
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier de premsa Directas al corazón 
 
 

 
 



 

Directas al corazón, de la Fundació CardioDreams, Fundació ”la Caixa” i Centre 
Mèdic Teknon 
 
Fundació CardioDreams, fundada el 2014 pel prestigiós Dr. Xavier Ruyra, és una organització 
sense ànim de lucre que vetlla per la salut cardiovascular dels ciutadans a través de tres línies de 
treball: operar del cor a persones sense recursos de països en vies de desenvolupament, 
realitzar formació en l'àmbit de la cirurgia cardiovascular i promoure projectes de prevenció de 
salut cardiovascular en la dona. 
 
Malalties cardiovasculars, primera causa de mort entre les dones 
 
Emmarcat en aquesta última àrea, i davant l'escassa conscienciació de la societat de les malalties 
cardiovasculars com a principal causa de mort entre les dones del nostre país, la Fundació posa 
en marxa la campanya Directas al corazón una iniciativa que compta amb l'impuls de la 
Fundació ”la Caixa” i el Centre Mèdic Teknon. 
 
L'objectiu d'aquesta iniciativa és, precisament, promoure i divulgar la salut cardiovascular entre 
les dones, sobretot d'aquelles d'entre 50 i 70 anys, franja d'edat més sensible a patir aquest tipus 
de patologies. En una primera fase, el projecte s'enfoca a Catalunya, amb un públic objectiu d'un 
milió de dones, 500.000 d'elles a Barcelona, d'un total de 3,8 milions. Posteriorment, està previst 
estendre la campanya a altres territoris del país. 
 

 
 
Revisions gratuïtes 
 
Paral·lelament a la campanya de divulgació, el projecte contempla la realització de fins a 2.000 
revisions mèdiques gratuïtes en tres anys gràcies a la col·laboració de CardioDreams amb el 
Centre Mèdic Teknon del grup Quirónsalud. Per sol·licitar-ho, es pot accedir a la pàgina web 
directasalcorazon.com i demanar cita per a un estudi cardiològic que consisteix en una analítica, 
electrocardiograma, ecocardiograma, una prova d'esforç, RX tòrax i la consulta amb un cardiòleg 
de l'Institut del Cor Quirónsalud Teknon. 
 
Amb aquesta acció, es pretén animar que les dones d'entre 50 i 70 anys acudeixin una vegada a 
l'any al cardiòleg per realitzar-se una revisió mèdica, tal com ho fan amb les mamografies i 
citologies, proves ginecològiques comunament interioritzades pel col·lectiu femení. 
 
La informació obtinguda de les revisions mèdiques realitzades permetrà analitzar les dades 
obtingudes i elaborar un complet informe que aporti una radiografia actualitzada de les 
malalties cardiovasculars en la dona. 

file://10.8.0.2/datosbcn/DATOSCLIENTES/CLIENTES%20RyA/A-L/FUNDACI%C3%93N%20CARDIODREAMS/3.%20GABINETE%20DE%20PRENSA/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/BB104A43-15BD-4C75-A27B-18B1DFB012D9/directasalcorazon.com


 

La nostra ambaixadora: Nina 
 
La cantant i actriu Nina s'ha sumat a la iniciativa convertint-se en l'ambaixadora de Directas al 
corazón amb la finalitat de ser l'altaveu capaç de canviar la percepció que té el col·lectiu femení 
vers les malalties cardiovasculars. Com a dona dins de la franja d'edat més sensible a patir 
aquest tipus de patologies, representa fidelment els valors de treball, constància, exigència i 
il·lusió associats a la campanya. 
 
Per aquest motiu, la Nina és la imatge principal de la iniciativa i protagonitza l'anunci creat per 
l'organització amb l'objectiu de trencar el mite que els homes pateixen més malalties 
cardiovasculars que les dones. La peça publicitària comença amb un home situat al centre de la 
pantalla que declara que “gairebé quatre de cada deu morts per malalties cardiovasculars 
afecten els qui menys t'imagines”. Després de treure’s la jaqueta, la barba, el bigoti i la perruca es 
descobreix que es tracta d'una dona, la qual afirma amb rotunditat: “a nosaltres, les dones”. 
 
Amb aquest spot, Directas al corazón posa de manifest que les malalties cardiovasculars són la 
primera causa de mort en la dona, encara que poden prevenir-se amb una revisió anual. 
Finalment, es fa una crida al col·lectiu femení perquè s'uneixi a la campanya i cuidi del seu cor. 
 
A més de la col·laboració de la Nina, per a aquest projecte la Fundació CardioDreams compta 
també amb el suport de reconegudes personalitats com les periodistes Julia Otero, Mercedes 
Milà, Helena Garcia Melero i Elisenda Camps; així com la directora de cinema Isabel Coixet o 
l'advocada i política Magda Oranich. 
 
 
Les dades del cor: el motiu 
 
CardioDreams inicia aquesta campanya en el seu afany per sensibilitzar i conscienciar a la 
població femenina de quins són els factors de risc i de la necessitat de visitar al metge per 
prevenir i tractar adequadament malalties cardiovasculars, a més de fomentar hàbits de vida 
saludables. 
 
És important recordar que l'esforç realitzat fins ara ha estat important però no suficient. Encara 
avui, existeix la necessitat i l'oportunitat de liderar un projecte científic i de divulgació com 
aquesta campanya per afrontar la realitat de les malalties cardiovasculars en les dones. 
L'objectiu últim és revertir la situació que ens mostren les següents dades: 
 

• Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort de les dones al nostre país, 
molt per sobre del càncer de mama. 

• Cada 8 minuts mor una dona a Espanya per malalties cardiovasculars. La societat 
espanyola NO ho sap. Les dones espanyoles NO ho saben. 

• Gairebé 4 de cada 10 dones (35,1%) moren a Espanya cada any per infarts i altres 
problemes cardiovasculars. 

• Les dones a Espanya moren per malalties cardiovasculars gairebé un 9% més que els 
homes. 

• A Espanya, més del 90% de dones majors de 50 anys s'han realitzat una mamografia, 
però només una de cada 4 reconeix que les afeccions del cor són una amenaça major per 
a la seva salut. 

• Hi ha 6,5 milions de dones (d’entre 50 i 70 anys) a Espanya, i 1.300.000 a Catalunya, amb 
major risc de contreure una malaltia cardiovascular després de la menopausa. 



 

 
 

 

 
 
Les malalties cardiovasculars que més afecten les dones 
 

• Falta de reg cerebral (accidenti cervell-vascular / ictus) 
• Falta de reg coronari (angina de pit / infart de miocardi) 
• Arteriopatia perifèrica 
• Malaltia reumàtica valvular 
• Cardiopaties congènites 
• Trombosi venosa profunda, embòlia pulmonar 

 
Factors que provoquen l'augment de cardiopaties en les dones 
 
Biològics 
En el cas de les malalties cardiovasculars, la diferència entre homes i dones té un rellevant 
component biològic. Les hormones sexuals femenines protegeixen les dones durant la seva etapa 
fèrtil, però una vegada superada la menopausa, amb la baixada dels estrògens, el risc augmenta 
de manera exponencial. 
 
Les dones, per tant, solen patir malalties cardiovasculars més tard que els homes i això fa que 
vagin associades a majors factors de risc com la hipertensió, la diabetis o la insuficiència renal, a 
més d'un pitjor estat de salut general. 
 



 

 
 

Socials 
Els factors socials i els hàbits de vida poc saludables afecten negativament la salut 
cardiovascular de les dones joves. Els mals hàbits alimentaris, el sedentarisme, l'estrès o el 
tabaquisme, entre molts altres factors, estan fent créixer la xifra de dones joves que pateixen 
aquest tipus de malalties o que corren risc seriós de desenvolupar-les en un futur. 
 
A més, ha de sumar-se que les dones acudeixen més tard i amb menys freqüència al metge. 

 

 
 
Desinformació 
Existeix un profund desconeixement de l'afectació de les malalties cardiovasculars en la dona, ja 
que es considera un “problema d'homes”. De fet, només el 30% de pacients inclosos en assajos 
clínics en cardiologia són dones i només el 15% de les dones amb problemes cardiovasculars rep 
el tractament adequat, enfront del 56% dels homes. 

 
 

 

 



 

Sobre la Fundació CardioDreams  
 
La Fundació CardioDreams és una organització sense ànim de lucre que vetlla per la salut 
cardiovascular dels ciutadans a través de tres línies de treball: operar del cor a persones sense 
recursos de països en vies de desenvolupament, realitzar formació en l'àmbit de la cirurgia 
cardiovascular i promoure projectes de prevenció de salut cardiovascular en la dona. 
 
Fundada el 2014 de la mà del prestigiós Dr. Xavier Ruyra i de la directora de l'entitat, Raquel 
Montero, l'organització realitza les cirurgies de cor en el Centre Mèdic Teknon del grup 
Quirónsalud gràcies a un equip multidisciplinari de professionals altament qualificats que 
garanteix l'excel·lència, la millora de la qualitat de vida del pacient i l'atenció als seus familiars. 
Sota la supervisió de Ruyra, l'equip de cirurgia cardíaca, amb una experiència de més de 8.000 
operacions realitzades en els últims anys, és líder en el tractament quirúrgic de les malalties 
cardiovasculars, per al qual usen les tècniques més noves. 
 
A més de facilitar l'accés a una cirurgia cardíaca de qualitat a persones sense possibilitats 
d'assistència procedents de països en vies de desenvolupament, CardioDreams compta amb un 
programa formatiu a través del qual imparteix cursos a mesura per a professionals de la salut; i 
el programa dones amb cor, on s'emmarca la campanya de divulgació  Directas al corazón. 
 
Sobre el Dr. Xavier Ruyra 
 
El Dr. Xavier Ruyra és un dels millors 100 metges d'Espanya, segons la llista Forbes Best Doctors 
Spain, on destaca com reconegut especialista en cirurgia cardiovascular. Ha dirigit equips de 
professionals en diferents hospitals de referència nacional i internacional amb l'objectiu d'oferir 
als pacients tota la gamma de possibilitats que existeixen en la cirurgia cardíaca moderna. 
Actualment és el cap de Servei de Cirurgia Cardiovascular de l'Institut del Cor Quirónsalud 
Teknon i president de la Fundació CardioDreams. 
 
Com a especialista en la reparació valvular, la vàlvula aòrtica sense sutura, en implantar vàlvules 
trans-catèter en pacients d'alt risc, en la reconstrucció de les cavitats cardíaques i en el 
procediment de Ross, Ruyra ha participat en més de 15.000 intervencions cardíaques que 
abasten tot l'espectre de risc. 
 
Al llarg dels seus 25 anys d'experiència, ha desenvolupat nombroses tècniques quirúrgiques per 
minimitzar l'agressivitat del procés quirúrgic en el cor i per al pacient. El seu programa d’Smart 
Cardiac Surgery (cirurgia cardíaca d'excel·lència) inclou la resolució de problemes complexos 
d'alt risc, la cirurgia cardíaca mínimament invasiva, la cirurgia cardíaca sense necessitat de 
transfusions i els programes de recuperació ràpida. 
 
 

https://www.xavierruyra.com/sobre-nosotros/smart-cardiac-surgery-program/
https://www.xavierruyra.com/sobre-nosotros/smart-cardiac-surgery-program/

