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Objectius dels Grups de Treball (GT):

Aprofitar l’experiència dels referents per tal que 
puguin actuar com a assessors i dinamitzadors 
per a la resta de la Xarxa

Fer promoció, difusió, docència i investigació 
sobre l’àmbit temàtic escollit
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Des del programa APSF es facilitarà 

• Fer públic a la Xarxa la constitució, els objectius i els membres 
del grup. 

• Obrir  un apartat per facilitar als GT el treball via web

• Facilitar  les reunions presencials (convocatòries, sales...) 

• Incloure els coordinadors dels GT, dins de la Comissió Tècnica 
del programa

• Adjudicar un pressupost en funció de les necessitats del grup

• Potenciar el paper del GT com a font d’actualitzacions i 
representació del programa en els temes específics del grup
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En la primera reunió del GT es determina

• Constitució del Grup: Relació de persones (podrà ampliar-se amb persones 
externes a la xarxa APSF relacionades amb el tema específic) 

• Coordinadors: s'identificaran 2 components del grup com a coordinadors 
(hauran de ser membres de la Xarxa APSF). Es designen per un període de 2 anys

• Organització: Reunions presencials, comunicacions via mail, etc.

• Objectius del grup i unes línies de treball i han de planificar les activitats 
previstes durant l’ any

• Necessitats de finançament

• Tota aquella informació que, a criteri del grup, sigui d'interès

• Acordar que el GT aportarà a la resta de la xarxa anualment informació i/o 
actualitzacions específiques del seu tema de treball. (pex. en les 
trobades)
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Els GT es comprometen a:

Presentar en la reunió anual  amb la comissió tècnica del 
programa  a traves dels coordinadors

• Acta de cada reunió

• Memòria anual del grup amb les activitats fetes

• Pla d’activitats futures i necessitats del grup

• Balanç econòmic i administració del pressupost

• Informació de les altes i baixes del grup
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Grups

• En marxa

– Grup “Joves i Tabac”, coordinat per 
• Angela Martínez i  Gloria Huerta

– Grup “Intervenció en Grup”, coordinat per 
• Silvia Copetti i Antonio Martin

• En previsió de constitució

– Grup sobre desigualtats socials, coordinat per
• Jose L. Cruz  i Xavier Blancafort
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1.Programa de prevenció del inici del consum de tabac “Classe sense fum” 

Programa concurs per prevenir /retardar l’inici del consum de tabac en adolescents.
Tota una classe es compromet per escrit a no fumar durant el curs escolar. 
Activ de tutoria (eslògan...) . Premis individuals i grupals.

Dirigit  a alumnes de 1r i 2n d’ESO dels Instituts de l’àrea geogràfica 
http://www.xtec.net/innovacio/salut/classesensefum/

2. Tractament farmacològic per deixar de fumar 
Criteris de base: 

Centre de Salut que  pertany a la xarxa APSF (i/o  ASSIR amb  programa“Embaràs sense fum”

1-2 professionals que hagin rebut formació especifica per part dels programes existents 
(APSF, EsF,  Xarxa Hospitals sense Fum), actuaran com a  referents per als  tractaments 
farmacològics

Fins un màxim de 20 lots indiv /anual 

Programa Salut als Barris/Tabac

Cartera de serveis / prestacions



Programa Salut i Barris / Tabac
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ABS Flix

ABS Móra la Nova-Móra d'Ebre

ABS Tortosa 1 Est, El Temple

ABS Tortosa 2 Oest

ABS Uldecona

ABS Badalona 7-B, La Salut

ABS Mataró 5, Ronda Cerdanya

ABS Sabadell 2, Creu Alta

ABS Sabadell 7, La Serra-Torre-romeu

ABS Sta. Perpètua de Mogoda

ABS Vic 2-Sud, El Remei

ABS Lleida 1, Rambla Ferran

ABS Lleida 2, Primer de Maig

ABS Barcelona 3-A, Les Hortes

ABS Barcelona 3-B, Poblesec

ABS Barcelona  8-C, Turó de la Peira

ABS Barcelona 8-G, Roquetes

ABS Igualada

ABS L'Hospitalet de Ll. 11, Gornal

ABS S. Vicenç dels Horts

ABS S. Vicenç dels Horts 2 

ABS Vilanova i la Geltrú 1, Sant Joan

22 ABS / 18 Barris

Programa Salut i Barris/Tabac 


