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Comitè Organitzador - Junta Directiva
Presidenta 
Àngela Martínez Picó

Vicepresidenta 
Montserrat Moral Ajadó

Secretaria 
Cristina Masuet Aumatell

Tresorera 
Marta Chuecos Molina

Vocals 
Josep M. Sanchez Garcia
Jacobo Sellarés Torres
M. Cristina Pinet Ogué
Ester Valle Cruells
Maria Elena Castellanos Hernández
Antoni Baena Garcia
Marta Chuecos Molina (Vocal Girona)
Francesc Abella Pons (Vocal Lleida) 
Enric Rovira Ricart (Vocal Tarragona)

Comitè Científic
Cristina Masuet Aumatell 
Àngela Martínez Picó
Paqui Moreno Fernández
Toni Veciana Nogués
Ester Valle Cruells

Isabel Recasens Calvo
Alba Brugués Brugués
Ainhoa Marin Gómez
Montse Ballbé Gibernau
Josep M. Suelves Joanxich

Primer Premi a la Millor Història d’Exfumador 2019
[...] ..si se puede !! Cuesta pero si se puede solo tenemos un cuerpo y hay que 
cuidarlo!!

Seguimos contando años seguimos en la lucha y espero seguir muchos años 
más!!

Os mando muchos besos sin humo!!”[...]

Montse Hernández 
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08:30 Registre i lliurament de la Documentació
 SESSIONS Simultànies
09:00 SeSSió 14TrasTorns psiquiàTrics i abordaTge en Tabaquisme 
 moderador4Jordi Blanch Andreu 
              Director del Pla director de salut mental i addiccions del   
             Departament de Salut
 Podem motivar als pacients ingressats per fer un seguiment telefònic?:   
 Projecte 061 Quit Mental 
  Magalí Andreu Mondón 
  Psicòloga. Investigació. Unitat Conductes Addictives. Hospital Clínic,   
  Barcelona
 Efectivitat d’un programa d’intervenció presencial a l’alta d’unitats   
 d’ingrés lliures de fum 
  Blanca Carcolé Batet 
  Psicòloga Clínica. CAS Tarragona
 Pacients duals atesos en els centres d’addiccions (CAS). Resultats d’un   
	 programa	protocol·litzat 
  Mª Cristina Pinet Ogué 
  Psiquiatra adjunt. Unitat Conductes Addictives, Servei de psiquiatria.   
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
09:00 SeSSió 24Tabaquisme i medi ambienT 
 moderadora4Marta Chuecos 
               Directora EAP Rocafonda-El Palau. Direcció d’Atenció   
               Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut.  
 La primera calada: abordant el tabaquisme des de l’embaràs, la infància i  
 l’adolescència 
	 	 Ferran	Campillo	López 
  Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica i ABS Olot. Equip Pediàtric  
  Territorial de la Garrotxa. Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
 Exposició al fum ambiental del tabac en espais freqüentats per nens i   
 nenes d’11 països europeus: projecte TackSHS 
	 	 Mª	José	López	Medina 
  Agència de Salut Pública de Barcelona
 Les puntes de cigarreta: petits assassins poc visibles 
  Patrícia Agüera Pàmies 
  Membre de la iniciativa ciutadana No Más Colillas en el Suelo Barcelona
 10:15 Pausa Cafè



10:45 INAUGURACIÓ OFICIAL - BENVINGUDA
 Alba Vergés i Bosch 
 Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya 
 Àngela	Martínez	Picó	
	 Presidenta de la SCATT 
 Joan-Ramon Villalbí Hereter 
 President del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya  
 Joan Guix i Oliver 
 Secretari de Salut Pública, Dept. de Salut de la Generalitat de Catalunya
11:00 scaTT 10 anys
 11:15 Taula 14malalTies emergenTs en Tabaquisme
 moderador4Jacobo Sellarés Torres 
              Pneumòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona
 20.000 artritis reumatoides menys: tabaquisme i artritis reumatoide 
	 	 César	Díaz	Torne 
  Unitat d’artritis, Servei Reumatologia, Hospital de la Santa Creu i   
  Sant Pau, Barcelona
 Quan	el	tabaquisme	fa	fibrosi	pulmonar	enlloc	d’emfisema	 
 (o les dues coses) 
  Núria Albacar Ingla 
  Programa de malalties intersticial pulmonars difuses. Servei de    
  Pneumologia de l’Hospital Clínic, Barcelona
 12:15 presenTació comunicacions orals
 moderadora4Cristina Masuet Aumatell 
 Metgessa adjunta del Servei de Medicina Preventiva, Hospital Universitari   
 de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Professora associada de   
 la Universitat de Barcelona i de la Universitat Central de Catalunya
 12:55 lliuRaMeNT De PReMiS6
 a les millors comunicacions
 presenta4	Cristina Masuet Aumatell
	 HISTÒRIES	D’EX-FUMADORS 
 presenta4	Montserrat Moral Ajadó 
 13:15 Taula 24acTualiTzació de la legislació i nous consums 
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 moderador4Enric Rovira Ricart, vocal Tarragona, SCATT
	 Carmen	Cabezas 
 Sots-directora de Promoció de la Salut, Agència de Salut Pública de   
 Catalunya
 14:15 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SCATT4Reservada a socis

reconeixement d’interès sanitari
la Direcció General de Profesionals de la Salut, del departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya amb data del 28 d’octubre de 2019 otorga el 
reconeixement d’interès sanitari a l’activitat X Jornada Societat Catalana d’atenció 
i tractament del consum de tabac amb el número de registre 9002S/247/2019



seu

com arribar-hi

inscripció graTuïTa
Places limitades a l’aforament de la sala.
Per tenir dret a la inscripció gratuïta, cal omplir el formulari 
online que trobareu a https://bit.ly/2pcKg3c

CaixaForum	Barcelona
av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona

13 i 1504parada davant del CaixaForum Barcelona  
9, 27, 50, 65, 79, 91, 109 i 1654Plaça espanya  
d20, H12, V7, l72, l80, l81, l86, l87 i l954Plaça espanya

línia 34Plaça espanyalínia 14Plaça espanya

l8, s33, s4, s8, r5 i r64Espanya

Informació
Jorgina Fabré
Tel. 932 032 331 
jorginafabre@academia.cat
Inscripcions
Lourdes Campañá
Tel. 932 032 765
inscripcions@academia.cat www.academia.cat • https://bit.ly/2hytpjz

Departament d’activitats i Congressos
Major de Can Caralleu, 1-7 • 08017 Barcelona

secretaria Tècnica

informació general



bases per a l’enViamenT i presenTació de Treballs
Per realitzar l’enviament dels abstracts cal que utilitzeu el formulari que 
trobareu a https://bit.ly/35ynlzi
una vegada introduït el vostre resum, obtindreu una referència per poder 
consultar i modificar automàticament la comunicació fins a la data límit de 
presentació. a partir d’aquesta data, i amb les mateixes claus d’accés, podreu 
consultar l’acceptació, així com el tipus de presentació, dia i hora.
Per fer modificacions o veure l’estat d’un abstract ja enviat, feu clic a 
https://bit.ly/2mJdcJc
extensió màxima de l’abstract 250 paraules, i amb els següents 
apartats: introducció/objectius, mètodes, resultats i conclusions.
Es prega rigor científic i els treballs hauran de ser originals, i per tant no poden 
estar publicats en cap revista ni haver-se presentat prèviament a cap altra Jornada 
o congrés.
S’acceptaran tant estudis qualitatius com quantitatius (observacionals, 
experimentals), revisions sistemàtiques o meta-anàlisis, així com experiències o 
intervencions en salut pública on s’objectivi un anàlisis de temes relacionats 
amb Tabaquisme.
els autors hauran de figurar amb el nom i dos cognoms i s’admetrà un nombre 
màxim de 6 persones.
És obligatori que el presentador estigui inscrit al congrés, un cop la comunicació 
hagi estat acceptada.
El Comitè Científic podrà demanar informació als autors del treball en cas de 
necessitar informació aclaridora per poder acceptar la comunicació.
la data màxima d’enviament dels resums serà el 12 de gener del 2020 .
a partir del dia 24 de gener del 2020 es comunicarà la resolució via correu electrònic 
i utilitzant la vostra referència podreu consultar l’estat de la vostra comunicació. (Si 
l’abtract finalment és acceptat com a pòster, tindrà fins el 30 de gener del 2020 
per enviar el fitxer a la secretaria Tècnica)
important:
Indicar si la vostra comunicació té relació o està finançada per la Industria.
Mostrar la filiació de cada un dels signants de la comunicació.
les 3 millors comunicacions seran presentades en format oral i la resta en format 
de pòster digital. Els hi donarem les instruccions de les característiques que hauran 
de tenir els pòsters més endavant.

presenTació comunicacions orals
la durada de l’exposició de les comunicacions orals serà màxim de 10 minuts.
la presentació es farà en format Power Point, o similar.
Premis: Millor Comunicació, 300€; Segona Millor Comunicació, 150€; Tercera Millor 
Comunicació, 100€

informació general



col·laboradors

patrocinadors

haz algo increible


