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 Actuar com a assessors per la Xarxa d’Atenció primària 
Sense Fum amb els temes relacionats amb joves i tabac. 

 Fer promoció, difusió, docència i activitats que el grup 
consideri adients per prevenir l’inici del consum de tabac 
en joves.



 PRIMERA REUNIÓ:

30 de setembre de 2010 de 16 a 18h al Departament de 
Salut (Roc i Boronat).

 Assisteixen un total de 15 persones de diferents ABS 
d’arreu de Catalunya.

(inicialment es varen apuntar 26)



 Mercè Alcantara (ABS Esparreguera)

 Neus Altet   (ABS Barcelona 1-D Raval Sud)

 Carme Cerrillo (ABS Parets del Vallès)

 Elisabet Gimeno (ABS Barcelona 3-H La Marina)

 Ana Gomez-Quintero (ABS Barcelona 8-A Vilapiscina)

 Mª Goria Huerta (ABS La Llagosta)

 Carlos Martín   (ABS Barcelona 2-H-Pg St Joan)

 Enriqueta Lorente (ABS Salou)

 Carme Pallarès   (ABS St. Joan Despí) 

 Encarni Pastor   (ABS St. Andreu de la Barca)

 Raul Porras (ABS Badalona 8-10 Nova Lloreda)

 Fina Ruiz   (ABS Sta Coloma de Gramanet, 4 Riu Nord i S)

 Judith Teixidor   (ABS  Barcelona 8-A Vilapicina)

 Guadalupe Orterga (Coordinadora Programa APSF)

 Àngela Martinez (Unitat Tabaquisme. Sap Granollers-Mollet)

Assistents primera reunió



 Es varen escollir 2 coordinadors del grup. (actes, 
memòria, pla d’activitats, etc).

 Es varen identificar els punts forts i els febles que els 
membres del grup tenien respecte al tema joves i tabac.



Punts forts

• Motivació envers el tema.

• Accés al programa salut i escola.

• Ser referents propers.

Punts febles

• Poca experiència.

• Falta de formació específica.

• No saber comunicar-se amb els joves.

• Dificultats per accedir a determinades edats.

• Manca d’una visita d’acollida prou clara.



 Decidim reunir-nos al Centre Corporatiu de l’ICS. Més 

facilitat d'accés.

 Es donen de baixa del grup 3 persones.

 En les següents reunions l'assistència va baixar, molts 

excusen la seva presència per temes d’agenda.

 Hem realitzat una reunió mensual per tal de  

CONSOLIDAR EL GRUP ( 6-8 persones actualment).



 FORMACIÓ específica pels membres del grup per 
tractar als joves. 

En la 3ª reunió el Dr. Carlos Ariza ens va informar i 
formar en les línies d’actuació  més idònies per treballar 
amb joves.



 CONÈIXER la realitat dels centres de Catalunya: què es 
fa amb el joves? I qui ho fa?

 Varem elaborar una enquesta per tal de conèixer 
aquesta realitat i des del Departament es va fer arribar  a 
tots els centres. 

 S’han recollit i analitzats  els resultats.



 Elaborar MATERIAL específic pels joves de 1º ESO:

Material específic de tabac per formar als docents.

Material educatiu pels alumnes, que serà impartit pels 
docents (Dr. Carles Fontanals)
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