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UN PROJECTE QUE ES DU A TERME AL MONTSENY, EN PLENA NATURA

La Fundació Roger Torné
compromesa amb la infància
La Fundació Catalana de l’Esplai hi col·labora amb el programa "Aire"  

GERARD BADIA

La Fundació Catalana de l'Es-
plai ha dissenyat el nou pro-
grama d'educació ambiental

"Aire". El conjunt d'activitats s'es-
tan desenvolupant dins el marc de
les jornades lúdicoeducatives
"Respiro", enfocades a la salut,
infància i medi ambient, i que es
desenvolupen a la masia El Polell
que la Fundació Roger Torné ges-
tiona al terme municipal de Sant
Esteve de Palautordera, dins el
Parc Natural del Montseny.

La Fundació Roger Torné, consti-
tuïda el 1984, és una entitat que ha
destacat per la seva col·laboració
amb organitzacions vinculades
amb la infància i el finançament de
projectes de l'àmbit de la sub-
sistència, la cura, la formació, l'ac-
tivitat lúdica i l'atenció especial de
situacions humanes afectades per
una malaltia o una discapacitat.

Nova etapa
centrada en la infància
En l'actualitat, la Fundació Roger
Torné ha començat una nova etapa

amb un projecte social propi total-
ment innovador i compromès amb
la societat que té com a eix verte-
brador la infància, la salut y el medi
ambient. El programa "Respiro"
n'és un dels principals exponents.

"Respiro" persegueix l'objectiu de
d'ajudar a millorar el benestar inte-
gral dels infants que participen en
el programa. Les jornades es duen
a terme els dissabtes (d'octubre
fins a juny) i estan dirigides tan a
nens i nenes amb problemes respi-
ratoris lleus com a infants sense
cap malaltia específica. A través
del joc, de tallers i descobertes els
infants aprenen tècniques de fisio-
teràpia respiratòria i gaudeixen del
contacte amb la natura.

La importància de l’aire
Dins el marc de la iniciativa “Res-
piro”, un cap de setmana de cada
quatre, hi té cabuda el projecte de ta-
llers, jocs i sortides diverses d'edu-
cació ambiental que ha dissenyat la
Fundació Catalana de l'Esplai: el
programa “Aire”.

La proposta educativa pretén do-
nar a conèixer la importància de
l'aire per a la vida a través d'un
conjunt d'activitats lúdiques i vi-
vencials, pretén promoure la refle-
xió entorn les possibles conse-
qüències que té per la salut de les
persones l'abocament de substàn-
cies a l'aire i la pèrdua de qualitat
de l'aire i pretén fomentar la parti-
cipació dels infants i joves en les
qüestions que afecten a la qualitat
de vida de les persones, capaci-
tant-les per actuar per un món més
sostenible i just.

“Aire” és un programa que consta
d'un conjunt de 3 propostes educa-
tives per a diferents franges d'edats
(de 5 a 7 anys; de 8 a 10 anys; de
11 a 13 anys), de 8 activitats cadas-
cuna d'elles. D'aquesta manera la
proposta educativa està formada
per un ventall de 24 activitats de 3
hores de durada. 

Com sorgeix la iniciativa del programa “Respiro”? 
La missió de la Fundació Roger Torné és doble: Per una
banda, se centra en prevenir problemes de salut dels
nens i les nenes mitjançant l'educació respiratòria i el
contacte amb la natura i, per altra, a sensibilitzar la so-
cietat sobre l'impacte dels factors mediambientals en la
salut infantil. El programa La Casa de l'Aire és el mitjà
amb el  qual la Fundació porta a terme el primer punt de
la seva missió i compta amb dos projectes, Respiro i Ai-
rea, ambdós dirigits a nens i nenes amb problemes res-
piratoris a qui se'ls ensenyen tècniques de fisioteràpia
respiratòria i exercicis que els permetin enfortir el seu
organisme , i d'aquesta manera prevenir l'aparició de
crisis. A la Casa de l'Aire els ensenyem aquestes tècni-
ques per mitjà del joc, perquè els nens les assimilin i les
incorporin a la seva vida vida. Aquesta teràpia requereix
d'una constància que el programa Respiro permet grà-
cies al seu caràcter periòdic, ja que té lloc cada dissabte.
Airea són unes colònies d'una setmana de durada que
es duen a terme durant les vacances d'estiu.

Quins altres projectes està desenvolupant la Fun-
dació Roger Torné?
La Fundació Roger Torné porta a terme la seva mis-
sió de sensibilitzar la societat sobre l'impacte dels
factors mediambientals en la salut infantil a través
del programa “Divulga” de difusió i sensibilització.
Amb l'objectiu d'arribar al major número possible
de persones, la Fundació posa en marxa elements
de difusió fent servir diferents formats i mitjans de
comunicació. A través d'Internet i dirigit a un públic
a escala internacional, compta amb el butlletí men-
sual Inspira i amb el foro on-line Per a pares i mares.
Entre els projectes que es desenvolupen a escala
off-line es troben la revista Els Quaderns de l'Aire,
dirigida a un públic potencial amb un interès més
específic en la salut infantil i el medi ambient, o el
conte Pintar l'Aire! per a nens/es, i a escala més
participativa hi ha els concursos i les exposicions.

Quins són els reptes i els projectes futurs de la
Fundació?
El nostre primer objectiu és aconseguir que cada cop
més nens gaudeixin de les beneficis del programa La
Casa de l'Aire que portem a terme al Parc Natural del
Montseny. També, arribar al major número de persones
amb el nostre programa de difusió i sensibilització, pel
que seguirem fent servir i millorant tots els suports que
estan en marxa.

“Treballem la salut dels infants mitjançant l'educació respiratòria” 

Soledad
Roman
Directora Fundació
Roger Torné

Masia El Polell al Montseny on es fan els tallers
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Recursos

Material didàctic: 
"Cambio Climático, entra en 
acción". Fundació Catalana de
l'Esplai, ERF i Obra Social 
Caixa Catalunya.
http://obrasocial.
caixacatalunya.com

Exposició:
"Aturem el Canvi Climàtic". 
Fundació Catalana de l'Esplai.

Programa Respiro. 
Fundació Roger Torné.
www.fundrogertorne.org

Experiència: “Aire”, jornada de portes obertes

Els dies 3 i 17 d’octubre van tenir
lloc les jornades de portes obertes
del programa d'Educació Ambien-
tal “Aire”, que presenta un innova-
dor enfocament sobre salut, infàn-
cia i medi ambient.
El centre d'interès fou “El Petit
Príncep”, divertit viatger i aventu-
rer que ens descobreix les peculia-
ritats de l'aire del nostre planeta i

les seves característiques com a
medi de vida per a tots els éssers
vius, convidant-nos a tenir-ne cura
i a actuar al seu favor.
Les activitats educatives, articula-
ven experiències a la natura, aproxi-
macions lúdiques, treball en equip i
cooperatiu i espais de reflexió sobre
la nostra dependència vers el medi,
i concretament, vers l'atmosfera. 

“El Petit Príncep”, guia de viatge 

Activitats vinculades a la natura en les jornades de portes obertes
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