
                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 
Destinataris 
 

 Professionals i estudiants de ciències de la salut interessats 
en el tabaquisme 

 
 

Inscripció 
 

 La inscripció és gratuïta i les places són limitades. 
 Cal inscriure’s prèviament per assistir a cada sessió. 

 
 

Acreditació  
 

 Es lliurarà certificat d’assistència per cada sessió.  
 En el cas d’assistir a les 3 sessions es lliurarà un certificat 

d’acreditació (l’activitat està pendent d’acreditació pel Consell 
Català de l’Acreditació). 

 
 

Metodologia 
 

 La metodologia de les sessions combinarà continguts teòrics 
amb treball pràctic participatiu dels assistents. Es discutirà i 
reflexionarà sobre els casos que els participants vulguin 
aportar i compartir amb altres professionals. D’altra banda, 
s’intercanviarà informació sobre jornades, congressos, 
articles científics publicats recentment i altres. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organització 
 
Xarxa de Prevenció i Control de Tabaquisme de la Catalunya 
Central 

           

 

 
Actualització 

en 

tabaquisme 



                                                                                                                                                                                                                         
   

Presentació 
 
El tabaquisme és la primera causa de mort evitable i un problema de 

salut de gran magnitud per això requereix un abordatge ampli que 

impliqui la prevenció, l’assistència, la formació i la investigació.  

Per avançar en aquest abordatge, des de tots els àmbits i a tot el 

territori, es va crear la xarxa de prevenció i control del tabaquisme de 

la Catalunya Central amb els següents objectius:  

 Ordenar els recursos existents al territori i compartir criteris de 

derivació.  

 Detectar necessitats específiques del territori tant pel que fa a 

nivell de formació, com assistencials o de prevenció en grups de 

risc determinats. 

 Optimitzar els recursos i les iniciatives siguin de formació, 

d’assistència o d’investigació. 

 Motivar els diferents professionals i institucions a implicar-se, des 

de les funcions pròpies de cada àrea de treball, en la lluita contra 

el tabaquisme i facilitar-la. 

 Donar reconeixement i visibilitat a les institucions i als 

professionals implicats. 

 Compartir experiències entre els diferents professionals del 

territori.  

 Promoure iniciatives comunitàries que promoguin la prevenció del 

tabaquisme.  

Per tal d’assolir aquests objectius hem programat pel 2015 una sèrie 
d’activitats de formació que permeti, a tots els interessats en aquest 
tema, actualitzar-se en aspectes relacionats amb el tractament del 
tabaquisme. A més, de ser un espai de trobada dels professionals 
involucrats, per tal de compartir experiències, de trobar sinèrgies i 
d’intercanviar informació que ens permeti oferir la millor atenció 
possible. 
 
 

 
 

Programa 
 

Sessió 1 
La deshabituació del tabac en el fumador amb patologia psiquiàtrica 

 Ponent: Antònia Raich. Responsable de la Unitat de 
tabaquisme d’Althaia. 

 Data i horari: 6 de març de 12 a 14h.  
 Lloc: Campus Manresa de la UVIC-UCC 
        Av. Universitària 4-6. Manresa 
 Inscripció : http://tinyurl.com/ph2c23p 
 

Sessió 2 
Deshabituació tabàquica en l’embaràs 

 Ponent: a determinar. 
 Data i horari: 15 de maig de 12 a 14h.  
 Lloc: Campus Vic de la UVIC-UCC 

Masia Torre dels frares  
C/ Perot Rocaguinarda, 17. Vic. 

 Inscripció: http://www.uvic.cat/deshabituacio-tabaquica-
embarassades        

 
 

Sessió 3 
Deshabituació tabàquica: l’abordatge del pacient complex amb 
recaigudes múltiples 

 Ponent: Sisco Abella. Responsable de la Unitat de 
tabaquisme de l’Hospital Sta. Maria de Lleida. 

 Data i horari: 6 de novembre de 12 a 14h.  
 Lloc: Campus Manresa de la UVIC-UCC 

Av. Universitària 4-6. Manresa 
 Inscripció : http://tinyurl.com/pw55ccr 
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