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VIII TROBADA  DEL PROGRAMA 

ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM

Catalunya sense fum...i Girona més!
Girona, 23 de novembre de 2017

La organització d'una xarxa territorial: passos fets i nous reptes
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Noemí Franco Collell2, Montserrat Salles Coletas2

Agència de Salut Pública de Catalunya 1, Institut Català de la Salut 2

L’objectiu principal:

Compartir experiències i millorar la prevenció i control del tabaquisme.

Objectius específics:

- Ordenar recursos i compartir criteris de derivació - Motivar, reconèixer i donar visibilitat als 

- Detectar necessitats específiques. professionals i les institucions

- Optimitzar recursos - Compartir experiències

- Promoure iniciatives comunitàries

Objectius

Metodologia

:

Resultats:

Conclusions:

Els recursos Vam crear un 

logo identificatiu

els propis de les institucions implicades.

Ens reunim periòdicament de manera

descentralitzada, tenim subgrups de treball

i planifiquem bianualment els eixos de treball. 

Els nostres objectius s’han complert amb èxit durant aquests anys.

Tenim nous reptes: actualitzar el catàleg, mantenir accions coordinades i formació, vincular més agents 

socials, organitzar la jornada 2018 i creació nous grups de treball (interculturalitat/tabac i entorns sense 

fum). 

 Elaboració i actualització d’un Catàleg de 

centres i serveis de tractament del 

tabaquisme a la Catalunya Central 
( 2 ª edició).

 Organització de 2 Jornades:

- I Jornada, 7 de febrer del 2014 a Manresa (158 assistents).

Es va donar a conèixer la Xarxa i experiències al territori.

-II Jornada, 21 d’octubre de 2016, a Vic conjuntament amb la VII Trobada

del Programa d’atenció primària sense fum. (198 assistents).

Nou País, nous reptes en Tabaquisme.

 Coordinem de manera conjunta les activitats comunitàries

de la Setmana Sense Fum.

 Realitzades 7 sessions de formació 

específica i difusió d’activitats entre els

professionals de la salut.

 Constituïm la  xarxa: 12 entitats, 75 professionals.

40 professionals en grups de treball.

 Fetes 18 reunions de treball i realitzem treball telemàtic 40 professionals en grups de treball.
 Tenim un espai al web de l’entitat coordinadora: http://tinyurl.com/o7gdc24 que poden consultar tots 
els usuaris i professionals.

Grup impulsor format per professionals de la salut.

Coordinació per part de l’Agència de salut pública de Catalunya.
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