
 

 

 

 
Dia Mundial sense Tabac 2022  
El tabac: una amenaça per al nostre  
medi ambient 

Protegiu el medi ambient. El Dia Mundial sense Tabac 2022 us donarà un motiu més 
per deixar de fumar  

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) anuncia la campanya mundial de 2022 per al Dia 
Mundial sense Tabac, amb el lema "El tabac: una amenaça per al nostre medi ambient".  

1 Objectius 

La campanya té com a objectiu conscienciar la població sobre l’impacte ambiental del 
tabac. A partir d’àmbits com el cultiu, la producció, la distribució i la gestió dels residus, es 
donarà als usuaris de tabac una raó addicional per deixar de fumar. 
Un altre objectiu de la campanya és exposar l’esforç de la indústria del tabac per "intentar 
fer un rentat de cara de color verd" pel que fa a la seva reputació i els seus productes 
comercialitzant-los com a “respectuosos amb el medi ambient”. 

2 Efectes del tabaquisme en el medi ambient 

Amb una emissió anual de gasos d’efecte hivernacle de 84 megatones equivalents de 
diòxid de carboni, la indústria del tabac contribueix al canvi climàtic i redueix la resiliència 
climàtica malbaratant recursos i danyant els ecosistemes. 

Al voltant de 3,5 milions d’hectàrees de terra es destrueixen per al cultiu de tabac cada 
any. El cultiu de tabac contribueix a la desforestació, especialment en el món en 
desenvolupament. La desforestació per a les plantacions de tabac provoca la degradació 
del sòl i els "rendiments deficients" o la deficient capacitat de la terra per suportar el 
creixement de qualsevol altre cultiu o vegetació. 

El doctor Ruediger Krech, director de Promoció de la Salut de l’OMS, afirma: "Els impactes 
ambientals del consum de tabac afegeixen una pressió innecessària als recursos ja 
escassos del nostre planeta i als ecosistemes fràgils. Això és especialment perillós per als 
països en desenvolupament, ja que allí és on es produeix la major part de la producció de 
tabac". I continua: "Cada cop que fumes una cigarreta, literalment, estàs cremant recursos 
on ja són escassos, cremant recursos d’on depèn la nostra existència". 

La càrrega mediambiental recau sobre els països menys capaços de fer front a aquest 
fenomen. Els beneficis els obtenen les empreses tabaqueres transnacionals, que tenen la 
seu en països d’ingressos més alts. 
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Amb prop del 90% de tota la producció de tabac concentrada en el món en 
desenvolupament, el tabac té un impacte immensament desigual en diferents grups 
socioeconòmics. Als països d’ingressos baixos i mitjans, molts agricultors i funcionaris 
governamentals veuen el tabac com un cultiu comercial que pot generar creixement 
econòmic. Però als beneficis econòmics a curt termini del cultiu de tabac cal contrarestar-hi 
les conseqüències perjudicials a llarg termini de l’augment de la inseguretat alimentària, el 
deute freqüent sostingut dels agricultors, la malaltia i la pobresa entre els treballadors 
agrícoles, i els danys ambientals generalitzats als països d’ingressos baixos i mitjans. 

3 La indústria del tabac 

La indústria del tabac també ha invertit molt per "fer un rentat de cara ecològic" de les 
seves pràctiques perjudicials per al medi ambient, falsejant les dades en el moment 
d’informar de l’impacte ambiental i finançant projectes i organitzacions de responsabilitat 
social corporativa ambiental. La seva cortina de fum només pot funcionar per una manca 
de dades objectives i per una legislació limitada i inconsistent tant d’àmbit internacional 
com d’àmbit local. 

4 Accions 

Cal identificar la reducció del consum de tabac com una palanca clau per assolir tots els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), 
no només els relacionats directament amb la salut. 

La campanya demana als governs i als responsables polítics que intensifiquin el foment de 
la legislació, inclosa la implementació i l’enfortiment dels esquemes existents per fer que 
els productors siguin responsables dels costos ambientals i econòmics dels residus de 
productes del tabac.  

 
Document oficial de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
 
Deixar de fumar, caixa d’eines, de Canal Salut 
Deu petits consells pràctics 
Guies per deixar de fumar 
Suport presencial i a distància per deixar de fumar 
Línia telefònica: truca al 061 Salut Respon 
 
Més de 100 motius per deixar de fumar, de l’OMS 
Recursos per deixar de fumar, de l’OMS 

https://www.who.int/news/item/13-12-2021-protect-the-environment-world-no-tobacco-day-2022-will-give-you-one-more-reason-to-quit
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/deixar_de_fumar/
https://www.who.int/news-room/spotlight/more-than-100-reasons-to-quit-tobacco
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021/quitting-toolkit

	Dia Mundial sense Tabac 2022  
	El tabac: una amenaça per al nostre  
	medi ambient 
	1 Objectius 
	2 Efectes del tabaquisme en el medi ambient 
	3 La indústria del tabac 
	4 Accions 

