
CAMPANYA DE CONCIENCIACIÓ DELS PERILLS 
DE CONDUIR FUMANT 
 
 
Les distraccions al volant, com ara les provocades per l'acte de fumar, suposen el 39 % dels 
accidents de trànsit. 
 
En els 4,1 segons que es triga en encendre una cigarreta, un vehicle que circula a 100 km/h 
recorre, a cegues, 113 metres de distància. 
 
 

 
 
 
  El centre de medicina primària de Sabadell Metges de Capçalera posa en marxa 
una campanya de conscienciació dels perills de conduir fumant. El primer acte informatiu coincidirà 
amb el parc tancat del VI Ralli de la Llana que es celebrarà a Sabadell el dissabte 20 de febrer de 
2010, de 10:00 hores a 13:00 hores. 
   
  L’acció de fumar mentre es condueix implica molts més riscos per la nostra salut 
dels que, a priori, podria semblar: La distracció de buscar, encendre i apagar una cigarreta; la 
inadequada subjecció del volant; la intoxicació per monòxid de carboni amb una disminució de la 
concentració i dels reflexes; la irritació dels ulls. De moment la Direcció General de Trànsit no 
prohibeix fumar mentre es condueix, però sí que recomana no fer-ho. Extreure una cigarreta del 
paquet o retirar la cendra que cau sobre la roba impliquen uns segons de pèrdua d’atenció que 
poden provocar un accident. 
 
  Metges de Capçalera començarà la campanya, en col·laboració amb el pilot de 
Fórmula 1 Marc Gené, en una carpa en la sortida del Ralli de la Llana en el llac del Parc Catalunya 
(Av. Francesc Macià de Sabadell, davant de El Corte Inglés). A més de repartir informació Metges 
de Capçalera calcularà l’edat pulmonar dels fumadors que vulguin realitzar la prova amb algun dels 
tres mesuradors de flux aeri instal·lats a tal fi. 
 
  El pilot de SEAT Jordi Gené, campió del món per equips de la WTCC, estarà 
present a la carpa de l’esdeveniment d'11:00 a 12:00 hores per col·laborar en la difusió de les 
activitats d’aquesta campanya. 
   
  Coincidint amb la campanya Metges de Capçalera, com a centre de medicina 
primària, posa en marxa una Unitat Antitabac per ajudar al fumador a deixar de fumar. La Unitat 
està formada per quatre metges de família i un psicòleg per fer un seguiment personalitzat al 
fumador. La millor manera de deixar de fumar és amb seguiment mèdic i tractament farmacològic 
amb la màxima evidència científica (evidència A).  
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