
 

III Jornada de la Xarxa de Prevenció i control del tabaquisme 

TABAC: DIVERSITAT I ENTORN 

Igualada -5 d’octubre  

9:00- 9:30h Recollida de documentació 

9:30-9:45h Acte d’ inauguració 
 

9:45-10:25 Ponència 
“ Salut i  interculturalitat.”  

Dr. Francisco Collazos. Psiquiatra i coordinador del Programa de 
Psiquiatría Transcultural. Director i coordinador del Curs de 
competència intercultural en l'àmbit de la salut. 

 
 

10:25- 11:25 Taula rodona 1.  Interculturalitat i tabac 
 
• Informació de l’ estudi sobre el tabaquisme en població immigrant a 

la Catalunya Central  
Professional del Grup interculturalitat i tabac- Xarxa Prevenció i 
Control del Tabaquisme de la Catalunya Central   

 
• Taula rodona  “Com podem treballar per millorar l’abordatge del 

tabaquisme amb una visió intercultural?”  
Visió de 5 professionals de la salut de procedència cultural diferent 
Marroc, Àfrica Subsahariana, Amèrica llatina, Xina i Europa de l’Est. 

 

11:25 -12:00 Pausa – cafè i visita als pòsters 
 

12:00-13:20  Taula rodona 2. Entorn sense fum 
 
Experiències per un entorn sense fum en diferents àmbits: 
 
Entorn sense fum al municipi  
• Com implementar entorn sense fum a l’àmbit local. 

Professional del Grup Entorn sense fum . Xarxa prevenció i Control del   
Tabaquisme de la Catalunya Central. 

• L’Experiència d’un municipi que ho està implantant.  
Professional de l’Ajuntament. 

 
Entorn sense fum als centres educatius  
• L’experiència de com es treballa ”classes sense  fum” amb el Tutor i 

alumnes d’un centre educatiu.  
• L’experiència de l’abordatge del tabaquisme  de les escoles de 

Cardona i Solsona  



 
Entorn sense fum en els centres esportius  
• Experiències en l’àmbit esportiu (pendent concretar) 

 
Entorn sense fum als centres de salut  
• Espai sense fum la nova senyalització a l’AP i espais sense fum als 

hospitals 
 Professionals comissió tècnica del PAPSF i professional de la Xarxa    
d’hospital sense fum 
 

 

13:20 -14:00 Ponència 

“El fum del tabac residual i impacte ambiental del tabac" 
Dra. Noèlia Ramírez. Investigadora de la Metabolomics Platform. Institut 
d'Investigació Sanitària Pere Virgili-URV. 
 

14:00-14:30h Entrega de premis i cloenda 
 
 

 

Organitzat per la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme 

 

Col·labora : Ajuntament d’ Igualada 

 

 

 


