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Equips

d’atenció

primària

de

l’ICS

al

Bages

organitzen diferents activitats per celebrar el

Dia

Mundial sense Tabac


Punts d’informació, visites als instituts, enquestes i proves per mesurar la
capacitat respiratòria són algunes de les propostes

El dia 31 de maig se celebrarà el Dia Mundial sense Tabac 2015. Per sumar-se a
aquesta efemèride, els equips d’atenció primària de l’ICS al Bages han organitzat
activitats adreçades a diferents col·lectius de la població per recordar-los els efectes
negatius que el consum de tabac té per a la salut.

A Manresa, l’EAP Plaça Catalunya visitarà dos instituts per donar consells als joves i
fer-los carboximetries. Aquesta mateixa prova es farà també al CAP. D’altra banda,
l’EAP Sagrada Família concentrarà l’activitat principal el dijous 28 i farà un dia de
portes obertes al CAP amb una taula d’informació sobre el tabaquisme i la realització
de

carboximetries. A més, durant tota la setmana, el CAP exposarà els lemes

participants en un concurs adreçat a usuaris i professionals del centre amb motiu del
Dia Mundial sense Tabac i es faran xerrades sobre aquest tema a les associacions de
veïns de la Font dels Capellans i de la Balconada.

El CAP de Cardona ha organitzat un concurs adreçat a alumnes de l’Escola Vedruna i
de l'IES Sant Ramon de Cardona que, amb el lema “La vida sense fum té més bon
gust”, busca eslògans, fotos i logotips relacionats amb aquest tema. Hi participen
alumnes d’ESO i de Batxillerat.

A Súria, el CAP exposa una taula informativa a l’entrada de l’equipament, i es fan
carboximetries al CAP mateix durant tota la setmana entre les dotze del migdia i dos
quarts de dues. També es farà aquesta prova als joves de l’Institut del municipi. En
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aquest centre educatiu es durà a terme una acció per afavorir les preguntes dels joves
sobre els efectes nocius del tabac i es passarà una enquesta a algunes classes per
avaluar la incidència del tabaquisme passiu.

Als CAP de Navàs i Balsareny s’instal·larà una taula informativa amb material
promocional de la campanya. A més, el dijous es farà una caminada saludable, amb
sortida des del CAP Navàs, i una xerrada a l’IES Sant Jordi. Divendres, la plaça de
l’Ajuntament de Navàs acollirà un punt d’informació sobre el tabaquisme per atendre
la ciutadania.

L’EAP de Sant Vicenç de Castellet, a més de muntar un punt informatiu al CAP, on
també es realitzaran cooximetries, farà enquestes telefòniques entre la població per
obtenir dades sobre hàbits de consum de tabac, dependència i motivació. L’Equip
d’Atenció Primària Montserrat organitzarà diferents taules d’informació ciutadana als
municipis de la seva àrea, que coincidiran amb el mercat setmanal que es fa a cada
poble.

Al CAP de Navarcles es faran cooximetries als usuaris del centre i s’organitzarà una
visita a l’Institut del municipi per realitzar aquesta prova als alumnes d’ESO.

A

Santpedor i Sant Fruitós de Bages hi haurà una taula informativa al CAP durant tota la
setmana, on s’atendran les consultes dels usuaris i es donarà informació sobre els
riscos del tabaquisme. A Sant Joan de Vilatorrada també hi haurà un punt
d’informació al CAP i es faran cooximetries el dimecres 27 a la tarda, al centre mateix
i al mercat municipal.

Al CAP de Sallent es donarà informació als usuaris, es farà una enquesta sobre
tabaquisme al personal del centre i es repartiran xapes informatives; i al d’Artés, hi
haurà un punt de salut amb informació i, durant tota la setmana, els professionals
faran un esforç extraordinari per fer més intensiu el cribratge del consum del tabac.

Gerència Territorial Catalunya Central
Assumpta Riera Carulla
Responsable de Comunicació
ariera.cc.ics@gencat.cat
93 693 0041 / 630 454 706

Gabinet de Comunicació i Premsa

Al CAP Moià i al CAP Castellterçol, es farà una exposició de material de divulgació i haurà un
taulell Informatiu.

Gerència Territorial Catalunya Central
Assumpta Riera Carulla
Responsable de Comunicació
ariera.cc.ics@gencat.cat
93 693 0041 / 630 454 706

