
  

 

 

Des de l’any 2000 cada 31 de Maig se celebra, impulsat per 
l’Organització  Mundial de la Salut, el Dia Mundial sense Tabac. 

Es tracta de crear un dia per fer ressò mundial de la problemàtica 
associada al consum de tabac, per aquest motiu cada any es busca 
un lema que reflecteixi algun dels punts claus en l’epidèmia de 

tabaquisme. Enguany el lema és “Gènere i tabac: la promoció 
del tabac dirigida a les dones”. 

Segons els darrers informes de l’OMS, dels més de mil milions de 
fumadors que hi ha al món, el 20% són dones, xifra que va en camí 
d’augmentar. Les dones constitueixen un objectiu important per la 
indústria tabaquera, sobretot les més joves. Així, les dades indiquen 
que entre els adolescents són moltes més les noies que no pas els 
nois les que fumen. 

Reconèixer la importància de reduir el consum de tabac de les 
dones i actuar en conseqüència salvaria moltes vides, també de 
generacions futures. 

Quan es parla de tabaquisme no només es fa referència als 
problemes de salut del fumador actiu sinó també del fumador 
passiu, en moltes ocasions infants. S’estima que les morts anuals 
per tabac al nostre país arriben a les 50.000, de les quals 3.000 
aproximadament corresponen a fumadors passius. A Espanya el 
tabaquisme representa la tercera causa de mort evitable. 

En el cas dels infants que viuen en ambients de fum, s’ha vist que 
augmenten els episodis d’otitis, amigdalitis, episodis d’asma i tos, 
bronquitis i pneumònies. També augmenten les morts infantils per 
infeccions respiratòries o per incendis provocats per cigarretes. 

En aquests moments s’està estudiant la manera d’ampliar la llei 
antitabac per garantir que tots els espais públics siguin sense fum, 
mesura que ja es porta a terme en molts països europeus. En som 
beneficiaris tots, però sobretot els més petits. 
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CARTELL DIA MUNDIAL SENSE TABAC 2009: “ Ensenya la veritat. 

Advertiments amb imatges salven vides.” 

Escola Sant Jordi 

Escola Ginesta    

Escola Llebetx 
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El Pla de Salut de Catalunya horitzó 2010 elaborat per la 

Generalitat de Catalunya inclou en els seus objectius la millora de la 

seguretat alimentària, el foment de l’activitat física i la promoció de 

l’alimentació saludable. 

L’evidència científica ens ha demostrat que l’alimentació 

mediterrània és un excel·lent model alimentari per a la salut i per 

tant, cal adaptar-la als nous canvis sociològics i culturals que es van 

produint. Avui en dia al voltant del 40% dels alumnes de la nostra 

ciutat  dinen  a l’escola. Això fa que les cuines i menjadors de les 

escoles es converteixin en un punt important de promoció dels 

hàbits alimentaris saludables, i per tant de promoció de la dieta 

mediterrània. A més a més, cal garantir que s’hi apliquen bones 

pràctiques higièniques. 

És per això que des de la Regidoria de Serveis Socials i Salut es 

va decidir crear un distintiu que acredités aquelles escoles que entre 

les seves prioritats tinguessin el foment d’hàbits i estils de vida 

saludables:  

ESCOLES AMB CUINA PROMOTORA DE 

L’ALIMENTACIÓ MEDITERRÀNIA. 

Els requisits perquè una escola pugui optar a aquest 

reconeixement són els següents: 

- Oferir menús equilibrats i revisats pels tècnics de la Regidoria de 

Serveis Socials i Salut 

- Seguir íntegrament tot el programa d’educació alimentària i 

nutricional que ofereix l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

- Oferir activitats esportives extraescolars 

- Tenir les cuines sota control sanitari 

L’objectiu principal d’aquest 

projecte és la millora de la 

salut dels infants de la vila, 

promocionant els hàbits 

alimentaris propis del model 

mediterrani així com la 

protecció de la salut garantint 

la seguretat alimentària. 

Enguany les escoles que 

han obtingut aquesta distintiu 

són: 

Escola Cossetània 

Escola Divina Providència 
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Impulsat per la Secretaria General d’Esport de la Generalitat de 
Catalunya a través del programa PAFES ( Pla d’Activitat Física, 
Esport i Salut ), el dia 6 d’abril es va celebrar el dia Mundial de 
l’Activitat Física sota l’eslògan: “Ciutats actives, vida saludable”. 
Durant aquest dia es promou l’activitat física com a estil de vida 
saludable.  

El programa PAFES va néixer el 2007 i el seu objectiu 
final  és millorar la salut i la qualitat de vida de les persones 
sedentàries, tot augmentant els nivells d’activitat física (AF) dels 
adults mitjançant la capacitació de professionals sanitaris i d’AF i 

PERQUÈ ÉS IMPORTANT QUE ELS INFANTS FACIN 

EXERCICI? 

Per evitar que un nen obès 
esdevingui un adult obès la 
combinació ideal és millorar 
l’activitat física i l’alimentació. 
Aquestes mesures són efectives 
com més aviat s’instauren, 
sobretot quan l’obesitat encara no 
està instaurada. 

 

 

A més a 
més, la pràctica d’activitat física disminueix 
l’ansietat, millora la percepció d’un mateix, 
millora la salut musculesquelètica, augmenta 
el rendiment acadèmic, disminueix la 
quantitat de greix corporal i la tensió arterial i 
milloren els greixos de la sang.  

www.pafes.com, podeu trobar 
informació que us ajudarà a seguir 
un estil de vida saludable tot 
augmentat el temps que destineu a 
fer activitat física diàriament.  

El dia Mundial de l’Activitat Física 
va començar a celebrar-se el 2002 a 
Sao Paulo gràcies a l’impuls d’Agita 
M u n d o ,  u n a  o r g a n i t z a c i ó 
independent que lluita contra el 
sedentarisme i que rep el suport de 
l’OMS. El missatge que es difon des 
d’Agita Mundo és: Acumula 30 
minuts cada dia d’activitat.  



  

 

Portada del Conte del Mosquit tigre 

Eliminar els focus de cria 
d’aquest mosquit és la millor 
manera de disminuir-ne la 
població d’adults. Diversos 
estudis confirmen que més del 
60% d’aquests focus es troben a 
l’interior de finques particulars;  

MISSATGE PER A  TOTS ELS AGENTS 

ANTIMOSQUIT DE LA CIUTAT:  

ACTIVEU-VOS!!  

JA TORNA EL MOSQUIT TIGRE!!! 

Així mate ix,  l ’any 2008 
l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Diputació de 
Barcelona van editar un conte 
per als més menuts explicant de 
manera amena com va arribar el 
mosquit tigre al nostre territori,   

Dins la mateixa campanya per 
al control del mosquit tigre, 
l’ajuntament inicia un porta a porta 
informatiu. Personal format per tal 
efecte visitarà els domicilis 
vilanovins per informar de les 
principals mesures per evitar que  

La primavera ja és aquí i amb 
ella arriben altre cop els 
mosquits. Els escolars  de la 
nostra ciutat realitzen des de fa 
4 anys tallers per conèixer el 
mosquit tigre i aprendre a 
reconèixer els possibles focus 
de cria per eliminar-los.  

es tracta de petites acumulacions d’aigua en patis, jardins i balcons 
que permeten que cada setmana neixin centenars de nous 
mosquits, que al seu temps es reproduiran novament i faran que a 
mesura que avanci l’estiu tinguem una invasió d’aquests insectes 
que fan molt molesta la vida a l’aire lliure. La millor mesura per 
evitar l’expansió del mosquit tigre és la col·laboració ciutadana, és 

l’hora que els agents antimosquit facin valdre els seus 
coneixements. A la pàgina següent trobareu un decàleg on s’explica 
quines mesures cal seguir. 

els llocs on es reprodueix i les mesures de control, us el podeu 
descarregar a: http://www.vilanova.cat/doc/doc_40515790_1.pdf 

el mosquit proliferi a les finques privades i oferir-se per trobar focus 
a patis, balcons, terrasses i jardins.  

LECTURES I WEBS D’INTERÈSLECTURES I WEBS D’INTERÈSLECTURES I WEBS D’INTERÈSLECTURES I WEBS D’INTERÈS    

CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE. DECÀLEGCONTROL DEL MOSQUIT TIGRE. DECÀLEGCONTROL DEL MOSQUIT TIGRE. DECÀLEGCONTROL DEL MOSQUIT TIGRE. DECÀLEG    

 1.  Eviteu la presència de recipients a l’exterior on es pugui 

acumular aigua (joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els 

testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, safarejos....) 

 2.  Utilitzeu la imaginació i busqueu llocs petits al jardí o a la 

terrassa que es puguin omplir d’aigua, n’hi ha prou amb molt poca, i 

elimineu-los. 

 3.  Si trobeu aigua en un recipient a l’exterior, llenceu-la i poseu el 

recipient cap per avall perquè no es pugui tornar a omplir. 

 4. Si es tracta de recipients que no es poden buidar o retirar, 

canvieu-los l’aigua dos cops per setmana. 

 5. Eviteu acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de 

desguassos. 

 6. Tapeu els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra. 

 7. Si marxeu de vacances, no deixeu recipients al jardí que es 

puguin omplir d’aigua.  

 8. Si teniu fonts ornamentals i no estan engegades, eviteu que s’hi 

acumuli aigua. 

9. Si feu servir un repel·lent, apliqueu-vos-el només a l’exterior i 
durant el mínim temps necessari. No apliqueu repel·lents als menors 
de dos anys. 

10. Parleu amb els vostres veïns a fi que tots feu el mateix. 

En col·laboració amb: 

http://www.vilanova.cat/blog/joanoliva 

http://www.vilanova.cat/html/tema/salut/index.html 

http://www.pafes.cat 

http://www.agitamundo.org/site_es.htm    

http://www.elbaixllobregat.net/mosquit tigre  

http://www.who.int/tobacco/es/index.html   

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir469/index.html 

EDITORIAL:  

Escoles amb cuina promotora de 

l’alimentació mediterrània 

ACTIVITAT FÍSICA:  

Dia Mundial de l’activitat física 

DIA MUNDIAL SENSE TABAC 

EL MOSQUIT TIGRE:  

Agents antimosquit. Decàleg. 
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