
CIUTATS SALUDABLES
 

Per la millora de l’asma infantil

BarcelonaRespira
Al CEM Olímpics de la Vall d’Hebron 

el 7 de maig de 2016  
de 9.00 a 14.00 h

ENTRA AL WEB 
DEL PROJECTE I INSCRÍU-T’HI*

www.mejorandoelasmainfantil.com

*És imprescindible inscriure-s’hi prèviament
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No t’ho perdis!

Jornada Barcelona
 el dia 7 de maig
de 9.00 a 14.00 h

   OBJECTIU DE LA JORNADA

La Fundació Roger Torné i la Fundación Lovexair, 
amb l’aval de destacades entitats mèdiques i 
educatives i la col·laboració de Novartis, han enge-
gat la iniciativa “Ciutats saludables per la millora de 
l’asma infantil” amb l’objectiu de millorar la qualitat 
de vida dels infants que pateixen aquesta malaltia. 
Per això, han desenvolupat diferents iniciatives que 
pretenen informar i conscienciar sobre la impor-
tància que els nens afectats tinguin uns bons hàbits 
de salut respiratòria, i també que la malaltia es diag-
nostiqui i es controli de manera correcta.

En el marc d’aquesta iniciativa, s’ha organitzat una 
jornada ludicoeducativa adreçada a famílies amb 
nens asmàtics. En ella, els nens aprendran jugant 
com poden controlar la seva malaltia, com han de 
cuidar-se i qui els pot ajudar per aconseguir el 
control que els permetrà gaudir d’una vida saluda-
ble i un total desenvolupament.  

  

L’esdeveniment tindrà lloc el dissabte 7 de maig de 
9.00 a 14.30 h, en dos torns:

Primer torn: de 9.00 a 11.30 h
Segon torn: d’11.30 a 14.00 h

Amb les activitats següents:

Taller educatiu per a pares, mares i nens de 
més de 12 anys, en el qual metges i pediatres 
explicaran els conceptes bàsics del control de 
la malaltia

EN QUÈ CONSISTEIX LA JORNADA?

      HI TROBARÀS ELS CONTINGUTS         
     ONLINE!

Visita la nostra pàgina web:

www.mejorandoelasmainfantil.com 

per trobar més informació de l’esdeveniment, així 
com continguts educatius que ajudaran a millorar 
la qualitat de vida dels infants amb asma.

Participa en família 
a la Jornada Respira!

i per als més petits...

De 6 a 8 anys: L’oca de l’asma, amb preguntes 
sobre l’asma infantil

De 9 a 12 anys: El trivial de l’asma, amb 
preguntes didàctiques sobre la malaltia


