
 
Avaluació 

S’ha avaluat l’organització interna dels professionals i la projecció i participació en les activitats. 

Brugués Martínez, Marta*; Joher Sàbat, Sílvia*; Criado Flores, L. Carlos**; Del Pozo Torres, Victoria**; Oliveras Farrerós, Ma. Àngels*;  
Legazpi, Rodriguez, Isabel**. 

* DUI ABS Sant Feliu de Guíxols. ** MG ABS Sant Feliu de Guíxols. 

UNA  SETMANA   SENSE   FUM 

Introducció 

La Setmana Sense Fum és una iniciativa de la semFYC i CAMFIC a Catalunya, 
que durant els últims anys ha organitzat el Programa Atenció Primària Sense Fum . 

La seva principal pretensió és sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet 
de no iniciar-se o abandonar l’hàbit tabàquic i poder gaudir 

d’un ambient lliure de fum.   
Enguany es va dur a terme del 24 al 31 de maig, 

i des de l’ABS Sant Feliu de Guíxols vam col·laborar activament realitzant tot un seguit d’activitats 
dirigides a la població del nostre àmbit.  

  

Objectius 
Aconseguir implicació per part dels professionals de l’ABS i de la població del nostre territori. 

1. Col·locació de CARTELLS i TRÍPTICS INFORMATIUS. 
2. Lliurament de XAPES a professionals sanitaris. 
3. RECEPTES aconsellant deixar de fumar. 
4. CONCURS de DIBUIX al Servei de Pediatria. Dibuix 

guanyador es va publicar al setmanari local Àncora.  
5. DIFUSIÓ a MITJANS de COMUNICACIÓ  local: premsa 

escrita, falques a la ràdio local i entrevista a la Tv Costa 
Brava. 

6. Col·locació d’ESTANDS amb intercanvi de globus per 
cigarretes. 

7. Taules informatives al poble i entrada i sortida de les 
escoles.de les escoles. 

Conclusions 
Aquest projecte va contribuir a sensibilitzar a la comunitat sobre el problema del tabac en la salut i 
a participar de manera activa en la població. 
Vàrem aconseguir una gran implicació per part dels nostres professionals. 

Disseny 
Ens hem adherit a set de les activitats proposades per les organitzacions capdavanteres d’aquest 
projecte i també es va fer difusió als mitjans de comunicació locals . 


