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Un moment de la presentació del projecte, ahir a la seu del Col·legi d’enginyers de Lleida.

Col·legi D’enginyers TèCniCs inDusTrials De lleiDa

m. CabeLLo
❘ lleiDa ❘ L’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida (IRBLlei-
da) analitzarà les repercussi-
ons del consum de tabac, posant 
el focus en les dones. I és que, 
per primera vegada des que es 
va impulsar la Unitat de Taba-
quisme del Santa Maria, l’any 
passat hi van anar més dones 
(60 per cent) que homes amb la 
intenció d’abandonar l’addic-
ció al tabac. L’estudi, que rebrà 
una inversió de 1.000 euros per 
part del Col·legi de Graduats i 
Enginyers Tècnics Industrials 
de Lleida, serà liderat pel res-
ponsable de la unitat, Francesc 
Abella. Durant la presentació 
del conveni, Abella va incidir 
en la importància de la inves-
tigació en el tabaquisme, una 
malaltia crònica que mata una 
persona cada mitja hora només 
a Catalunya. 

“És paradoxal que, tenint en 
compte que és una de les pato-
logies que causa més morts al 
món, encara no siguem capaços 
de regular el consum de tabac”, 
va explicar l’expert, alhora que 
va advocar per augmentar el 
preu del tabac, distribuir pa-
quets genèrics, finançar els trac-
taments d’intoxicació i introduir 
assignatures sobre l’addicció al 
tabac a les facultats de medicina 
i psicologia per frenar aquesta 
tendència a l’alça. 

I és que, segons assenyalen els 
últims resultats de l’Enquesta 
de Salut de Catalunya (ESCA) 
corresponents a l’any passat, 
el 25,6 per cent de la població 
catalana és fumador, xifra que 
representa un 1,6 per cent més 
respecte al 2017. Entre els prin-
cipals reptes de la lluita contra el 
tabac, hi ha l’augment de fuma-
dors joves −sobretot amb cigars 
electrònics– i el consum entre 
les dones embarassades.

l’irBlleida posarà el focus en  
el consum de tabac en dones
La investigació rebrà 1.000 euros de finançament del col·legi d’enginyers

salut estudis

n L’increment del consum de 
tabac per part de la població 
jove que constaten els estudis 
i que els experts no deixaven 
de pronosticar ha obligat els 
responsables sanitaris a pren-
dre mesures. Precisament, 
el departament de Salut va 
anunciar al juliol que vetarà 
fumar a les terrasses, cosa que 
ha generat polèmica al sector 
hoteler. Segons va assenyalar 
el departament català, inclou-
rà un apartat a noves limitaci-
ons al tabac a la pròxima llei 
d’addiccions que prepara i que 
espera tenir enllestida d’aquí 
a un any.

Per la seua banda, la Uni-
tat de Tabaquisme del San-
ta Maria atén cada any una 
mitjana de tres-cents pacients 
nous que busquen ajuda per 
deixar de fumar. Es tracta de 
persones que fumen al voltant 
d’un paquet al dia i que, ma-
joritàriament, van començar 
a consumir quan tenien setze 
anys. “Fa vint anys els paci-
ents veien el fet d’anar a un 
terapeuta per desintoxicar-se 
del tabac com un estigma. En 
canvi, ara observem que s’ha 
perdut la vergonya a demanar 
ajuda per deixar aquesta ma-
laltia crònica”, va remarcar 

el responsable de la unitat, 
Francesc Abella. Dels llei-
datans que van passar l’any 
passat per la seua consulta, 
un 45 per cent havien recor-
regut anteriorment a ajuda 
professional i un 32% havien 
intentat deixar-ho per compte 
propi, la qual cosa demostra 
el problema de les recaigudes.

Salut vetarà el consum de tabac a les terrasses

Protocols 
d’actuació  
contra el suïcidi  
a les escoles

salut

❘ BarCelona ❘ El Consell Naci-
onal de la Joventut de Cata-
lunya (CNJC) va reclamar 
ahir la creació de protocols 
d’actuació a les escoles da-
vant de conductes suïcides 
o autolesives, o bé l’expres-
sió de la seua voluntat, entre 
deu mesures que ha exigit a 
la Generalitat per prevenir el 
suïcidi juvenil, primera cau-
sa de mort entre els joves a 
Catalunya. 

Per la seua banda, el mi-
nisteri de Sanitat va anunciar 
que posarà en marxa quatre 
grups de treball amb l’ob-
jectiu de “recollir les apor-
tacions” necessàries per 
avançar en la nova Estratègia 
de Salut Mental i, especial-
ment, contra el suïcidi.

Troben vint  
nous casos de 
deportats a 
camps nazis

memòria històrica

❘ Tarragona ❘ El Centre d’Es-
tudis sobre Conflictes Soci-
als de la Universitat Rovira 
i Virgili va donar a conèixer 
ahir al ministeri de Justícia 
vint nous casos d’espanyols 
morts en camps de concen-
tració nazis dels quals no es 
tenia notícia. Les víctimes, 
que no apareixen a la relació 
de noms publicada recent-
ment al BOE, s’han localit-
zat en documents originals 
nazis d’un arxiu. La majoria 
són persones exiliades de la 
Guerra Civil que van ser de-
portades des de França per 
motius polítics. D’altres tre-
ballaven a Alemanya i van 
acabar en camps per dife-
rents motius.

la notícia,  
a lleida tV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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