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Elements Claus de la Nova Etapa

Web del papsf

Anàlisi necessitats i situació actual

Ampliació - aprofundiment formació

Grups de Treball 

II Trobada del PAPSF 9/11/2009



• A tot el territori?

• Cooperant amb altres programes-
serveis - xarxes?

• Optimitzant recursos? 

Serem capaços de treballar realment…





SITUACIÓ ACTUAL

Treball en Xarxa via Web 

Oferta formativa

Sinèrgies amb xarxes/programes/SSCC

Col·laboració amb activitats/campanyes

Grups de Treball Temàtics

Participació en estudis
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Treball en Xarxa via Web 

www.papsf.cat

http://www.papsf.cat/




Treball en Xarxa via Web 

http://www.papsf.cat/_User/Forum.aspx

http://www.papsf.cat/_User/Forum.aspx
http://www.papsf.cat/_User/Forum.aspx






Treball en Xarxa via Web 

http://www.papsf.cat/_User/Suport.aspx

- Espai específic per als grups de treball

- Cartera Serveis dels ABS

- Expedient personal dels referents

- Millores administratives

http://www.papsf.cat/_User/Suport.aspx
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Nous continguts: 
- PNL
- Perspectiva transcultural

Nous formats: 
- Curs Bàsic Online

Oferta formativa









Has volgut espantar al Josep!!
El canvi és més fàcil si es fa en
“positiu”, es a dir, per
aconseguir beneficis.
A més, t’has avançat sense
explorar el moment del canvi
en que es troba Josep i això
ha generat una resistència

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_-kmKADU3-F8/StkkHg9MIAI/AAAAAAAAMG4/tYy6KoeK_sA/s400/Alerta_Roja_svg.png&imgrefurl=http://tempspalamos.blogspot.com/2009_10_01_archive.html&usg=__Hit7rK55oCNoa4tAYZyDjH31_U8=&h=320&w=320&sz=43&hl=ca&start=25&zoom=1&itbs=1&tbnid=lGMn5LqiaZRhsM:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/search?q=alerta&start=18&hl=ca&sa=N&biw=1345&bih=603&gbv=2&ndsp=18&tbm=isch&ei=y1LnTaqFDYPE8QOtifWdCg


Dates CURS Hores LLOC

7 i 14 d’abril Entrevista Motivacional 10 Girona

7 i 8 d’abril PNL 10 Lleida

3 de maig Intervenció en Grup 4 Maresme

19 i 20 de maig PNL 10 Barcelona

Dates CURS Hores LLOC

pendent Bàsic online

pendent PNL 10 Tarragona

pendent Perspectiva transcultural 5 Pendent

pendent PNL 10 Pendent

2N SEMESTRE 2011

1r SEMESTRE 2011

Oferta formativa 2011
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• Xarxes/programes:
o XCHSF
o Beveu menys
o Embaràs s/fum
o Infància s/fum (BIBE)

• Xarxes territorials

• Societats: SCATT

Sinèrgies amb xarxes/programes/SSCC



Referents de APSF: 

Angela Martinez

Marta Chuecos

Col·laboració 

documents conjunts 

aplicació llei

Optimització 

recursos 

formatius

XCHSF



Beveu Menys - Embaràs s/fum- Infància s/fum

Optimització 

recursos 

formatius



Xarxes Territorials

VI Jornada de tabaquisme

Lleida (11/03/2011)

Catàleg professionals Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona  



SCATT
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Setmana sense fum 2011Setmana sense fum 2010



LEY 42/2010



Barça
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• Joves i Tabac
• Intervenció en grup

Properament:

• Desigualtats

Grups de treball
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Cap a on anem?



2002 2011



Plaça Catalunya, maig 2011



Cap a on anem?
Comentaris assistents 3 de juny 2011

• Cap a una història comuna hospital i AP

• Millorar relacions entre hospital, AP i

especialitzada.

• Arribar a nivell poblacional, a la comunitat

(catàlegs territorials, relació amb farmàcia, etc)

• Arribar a nivell joventut (no només als joves

sinó als professorats i també en deshabituació

dels docents)



Cap a on anem?

Us animen a donar les vostres aportacions 

via mail o web sobre cap a on creieu que 

hem d’orientar-nos com a xarxa



GRÀCIES


