
 
 

                  DAP Costa de Ponent 
  

Programa d’activitats 
 
    

SAP DELTA DEL LLOBREGAT 
 
 

• UGEAP Gavà-Begues:  
o Dia 20 de 18 a 19:30h. Xerrada per a nois/ies de 16 a 18 anys en el Centre 

Cívic La Casa Gran: “El Tabac”. 
o Setmana del 26 al 31. Exposició al CAP Begues dels dibuixos lliurats pels 

alumnes de 2n i 3r cicle de Primària de Begues. 
o Dia 20 de 17 a 19:30. Activitats a  la Rambla Vayreda: 

 Medició de CO i medició d’edat pulmonar. 
 Captació de fumadors que vulguin deixar de fumar a fi de 

redireccionar-los al CAP als referents de tabac. 
 Intercanvi de cigarretes per piruletes. 
 El Joc “Alliberar els mals fums” llençant globus a l’aire. 
 Presentació dels pòster amb els nostres exfumadors. 
 Lliurament de les cartes de presentació dels referents de la Unitat de 

Gestió. 
 
 

• UGEAP l’Hospitalet Nord 
o Reunió prèvia amb els professionals, presentació de la web PAPSF.  
o Xerrada sobre cigarretes electròniques i recordatori de la importància de la 

intervenció breu. 
o Taules en els centres amb fullets informatius, cooximetria i urna on el usuaris 

puguin dipositar les seves dades en cas d’estar interessats en ajuda per 
deixar de fumar. 

o Recull de dibuixos pintats pels nens que consultin a pediatria. 
o Difusió informació per intranet i pantalles del centre. 

 
 

• UGEAP l’Hospitalet Sud 
o Taula informativa en els centres amb mesures de cooximetries i material 

informatiu. 
o Xerrades a diferents escoles sobre el tabac. 

 
 

• UGEAP l’Hospitalet Centre 
o Can Serra: cooximetries als pacients fumadors que vagin a les consultes 

d’infermeria. 
o Centre i Sant Josep: taula a l’entrada del  centre amb repartiment de 

fulletons i cooximetries als pacients fumadors. 
o Sanfeliu: cooximetries a les consultes als pacients fumadors. 
 

XV Setmana Sense Fum 
Del 28 al 30 de maig de 2014 



 
 

• UGEAP El Prat 
o 30/05/2014: 

 Únic punt informatiu al CAP Disset de Setembre, lliurament de fulls 
informatius, realització de coximetries i promoció de la consulta de 
deshabituació tabàquica.  

 
 
• EAP El Castell 

o Dia 19. Sessió formativa als professional sobre cigarreta electrònica i 
evidències obtingudes. 

o Dia 20. Sessió formativa als estudiants de grau sobre l’abordatge al pacient 
fumador. 

o Dia 26. Taula informativa en l’entrada del centre amb fullets informatius a 
càrrec dels estudiants de grau. 

o Dia 28: 
 Taula informativa i fulletons per deixar de fumar. 
 Cooximetries en el carrer de 9:30 a 14 hores. 
  

SAP ALT PENEDÈS-GARRAF-BAIX LLOBREGAT NORD 
 
 

• EAP Esparraguera 
o Setmana 26 al 31. Stand informatiu i realització d’ enquestes enfocades a 

motivar la deshabituació al tabac de fumadors actius. 
 
• EAP Sant Andreu de la Barca 

o Participació activa en el concurs de “Premi viatge per exfumadors de més 
d’un any” en col·laboració amb l’Ajuntament. 

o Distribució de fulletons en un espai específic durant tota la setmana. 
o Distribució d’engaxines des dels taulells. 
o Pòster als dos centres. 

 
• EAP Sitges 

o Consulta d’infermeria una hora a la setmana per deshabituació. 
 
• EAP Sant Sadurní 

o Dia 29. Instal·lació carpa a la plaça de l’Ajuntament amb una infermera i un 
Tècnic de Salut del l’Ajuntament. 

 
• EAP Martorell 

o Mostra de vídeos educatius a les pantalles dels centres. 
o Taula informativa em material (cartells, fullets, tríptic, etc.). 
o Xerrada a Ràdio Martorell. 
o Taller grupal realitzat en el centre seguint la ruta del pacient expert de 

deshabituació tabàquica. 
o Senyalització del centre com Espai sense fum. 
o Lliurament divulgatiu per part d’infermeria i metges de capçalera de 

referència (tríptic i fullets) a tota aquella persona fumadora que sigui atesa 
en el centre durant la setmana. 

 



 
 

• EAP Pallejà 
 

o Consulta de deshabituació.  
o Tríptics en mà amb consell anti tabac i promoció de la consulta al 

taulell. 
o Mòduls educatius i consell en les pantalles del centre. 
o Consell espontani per deixar de fumar en les consultes de medicina i 

infermeria. 
o Taller, amb col·laboració amb l’Ajuntament, de Presa de decisions i 

sensibilització contra l’hàbit tabàquic. 
o Sessions informatives/tallers sobre tabaquisme per els cursos 3r i 4t d’ESO, 

amb col·laboració de l’Ajuntament. 
 
 

• EAP Abrera 
o Des de les consultes s’ofereix informació i consell. 
o Tríptics informatius a disposició dels ciutadans. 

 

SAP BAIX LLOBREGAT CENTRE 
 
 

• EAP Can Vidalet:  
o Setmana del 26 al 31: 

 Mostra de vídeos educatius sobre l’ús de cigarretes electròniques 
(pantalla del centre). 

 Concurs de dibuixos sobre el tabac pels nens i nenes que es visitin a 
pediatria. Exposició dels dibuixos a la sala d’espera. 

 
o Dia 30: 

 Taula informativa amb consells per deixar de fumar. 
 Informació sobre les cigarretes electròniques. 
 Mesura dels nivells de CO als usuaris que participin voluntàriament. 

 
• EAP Sant Joan Despí 

o Posada en marxa de nou consulta de tabac. 
o Mostra de vídeos educatius a les pantalles dels centres sobre l’ús de 

cigarretes electròniques.  
o Dies 29 i 30. Taula informativa i realització de cooximetries. 
 

• EAP Molins de Rei 
o Trobada de tots els participants dels grup de tabac en els darrers tres anys. 
o Càpsula informativa en la pantalla del centre. 
o Condicionament d’un espai per la Setmana Sense Fum (pòsters, imatges, 

etc.) 
 
• EAP Lluís Millet 

o Intervenció en els IES dintre del programa Salut i Escola. 
o Medició del nivell CO i recomanacions per deixar de fumar. 

 
 



 
 

• EAP Vallirana 
o Intervenció a l’IES Vall d’Arús, amb un stand i una infermera per informar. 
o Dia 31. Stand al centre amb fulletons i un professional per atendre als 

usuaris que ho sol·licitin. 
 
 
• EAP Vinyets 

o Enquesta “Consum de tabac” als professionals del centre a càrrec dels 
referents PAPSF. 

o Col·locació pòsters al centre. 
o Tríptics per als usuaris. 

 
 

• EAP Sant Ildefons 
o Durant la setmana: 

 Col·locació de cartells 
 Intensificació consell espontani per deixar de fumar en les consultes 

de medicina i infermeria. 
 Activitats docents en el centre per a professionals 

• Sessió infermeria de repàs de la GPC (pels alumnes de grau) 
• Un curs de deshabituació tabàquica 6 hores 

 Exposició de vídeos informatius sobre tabaquisme a les pantalles del 
centre. 

o 30/05/2014 a les 13 hores: 
 Sessió informativa adreçada a tota la població, entrega de material i 

taula rodona 
o 29 i 30/05/2014 al matí: 

 Consulta específica per atendre i realitzar Consell motivacional e 
individual a usuaris contemplatius per deixar de fumar. 

 Taules informatives a la Plaça Sant Ildefons amb lliurament de 
tríptics, intercanvi de tabac per caramels, intervenció breu 
diagnòstica amb la cooximetría. 

o 28/05/2014 al matí 
 Visita a  l’institut,  entrega d’informació  específica,  informació  sobre  
e-cigarrete, consell breu i diagnosis amb cooximetria. Projecció 
videocàpsules al centre. 

 

*Amb motiu de la Setmana Sense Fum, els fulletons d’educació sanitària dels expositors estaran 
dedicats a aquesta temàtica. 
 
Aprofitem per demanar a tots els professionals i ciutadans en general que s’adhereixin i 
col·laborin amb la campanya “ELS NOSTRES CENTRES I RECINTES SANITARIS SENSE FUM 
DEL TABAC”. 
 
EL NOSTRE AGRAÏMENT A TOTES LES PERSONES, PROFESSIONALS SANITARIS I ENTITATS QUE HI 
HAN COL·LABORAT! 
 

Dissabte 31 de maig de 2014    
“DIA MUNDIAL SENSE TABAC” 

 

Unitat de Relacions Institucionals, Protocol i Imatge Corporativa de la GTMS (932 607 500, Ext. 2432 i 7194) 


	SAP DELTA DEL LLOBREGAT
	SAP ALT PENEDÈS-GARRAF-BAIX LLOBREGAT NORD
	SAP BAIX LLOBREGAT CENTRE


