
 

 
 

13 de juny de 2008 
 
Prop de 400 professionals sanitaris van posar en comú a Granollers les darreres 
dades sobre el tabac i les estratègies per ajudar a deixar l’hàbit  
 
EL PRIMER CONGRÉS CATALÀ D’ABORDATGE DEL TABAQUISME DES DE PRIMÀRIA 
CONSTATA L’ÈXIT DE LA IMPLANTACIÓ DE LA LLEI ANTITABAC 
 
Un centenar de granollerins va sotmetre’s a una prova per conèixer el seu nivell 
de monòxid de carboni 
 
L’Auditori de Granollers va ser l’escenari de la trobada de prop de 400 professionals 
sanitaris de l’Atenció Primarària (sobre tot, metges de família i infermeres) d’arreu de 
Catalunya el passat 10 de juny. Se celebrava el I Congrés Català i IV Jornada SAP 
Granollers-Mollet d’Abordatge del Tabaquisme des de l’Atenció Primària, 
organitzat per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i la 
Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC). 
 
El Congrés ha servit per posar de relleu l’efectivitat en la reducció del nombre de 
fumadors (i, per tant, dels riscos associats del consum de tabac) que ha tingut 
l’aplicació de la llei antitabac. Així es desprèn d’algunes de les dades exposades a la 
trobada: per exemple, que es consolida la baixada del nombre de fumadors a Catalunya 
(29,5%), havent disminuït en 2006, per primera vegada en els darrers 25 anys, el 
tabaquisme en la població femenina; o que ha disminuït el nombre d’ingressos per infart 
de miocardi als hospitals de Barcelona. 
 
Els ponents també van destacar que les intervencions que fan els metges de família i 
el personal d’infermeria dels centres d’atenció primària per ajudar els fumadors 
a deixar l’hàbit són efectives. Així ho van constatar les conclusions dels estudis que es 
van difondre al Congrés. És el cas de l’ITADI, que analitzava la intervenció en pacients 
diabètics, i que s’ha fet amb població del Vallès Oriental. L’ITADI demostra que una 
intervenció i un seguiment intensius del pacient diabètic durant el seu intent de deixar de 
fumar fa augmentar el nombre de gent que abandona l’hàbit; i entre aquells que no ho 
abandonen, disminueix el nombre de cigarretes que fumen diàriament.  
 
Fumadors de Granollers 
Els organitzadors calculen que un centenar de persones es van apropar a la taula 
(instal·lada a la porta de l’Auditori) on se’ls hi feia una cooximetria, prova que mesura la 
quantitat de monòxid de carboni que es té en els pulmons, i que dóna nivells més alts en el 
cas dels fumadors. El Dr. Pere Garcia, copresident del comitè organitzador del Congrés, 
explica que el resultat “els cridava molt l’atenció, i els portava a demanar orientació sobre 
on buscar ajuda a Granollers per deixar de fumar, ja fos per a ells mateixos o per 
recomanar-li a algun familiar fumador que hi anés”. 
 
La trobada també va servir per presentar la Guia de Pràctica Clínica per a la detecció i 
tractament del consum de tabac, de l’ICS, amb la qual treballaran els professionals d’AP 
catalans per ajudar els seus pacients en l’abandó del tabac. El treball científic que va 
guanyar el premi del Congrés va ser el pòster “Efectivitat d’una intervenció comunitària 
sobre l’hàbit tabàquic en adolescents”, fet per Margarita Esquius, Antoni Collado, Esther 
Morales, Teresa Espejo i Clara Esquius (Hospitalet de l'Infant). 
 
Donat l’èxit, els organitzadors pretenen repetir el Congrés Català i la Jornada SAP 
Granollers-Mollet en anys alterns.  
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