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Catalunya sense fum...i Girona més!
Girona, 23 de novembre de 2017
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Comparació ESCA: % fumadors detectats similars, % d’ex-fumadors 

superior i % inferior de no fumadors.

FUMES?

Introducció: Durant la setmana sense fum, cada any diferents agents del territori (atenció 

primària, hospital, ASSIR, mon local, universitat...) treballem en xarxa per promoure i programar 

activitats conjuntes. Aquest 2017 s’ha promogut una activitat concreta: “pulmons gegants”.

Objectiu: Promoure i difondre activitats per sensibilitzar enfront el tabaquisme. 

Realitzar una activitat comunitària conjunta, coordinada, a diferents llocs per augmentar l’impacte.

Conclusions: Valoració global positiva. El treball en xarxa ha permès fer una activitat conjunta i 

coordinada amb un gran èxit de participació i amb més impacte. També ha permès difondre altres 

activitats realitzades.

Resultats: Activitat “pulmons gegants”

Recull activitats

Fumadors intenció 

deixar 2,8% 

Enganxar globus de colors a estructura 

en forma de pulmons gegants en funció 

de la resposta a la pregunta: FUMES? 

SÍ: Globus negre

No: Globus vermell

Ex-fumador de fa més d’un any: Globus 

rosa

Ex-fumador de fa menys d’1 any: 

Globus negre amb gomet vermell

Fumador passiu: Globus gris

Fumadors amb intenció de deixar-ho: 

Globus negre amb gomet sí

Metodologia:
Activitat comuna:

Elaboració i difusió d’un document amb 

informació de com fer l’activitat 

 Recollida de resultats: graella i foto

 Informe global de resultats

Altres activitats:

Recull i redacció de document

Difusió a través de la Xarxa de 

prevenció i control del tabaquisme

Activitat 

comuna:“pulmons”

s
i

Xerrades, 

tallers, 

caminades, 

carboximetries, 

entorns sense 

fums, presència 

a les xarxes 

socials, etc.


