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Mollet amplia el projecte “Entorn sense fum” a nous
equipaments amb motiu del Dia Mundial sense Tabac
Mollet, municipi pioner a la comarca en la implantació del projecte
“Entorn sense fum”, organitza un programa d’activitats en el marc del Dia
Mundial Sense Tabac, que es commemora el 31 de maig. Durant el primer
any de posada en marxa, s’ha reduït el nombre de fumadors en un 40% a
l’entorn d’equipaments esportius i educatius.
Des de finals de l’any 2013, l’Ajuntament de Mollet, l’Agència de Salut Pública
de Catalunya i l’Institut Català de la Salut impulsen tot un seguit d’actuacions
orientades a la prevenció del tabaquisme i destinades, principalment, a la
infància i l’adolescència. Les actuacions han inclòs l’adhesió a un manifest dels
22 centres educatius i 15 entitats esportives, la implantació de projectes
educatius de prevenció del tabaquisme en els centres educatius així com la
transformació en espais sense fum dels centres esportius municipals i els
accessos exteriors dels centres educatius de Mollet. La retolació d’Entorn
Saludable, al voltant d’escoles i centres esportius, llocs on hi ha molta població
infantil i juvenil, ha aconseguit que un 40% dels adults deixin de fumar en
aquella zona.
Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac, el proper 31 de
maig, s’estén el nombre d’equipaments de la ciutat dins el projecte “Entorn
sense fum”. A més de centres cívics i culturals, la biblioteca Can Mulà, l’Escola
d’Adults, l’Escola de Música, les escoles bressol, el Servei Local de Català, el
Centre de Serveis Can Lledó, l’Institut Municipal de Servei als Discapacitats i el
Museu Abelló, també s’incorporen altres equipaments com el centre
ocupacional El Bosc, el Mercat Vell i el Mercat Municipal. A més, al llarg de la
darrera setmana de maig i fins a principis de juny es duran a terme diferents
activitats amb la intenció d’informar, sensibilitzar, prevenir i/o reduir el
tabaquisme entre la ciutadania i diferents àmbits.

Programa d’activitats:


Segona edició de l’entorn sense fum amb l’ampliació d’equipaments
municipals que ja sumen 26.



Participació en el programa Posa’t les piles de Ràdio Mollet: especial
Dia Mundial sense Tabac el dia 1 de juny.



Punts d’informació en les ABS de la ciutat el dia 29 de maig pel matí i
la tarda.



Repartiment d’informació
municipals de la ciutat.

als

centres educatius

i

equipaments

Segons dades del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
s’estima que quasi 70.000 persones haurien deixat de fumar a Catalunya en el
darrer any. Tot i així, prop de 9.500 moren cada any, a causa de malalties
directament atribuïbles al consum de tabac, ja sigui de forma activa (8.460
morts/any) o passiva, per exposició al fum ambiental del tabac (entre 700 i 800
morts/any).
Adjuntem fotografia del projecte “Entorn sense fum”.
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