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“2014: Apujar els impostos sobre el tabac per reduir el consum de
tabac”, lema del Dia Mundial sense Tabac
Dimecres 21 de maig de 2014
Programes| Dia mundial sense tabac
Castellar del Vallès s’ha adherit un any a la campanya amb motiu del Dia
Mundial sense Tabac, que se celebra el 31 de maig
Castellar del Vallès s’ha adherit un any més a la campanya amb motiu del Dia
Mundial sense Tabac, una efemèride que se celebra cada 31 de maig i que enguany
respon al lema “2014: Apujar els impostos sobre el tabac per reduir el consum de
tabac”, escollit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
A la vila, es duran a terme diverses accions informatives i de sensibilització. Així,
entre el 26 i el 31 de maig, la ciutadania podrà trobar al Centre d’Atenció Primària
(CAP) una taula informativa sota el tema “D’esquena al tabac, respirem a fons!”.
També s’oferirà la possibilitat de registrar la capacitat respiratòria i controlar el
monòxid de carboni als fumadors, alhora que es difondran consells específics contra
el tabac, els dies 26 i 30 de maig, al CAP i al Mercat Municipal respectivament.
Aquesta activitat anirà a càrrec dels infermers Glòria Corbalán i Víctor Asensio.
Com és habitual, també s’ha previst a diferents serveis del municipi, com són
l’Ajuntament, la Biblioteca, l’Àrea Bàsica de Salut, el Mercat municipal o les
farmàcies, la recollida d’opinions i suggeriments al voltant del tabac. Aquesta acció
participativa es podrà dur a terme omplint uns papers amb les reflexions o
experiències que cada persona consideri oportunes.
Durant aquests dies, el personal sanitari de la vila també durà a terme diverses
activitats preventives i pràctiques. Així, el personal sanitari de la vila durà a terme
una actuació encaminada a facilitar els mitjans per deixar de fumar a tots aquells
pacients que ho necessitin i estiguin d’acord a intentar-ho. A més, des del Centre
d’Atenció Primària i les farmàcies de la vila es distribuirà entre els pacients que ho
requereixin el “Consell mínim antitabac”, una publicació amb consells pràctics per
deixar de fumar. Així mateix, la Biblioteca Antoni Tort col·labora amb la campanya
amb l’habilitació a l’equipament d’un racó d’informació actualitzada sobre el
tabaquisme.
El municipi també s’ha adherit a la 15a Setmana sense fum, organitzada per la
Societat catalana de medicina familiar i comunitària (CAMFIC), i que enguany du
el lema: “Cada vegada que ho deixes, triomfes”.
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