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La Unitat de Tabaquisme, a Mollet, arribarà als 250 pacients nous aquest any, com l’anterior

Els metges alerten que la crisi està 
fent repuntar l’addicció al tabac
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La doctora Ángela Martínez, a l’esquerra, amb una usuària del centre, davant d’un plafó d’una exposició sobre el tabac

Mollet del Vallès

E.M.

L’angoixa pels estralls de 
la crisi econòmica està fent 
repuntar l’addicció al tabac, 
segons Ángela Martínez, la 
coordinadora de la Unitat de 
Tabaquisme SAP Granollers-
Mollet de l’ICS, amb seu al 
CAP Plana Lledó, de Mollet. 
“Són dades que encara no 
han sortit a la llum però que 
estem començant a detectar. 
Hi ha un lleuger augment 
per la crisi, a causa de l’an-
goixa. I sobretot la gent opta 
pel tabac de cargolar, que és 
més barat”, explicava l’es-
pecialista, aquest dijous, al 
centre, on s’havien preparat 
activitats de conscienciació, 
com a la resta de CAP i hos-
pitals pel Dia Mundial sense 
Tabac (31 de maig).

La Unitat de Tabaquisme 
preveu registrar aquest any 
uns 250 nous pacients que 
volen deixar de fumar, una 
xifra aproximada a la del 
2011, quan hi va haver un 
augment del 50%, arran de 
la implantació de la nova 
llei antitabac al gener. Tot 
i la preocupació davant el 
lleuger repunt, els especia-
listes dels centres d’atenció 
primària del Vallès Oriental 
estan satisfets amb els resul-
tats dels programes. Un 70% 
dels pacients de la Unitat 
aconsegueixen deixar de 

fumar, després d’un procés 
que acostuma a durar entre 
vuit mesos i un any. Per a 
Martínez, l’ajuda d’especi-
alistes és clau. “Hi ha gent 
que ho aconsegueix tota sola, 
però només és al voltant d’un 
3%”. L’ús de substitutius de 
la nicotina, o de fàrmacs, s’ha 
de fer, remarca, sota la vigi-
lància mèdica, acompanyada 
de teràpia psicològica i aju-
des per a la motivació. “Cal 
tenir en compte que l’èxit 
de la teràpia recau un 30% 

en la voluntat que hi posa la 
persona”.

ENQUESTES A 500          
USUARIS DE LA COMARCA

 
Segons els resultats de prop 
de 500 enquestes fetes l’any 
passat a usuaris de centres 
de primària de la comarca, 
el 17,24% del total havien 
deixat de fumar feia poc, el 
38,5% mantenien l’hàbit i 
la resta ja eren exfumadors. 
Dels fumadors, el 40,75% 

havien reduït el consum, el 
38,5% l’havien mantingut i 
un percentatge molt redu-
ït l’havia augmentat. Per 
Martínez, l’última llei, “molt 
més restrictiva que la del 
2005”, ha estat decisiva per 
facilitar l’abandó de l’addic-
ció, gràcies a la limitació dels 
espais on fumar i a l’augment 
del preu del tabac. “Això s’ha 
demostrat científicament”. El 
71% de les persones enques-
tades pels CAP, a més, diu 
que estan d’acord amb la llei.

Els procuradors estrenen a Granollers una 
exposició sobre els 500 anys del Col·legi
Granollers

El Col·legi de Procuradors de Barcelona va inaugurar aquest dimecres al mig-
dia una exposició als jutjats de Granollers que mosta els 500 anys d’història 
d’aquesta organització professional. També es relata l’evolució d’aquesta pro-
fessió, de la qual es tenen les primeres referències escrites als segles XI i XII. 
La mostra es pot veure fins el 8 de juny al vestíbul dels jutjats del carrer Josep 
Umbert. A l’acte hi van assistir el degà dels procuradors de Barcelona, Ignacio 
López, el degà dels jutges de Granollers, Manel Llanas, l’alcalde Josep Mayo-
ral, i el degà dels procuradors de Granollers, Ramon Daví, que va recordar la 
“voluntat de servei” i “el compromís” dels procuradors amb la societat.
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Record a les víctimes del bombardeig de 1938

Granollers

A les 9 i 5 minuts d’aquest dijous, 74 anys després del tràgic 31 de maig de 1938, 
es va fer l’homenatge a les 224 persones que van morir en un sol minut d’aquell 
dimarts víctimes de l’aviació italiana a les ordres del general Franco. Hi van 
assistir els alcaldes de Granollers, les Franqueses, Canovelles i la Garriga, repre-
sentants municipals de Figueres i Gavà, el director del Memorial Democràtic i 
entitats de la ciutat que van fer un homenatge floral al monument que recorda 
les víctimes. Com sempre, l’historiador Joan Garriga va dirigir-se als assistents 
a l’acte per rememorar l’atac feixista i per recordar que cal continuar treballant 
sempre per la pau i per la democràcia. Garriga es va referir especialment al seu 
pare, Joan Garriga Oliveras, i al metge Alfred Canal i Comas.  
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Mor als 90 anys Maria 
Relats, de la Comissió 
d’Homenatge a la 
Vellesa de Lliçà
Lliçà d’Amunt

Maria Relats, veïna de Lliçà 
d’Amunt i membre de la 
Comissió d’Homenatge a la 
Vellesa, ha mort aquesta set-
mana als 90 anys. Relats esta-
va molt vinculada a la parrò-
quia de Sant Julià i a entitats 
com Càritas i activitats com 
la catequesi. 

La Policia de la 
Llagosta acusa 
dues persones per 
denúncies falses
La Llagosta

La Policia Local de la Llagosta 
ha tramès als Jutjats de Mollet 
dues imputacions contra dues 
persones per denúncies falses. 
El primer dels casos és una 
presumpta estrebada d’una 
bossa, que segons els agents 
es va simular. El segon cas es 
tracta d’una altra presumpta 
estrebada en un caixer auto-
màtic. Segons la investigació 
simplement es va tractar de la 
pèrdua d’una bossa.

Maria Relats


