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DdG GIRONA

■Platja d’Aro acollirà demà la cin-

quena Nit Solidària del Sallés Ho-
tel & Spa Cala del Pi, en col·labo-
ració amb l’AECC-Catalunya
Contra el Càncer de Girona i amb
el suport de l’Obra Social La Cai-
xa.

L’objectiu d’aquesta vetllada
benèfica és recollir fons per a la in-
vestigació d’un dels tipus de càn-

cer infantils més habituals, el sar-
coma d’Ewing, que desenvolupa
el doctor Jaume Mora a l’hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona. 

En l’anterior edició d’aquesta
cita solidària, la del , es van
recaptar . euros, que se su-
men a la recaptació aconseguida
en les tres anteriors, de gairebé

. euros. 
La cinquena edició de la Nit So-

lidària comptarà amb la gastrono-
mia del Restaurant Aurum, dirigit
pel xef Enric Herce, i estarà pre-
sentada per la model i col·labora-
dora de televisió Mireia Canalda.
Els assistents podran veure la des-
filada de moda dels dissenyadors

Jordi Dalmau i Pilar Oporto i par-
ticipar en sortejos d’obsequis ce-
dits per patrocinadors i col·labo-
radors del projecte, a més de veu-
re actuacions musicals i artísti-
ques en directe. 

Entre les personalitats que han
confirmat l’assistència a la troba-
da benèfica hi ha el medallista
olímpic Saúl Craviotto; la presen-
tadora i model Elsa Anka; l’exju-
gador d’handbol Enric Massip i el
xef de Cuines i Joc de Cartes, Marc
Ribas; a més de l’actriu i cantant
Mercè Martínez i la periodista
Cristina Cubero. 

Nit solidària demà a Platja d’Aro per finançar la
investigació sobre un tipus de càncer pediàtric
L’organitza el Sallés Hotel
Cala del Pi i destinarà la
recaptació a la recerca de
l’hospital Sant Joan de Déu

EFE/DdG BARCELONA

■ La nicotina del tabac arriba als
dormitoris infantils a les llars on
es fuma, encara que el consum es
faci lluny de les habitacions, se-
gons un estudi de l’Agència de Sa-
lut Pública de Barcelona. L’estudi,
liderat per l’epidemiòloga de
l’ASPB María José López, ha ana-
litzat un centenar de llars de la ca-
pital catalana on viuen menors de
 anys i ha verificat la presència
de nicotina al menjador i al dor-
mitori infantil d’aquelles cases on
encara es fuma, encara que el
consum s’hagi fet en altres depen-
dències de la casa.

Segons López, l’estudi ha com-
provat que el fum del tabac arriba
als dormitoris infantils en aque-
lles llars on encara es fuma.

«N’hi ha prou de fer-ho al men-
jador o en un radi pròxim perquè
aparegui nicotina al dormitori in-
fantil, un lloc on nens i nenes pas-
sen moltes hores, incloent-hi el
temps de son», ha denunciat la in-
vestigadora.

Segons la investigació, existeix
una clara correlació entre trobar
fum del tabac al menjador i tro-
bar-lo al dormitori.

A més, la feina ha revelat com
els nivells alts de nicotina s’asso-
cien amb el nombre de cigarrets
fumats al menjador, amb la per-

missivitat de fumar, amb detectar
olor de tabac a la casa, i amb el
nombre de persones fumadores
que conviuen a casa.

Així, segons la investigació,
mentre que a les llars on no viuen
fumadors el mesurament de ni-
vells de nicotina va ser inaprecia-
ble, en aquells on viuen fumadors
es van obtenir concentracions
mitjanes de , micrograms per
metre cúbic al menjador i de ,
micrograms per metre cúbic als
dormitoris.

De fet, a les cases a les quals es
permet fumar l’estudi va trobar
una concentració mitjana d’,
micrograms per metre cúbic al
menjador, i de , a l’habitació
del nen o nena.

La investigadora ha recordat
que existeix molta evidència cien-
tífica sobre el dany sobre la salut
que causa el fum ambiental del ta-
bac en nens i nenes. Ara, aquest
treball ha confirmat que els nivells
de nicotina en dormitoris infantils
–malgrat que ningú hi hagi fumat–
poden ser rellevants.

Per comparar, es pot recórrer a
les xifres de nicotina mesurades a
l’interior de centres de treball
abans que entrés en vigor al gener
del  la Llei /, de  de
desembre del , que van ser de
, micrograms per metre cúbic

en universitats, i de , micro-
grams en empreses del sector pri-
vat.

La investigació ha estat finan-
çada per l’Institut de Salut Carlos
III, i a més de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona, on treballa
la investigadora principal del pro-
jecte. També hi han participat in-
vestigadors de l’Institut Català
d’Oncologia (ICO) i de la Direcció
Xeral de Saúde Pública de Galícia.

La recerca s’ha publicat en la
revista internacional Tobacco
Control, que és un referent en ta-
baquisme a nivell global.

Diferents estudis científics ja
han avalat que inhalar partícules
del tabac encara que no es
fumi –fumadors passius– aug-
menta el risc de malalties pulmo-
nars, entre elles el càncer.

Els nens exposats al fum i les se-
ves conseqüències, encara que no
l’inhalin directament, són més
proclius a desenvolupar majors
malalties relacionades amb els
pulmons. D’altra banda, fumar en
els balcons, com fan alguns pares,
podria incórrer també en una vul-
neració de la Llei antitabac si mo-
lesta algun veí.

La nicotina arriba als dormitoris
encara que es fumi al menjador
Un estudi ha analitzat un centenar de llars de Barcelona amb nens i fumadors i ha verificat
que també hi ha una presència rellevant del fum del tabac en estances on no s’ha consumit
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DdG PALAMÓS

■ Representants de gairebé tots
els centres hospitalaris de la regió
sanitària de Girona es reuniran a
la Jornada de Qualitat de les Co-
marques Gironines «Qualitat en
línia» que se celebrara el  d’octu-
bre a Navata. La cita serà un punt
de trobada dels actors que inter-
venen en el món sanitari i l’orga-
nitza la Comissió de Qualitat in-
tercentres de les comarques giro-
nines a l’hotel Torremirona.

Els centres que participen en
aquest projecte són la Clínica Gi-
rona, la Corporació de Salut del
Maresme i de la Selva, la Fundació
Salut Empordà, l’Hospital d’Olot
i Comarcal de la Garrotxa, l’Hos-
pital de Campdevànol, l’Institut
d’Assistència Sanitària i els Ser-
veis de Salut Integrats del Baix
Empordà.

Es tracta d’una jornada gratuï-
ta, oberta, participativa i de punt
de trobada dels diferents actors
que intervenen en el món sanita-
ri, com la ciutadania, les associa-
cions de pacients i els professio-
nals de la salut. 

L’objectiu és trobar un espai
comú on debatre i cercar una visió
consensuada de la qualitat que
serveixi per elaborar les línies es-
tratègiques de futur i oferir una
atenció sanitària cada vegada mi-
llor i més centrada en el pacient,
segons els organitzadors de la tro-
bada. 

Jornada de
qualitat amb 
la participació 
de la majoria dels
centres gironins


