científica i 

mediambiental. El projecte ha arribat a més d’1,1 milions de 

nens de tot l’Estat.  

 

• Segons Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 

Caixa”, “treballar per la promoció de la salut és treballar pel 

benestar de les persones, per això creiem que és imprescindible 

fomentar estils de vida equilibrats entre els més petits des de 

l’escola, ja que ells són els ciutadans del futur. Avui sumem 

esforços per aconseguir que molts nens vegin en la vida sana un 

antídot contra les malalties cardiovasculars”.  
 

• Les activitats proposades pel kit estan basades en l’experiència 

del Programa de Salut Integral (Programa SI!) de la Fundació 

SHE. Segons el Dr. Valentí Fuster, president de la fundació, “es 

destinen bilions al tractament de la malaltia cardiovascular, però 

no suficients a educar i promoure la salut. Ambdós aspectes són 

fonamentals per prevenir una malaltia que ja és la primera causa 

de mort al món. Si ensenyem als mes petits hàbits de vida 

saludables reduirem el risc de malaltia cardiovascular en l’edat 

adulta”. 
 



Barcelona, 13 de juny de 2013. - El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la 

Caixa”, Isidre Fainé; el doctor Valentí Fuster, president de la Fundació SHE i 

director general del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), i 

el president del FC Barcelona, Sandro Rosell, han presentat avui un KitCaixa 

dirigit a promoure hàbits saludables entre alumnes d’educació infantil d’escoles 

de Catalunya.  

 

El nou kit, impulsat en el marc del programa eduCaixa, està basat en 

l’experiència del Programa SI!, un projecte d’intervenció escolar, en avaluació 

científica, que es porta a terme a les escoles des de l’any 2009 i que, una 

vegada implantat en tots els nivells educatius – infantil, primària i secundària – 

hauria d’incidir en el coneixement, actituds i hàbits respecte a la salut dels 

escolars, les seves famílies i el professorat. 

 

Les activitats proposades pel kit estan relacionades amb diferents àmbits de la 

salut: l’alimentació, el descans, la importància de tenir una vida activa, el 

coneixement de les parts del cos, els sentits i les emocions. El nou kit d’hàbits 

saludables té com a objectiu fomentar els hàbits de salut dels infants amb 

l’objectiu que perdurin en l’edat adulta.  

 

Cadascuna de les activitats està presentada pel Dr. Ruster i Elmo, 

personatges de Barri Sèsam, i per Cardio, una representació del cor que 

forma part del programa de Salut Integral de la Fundació SHE (Science, Health 

and Education) i que ajudarà els infants a saber que tot el que fan repercuteix 

en el seu cos. 

 

El kit conté petites narracions per llegir a classe, jocs i dinàmiques, així com 

nombrosos elements visuals que permeten omplir el dia a dia de l’aula d’hàbits 

saludables. A més, el professorat disposa de material pedagògic específic 

per treballar les activitats a classe i per fer participar les famílies. 

 

Segons Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, 

“treballar per la promoció de la salut és treballar pel benestar de les persones, 

per això creiem que és imprescindible fomentar estils de vida equilibrats entre 

els més petits des de l’escola, ja que ells són els ciutadans del futur. Avui 

sumem esforços per aconseguir que molts nens vegin en la vida sana un 

antídot contra les malalties cardiovasculars”.  

Tant la Fundació SHE com la Fundació FC Barcelona estan estretament 

vinculades a l’activitat de l’Obra Social ”la Caixa”. D’una banda, en col·laboració 

amb la Fundació SHE s’ha organitzat una jornada per fomentar hàbits 

saludables entre famílies amb nens en situació de vulnerabilitat. L’Obra 



Social també col·labora amb el Centre Nacional d’Investigacions 

Cardiovasculars, dirigit pel Dr. Fuster.  

En el cas del FC Barcelona, des de l’any 2009 la seva fundació i l’Obra Social 

”la Caixa” desenvolupen plegats un ampli ventall d’activitats dirigides a 

promoure la pràctica de l’esport i els hàbits saludables entre la infància, 

posant especial èmfasi en els nens en risc o situació d’exclusió. Un exemple és 

la campanya Som el que fem. Som el que mengen, en la qual col·labora també 

la Fundació SHE, per promoure bons hàbits alimentaris.  

L’impacte de les malalties cardiovasculars 

 

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.  

 

Segons el Dr. Valentí Fuster, president de la Fundació SHE, “es destinen 

bilions al tractament de la malaltia cardiovascular, però no suficients a educar i 

promoure la salut. Ambdós aspectes són fonamentals per prevenir una malaltia 

que ja és la primera causa de mort al món. Si ensenyem als mes petits hàbits 

de vida saludables reduirem el risc de malaltia cardiovascular en l’edat adulta”. 

 

eduCaixa: més d’1,1 milions d’alumnes participants 

 

El programa eduCaixa està adreçat a alumnes de 3 a 18 anys, professors i 

associacions de mares i pares d’alumnes, i neix de l’experiència i el compromís 

que des de fa més de trenta-cinc anys ”la Caixa” manté amb el món educatiu. 

 

Aquest projecte complementa l’educació formal de les escoles amb propostes i 

recursos pedagògics de temàtica social, cultural, científica, mediambiental i 

educació financera.  

 

eduCaixa ja a ha arribat a més d’1,1 milions de nens a tot l’Estat, i té com 

objectiu que les noves generacions tinguin l’oportunitat d’accedir a una 

educació de qualitat basada en la reflexió social i els valors. 



Fundació SHE 

 

La Fundació SHE (Science, Health and Education) és una organització 

internacional sense ànim de lucre nascuda de la iniciativa del Dr. Valentí Fuster 

amb el repte de reduir els efectes de l’epidèmia cardiovascular que afecta la 

societat actual.  

 

Després d’una llarga experiència en el tractament d’aquestes malalties i l’estudi 

dels motius que les causen, el Dr. Fuster comprova que per evitar la seva 

propagació és necessari un canvi en l’estil de vida.  

 

Amb aquest propòsit, l’any 2009 crea la Fundació Internacional SHE (Science, 

Health and Education), una organització que, basant-se en la investigació 

bàsica i clínica (Science), te l’objectiu de promoure la salut (Health) mitjançant 

la comunicació i l’educació (Education) a la població (www.fundacionshe.org). 
 
 
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/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


