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Presentació
El tabaquisme constitueix sens dubte, un problema de gran abast sanitari i
social al nostre país. A Catalunya, s’han portat a terme accions diverses des
de diferents àmbits amb resultats dispars. Pot semblar, des dels centres
educatius, que després de molts anys de promocionar la salut i els hàbits i
actituds saludables, el tema del tabaquisme en els joves està en vies de ser
resolt. Aquest convenciment està, però, en total contradicció amb la realitat.
Actualment, en el nostre entorn, l’edat d’inici del tabaquisme es situa per sota
dels 16 anys en el grup de joves entre 15 i 24 anys, i el consum de tabac ha
augmentat (l’any 1998, un 44% dels nois i noies en aquest franja d’edat
fumaven diàriament o ocasionalment; això representa un 22% més que l’any
1994).
L’entorn educatiu constitueix un espai idoni per transmetre les pautes que
poden evitar o retardar l’inici del consum del tabac. A més, els centres
disposen d’una normativa de referència que dóna suport a les seves
intervencions preventives.
En aquest sentit us presentem els materials didàctics del programa escolar El
tabac, ben lluny, us agraïm la vostra adhesió i a la vegada, us animem a
desenvolupar activitats educatives relacionades amb aquest tema durant el
curs. Paral·lelament podreu participar, aquest curs escolar, en un concurs
escolar que pretén estimular la participació de tothom, ja que s’han previst
diferents categories i tipus d’exercicis i premis tant a nivell individual, com
col·lectiu i per al centre.
La prevenció del tabaquisme és una tasca que hem de compartir entre tots.

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
Barcelona, novembre de 1999

Josep-Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
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Introducció
Fumar o no fumar sovint acostuma a ser una decisió prou difícil per a
molts adolescents.
Si fumar representa fer el mateix que fan els altres, intentar semblar
més gran o provar allò que tenen a l’abast o potser suposar trencar
esquemes, la decisió fàcil serà la de fumar.
Si, en canvi, no fumar representa trobar-se millor, mantenir una opció de
vida saludable o no dependre dels cigarrets cada dos per tres, la decisió
fàcil serà la de no fumar.
De totes maneres, mai aquest tipus de decisions són fàcils. Mai cap
tipus de decisió que suposi posicionar-se en un lloc o en un altre ho és.
Hem de pensar que com en el tema del tabac, els nostres alumnes
hauran de prendre moltes decisions i sovint sobre temes molt decisius
tant per a ells com pels seus i durant un temps bastant curt, de manera
que se’ls demana que decideixin què volen estudiar, en quin grup
d’amics es troben millor, a qui intenten o no estimar, quines opcions de
temps lliure volen escollir i que enmig de tot això defineixin una
personalitat autosuficient i responsable.
Decisions de diferents temes i diferents rellevàncies, i a partir de moltes
motivacions i molts interessos canviants.
I nosaltres, els docents, en tot això, els podem orientar, en la mesura del
possible, no imposant o jutjant allò que els adolescents decideixin sinó
intentant raonar o justificar els seus punts de vista i els nostres, que no
sempre seran els mateixos, però que no sempre seran sistemàticament
diferents. Entenent que som models del que viuen i que el que els hi
dieu o ensenyem els hi és important.
Hem de treballar temes que provoquin l’interès dels alumnes, que els
impliquin, que els motivin pel fet de ser propers, temes quotidians del
dia a dia i que els puguin preocupar o encuriosir.
El tabac n’és un d’aquest temes.
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Un tema del que és important parlar, però deixant enrere la idea que
sols hem de parlar-ne en negatiu, referenciant ben clar les possibles
conseqüències físiques negatives de fumar, els òrgans afectats o els
problemes a què ens pot portar, doncs els joves no es senten afectats
pels efectes que puguin patir a llarg termini, ja que les amenaces contra
la seva salut es refereixen al seu futur i aquest no serà un argument
convincent.
Cal parlar-ne globalment, completar els afectes negatius, amb
alternatives de temps lliure, reflexions sobre els drets i deures dels
fumadors i dels fumadors passius, debats sobre la influent publicitat que
ens trobem per tot arreu o dibuixant propostes preventives atraients. En
resum, intentant que quan anunciem que parlarem de tabac, els
alumnes no ens mirin passivament pensant: “un altre cop!”.
La proposta que us presentem aporta quatre activitats per a cada un
dels cicles amb els que creiem més interessant treballar la prevenció del
tabaquisme.
Proposem treballar el tabaquisme al cicle mitjà i cicle superior de
primària i a primer i segon cicle de secundària, doncs creiem que son
els cicles adients per prevenir consums, ja que s’estan reafirmant,
provant i demostrant a si mateixos i als altres el que fan i els poden
arribar a fer.
Cal pensar que entenem la prevenció del tabaquisme, com tots aquells
temes d’educació per a las salut, com a un tema paral·lel que no
demana un excés de preparació pel docent ni un trencament dels
continguts previstos pel curs, un procés de treball paral·lel al curricular
que el pot completar.
Volem, en definitiva, proporcionar-vos una proposta educativa que
apunti o doni pinzellades diferents al voltant del problema del tabac
d’una manera propera i que ens permeti treballar a gust, tant als docents
com als alumnes amb l’objectiu de reafirmar la prevenció i enfortir els
factors de protecció que puguin afavorir o facilitar el consum de tabac.
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Prevenció
Prevenció del tabaquisme des de l’ escola
El consum del tabac s’ha considerat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
com la principal causa prevenible de malaltia i mort prematura dels països
desenvolupats. És per aquest motiu que, des de fa anys, s’estan realitzant
campanyes contra el tabac amb la promoció de mesures de caràcter multisectorial:
mesures reguladores de la publicitat, regulació d’espais per a fumadors, limitació o
regulació dels punts de venda....
Cal dir que a Catalunya, des dels inicis dels anys vuitanta, ja s’estan presentant
propostes de programes d’Educació per a la Salut.
L’escola constitueix un marc privilegiat per a portar a terme accions de prevenció
tant primària (evitar l’inici del consum) com secundària (evitar la consolidació de
l’hàbit i eliminar el consum). Les estratègies que es vinculen en els escenaris
quotidians de les persones i que consideren com a potencials agents de salut les
persones que hi estan implicades es basen en la consideració que les
circumstàncies socials que envolten el comportament de fumar figuren entre els
principals factors que ajudaran a evitar el consum. Des d’aquest plantejament, cal
integrar la prevenció del tabaquisme a l’àmbit escolar en el marc de l’Educació per a
la Salut i dels eixos transversals del currículum educatiu.
L’escola té una incidència inqüestionable en l’adquisició de coneixements, en la
transmissió de valors i en la formació d’actituds dels joves.
L’escola constitueix un dels principals escenaris de vida, i per tant d’aprenentatge,
per als adolescents. A l’escola s’aprèn per la pròpia experiència i també per la
imitació de la conducta dels altres. Els comportaments socials que s’assagen a
l’àmbit escolar es consolidaran o no en funció de la resposta d’acceptació i reforç
que hi trobin i passaran a ser elements del repertori de comportament futur de les
persones.
L’escola educa amb continguts, però també ho fa amb l’ambient que crea i que la
defineix, amb el clima que en ella es respira i que transmet, per si mateix, un
missatge amb un gran poder d’influència en la formació de les actituds vitals dels
alumnes (i també dels professors).
Considerem també que a l’escola tenim tota la població corresponent a les edats en
que la incidència en l’inici i consolidació de l’hàbit tabàquic pot ser major i
constitueixen el període ideal per a prevenir o modificar les conductes no
saludables.
L’escola és un lloc privilegiat d’observació i detecció dels comportaments dels joves
que ens permet poder analitzar realitats, necessitats educatives i posar en marxa
accions preventives per tal d’ajudar-los a identificar i resistir les pressions socials
cap al consum.
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El fet de donar una informació no genera forçosament una modificació del
comportament i cal, per tant, incidir en la promoció d’habilitats i estratègies que
permetin un bon desenvolupament personal i social, que facilitin una resolució
positiva de les situacions de pressió de grup i de presa de decisions. Cal també
fomentar l’esperit crític davant l’allau d’estereotips i la implantació de models que
representa el món de la publicitat i els mitjans de comunicació de massa. En
definitiva, cal fomentar uns estils de vida saludables.
En aquest sentit és important remarcar que la prevenció del tabaquisme cal situar-la
doncs en un context més global d’educació per a la salut, i cal veure com els factors
de protecció que treballem no són únicament propers als de la prevenció de
drogodependències, ja que en la seva part més inespecífica coincideixen amb els
factors de protecció que cal treballar per prevenir d’altres conductes de risc (SIDA,
Trastorns de l’alimentació, ...)
Per tant, hem de tenir clar que la nostra tasca en el marc de la prevenció no es pot
limitar únicament a donar informació dels efectes del tabac sobre el nostre
organisme, caldrà desenvolupar-ho i complementar-ho amb una proposta de
caràcter més inespecífic, combinant els dos tipus de prevenció:
La prevenció inespecífica se centra en el desenvolupament d’habilitats i
estratègies que permetin una relació equilibrada i satisfactòria amb un mateix i amb
els altres. Algunes d’aquestes estratègies i habilitats (seguretat en un mateix,
assertivitat, presa de decisions, anàlisi de situacions, etc.) són susceptibles de ser
aplicades a situacions de risc relacionades amb el consum de diferents substàncies.
Precisament per la seva inespecificitat, també resulten útils en altres situacions no
específicament relacionades amb drogues (sexualitat, medi ambient, alimentació,
consum, seguretat viària, etc.).
La prevenció específica es centra directament en el tabac: efectes, principals
òrgans afectats, components del tabac i principals malalties associades, a més
d’altres aspectes temes com la publicitat, la promoció o el consum que també hi
estan vinculats.. En aquest punt cal puntualitzar que els joves no es senten
vulnerables davant dels efectes que puguin patir a llarg termini (futures malalties o
pèrdua de qualitat de vida), ja que les amenaces contra la seva salut fan referència
a un horitzó que es situa a trenta o quaranta anys vista, aquest futur tan llunyà no és
mai un argument convincent. Cal també afegir-hi que, en molts casos, aquestes
situacions de risc incorporen un altre atractiu pel fet d’estar a prop del perill, de la
transgressió i de la provocació.
És també bàsic assenyalar la importància dels models dels mestres i del
professorat, i de com els mateixos centres incorporen l’acompliment de la legislació
i aconsegueixen que els centres educatius siguin veritables espais sense fum.
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La iniciació al tabac: “un aprenentatge”
Per tal que l’esforç que dediquem a prevenir el consum de tabac sigui eficaç cal
considerar els múltiples factors que influeixen en l’inici i manteniment d’aquest
comportament. Alguns d’aquests condicionants són de caràcter personal, com
poden ser les causes biològiques i de personalitat, d’altres són elements
socioambientals, com la influència dels companys i altres persones significatives, la
influència de la publicitat i altres factors de l’entorn que configura la realitat dels
individus.
Fins a arribar a l’estat final de dependència, el fumador passa per diverses etapes
des del moment en que “decideix iniciar-se” o provar el primer cigarret. L’edat d’inici
s’ha anat avançant progressivament. Sembla que també ha estat un element
important en aquest fet el traspàs de l’alumnat de la segona etapa d’EGB al primer
cicle d’ESO, és a dir, l’anticipació de l’accés dels nois i noies als centres de
secundària, als dotze anys. Sabem que la majoria dels fumadors comencen a ser-ho
abans d’arribar a la majoria d’edat legal i que la màxima incidència del tabaquisme
es situa als setze anys (Villalbí, JR., 1998). Sembla estar molt clar que aquest
procés es produeix entre els dotze i els 16 anys, edats que corresponen als estudis
de 1r i 2n cicle d’ESO.
Entre el moment de la primera experimentació i el fet de tenir una dependència del
tabac es produeix una adquisició progressiva de l’hàbit de fumar. No tots els factors
relacionats amb el consum de tabac influeixen en el mateix moment ni amb la
mateixa força i és bo adequar les nostres accions preventives cap als objectius que
en cada moment són prioritaris. Cal considerar els diferents moments que es poden
diferenciar pel que fa a l’hàbit de fumar.
El procés d’aprenentatge o d’habituació al consum de tabac passa per tres fases:
♦ Inici.
♦ Habituació.
♦ Dependència.
Condicions d’inici
En general, podem afirmar que la majoria de joves coneixen els efectes negatius del
tabac sobre la seva salut i com el tabac és un element determinant en el
deteriorament de la qualitat de vida de les persones que el consumeixen. També
tenen coneixement dels efectes que té i que la majoria de fumadors manifesten
haver intentat deixar de fumar, voler-ho deixar o disminuir-ne el consum.
Malgrat tenir un bon nivell d’informació i força evidències en el seu entorn més
immediat, es produeixen una sèrie de factors que afavoreixen aquest inici,
contrarestant tots els arguments contra el tabac:
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La publicitat afavoreix l’inici del consum del tabac en els següents aspectes:
-

Associa el fet de fumar a models o estereotips de caràcter seductor o sensual.
Fomenta l’esperit de transgressió i d’escepticisme contra els missatges
preventius.

La pressió del grup d’iguals: En aquestes edats és evident la importància del grup
d’amics, el pertànyer al grup, els factors d’identificació i la recerca de la pròpia
identitat. Cal destacar, però, que la pressió del grup té una importància que cal
relativitzar, ja que sempre ha d’haver-hi una sintonia entre les característiques del
grup i les conductes que individualment s’està disposat a assumir. En altres
paraules, abans que es produeixi una pressió de grup molt clara s’ha de produir una
manca de sintonia. O bé s’està molt d’acord amb els hàbits i actituds dels grup al
qual es pertany i es poden assumir sense crear-ne massa conflictes.
Fumar, un ritus d’iniciació: El moment d’inici del consum de tabac es pot convertir
també en el moment simbòlic d’iniciació a l’edat adulta i d’abandonament de la
infantesa. Amb tot el ritus del fumar, s’accedeix a tot un món mitificat en l’imaginari
de l’adolescent.
Una combinació de la influència d’aquests elements i de les característiques pròpies
de l’etapa evolutiva de la preadolescència i l’adolescència fa que molts joves vulguin
experimentar i provin el tabac.
En aquest moment esdevenen d’una importància cabdal factors personals com les
habilitats assertives i la competència social que tinguin els joves, junt amb la
percepció d’autoeficàcia que tenen, és a dir, la percepció que tenen sobre la seva
capacitat per a evitar el consum de tabac.
Habituació
Malgrat que les primeres experiències no acostumen a ser gaire satisfactòries, es
produeixen una sèrie d’elements que afavoreixen l’habituació i elevada prevalença
del consum de tabac.
Si el consum de tabac continua, el reforçament social immediat fa que augmenti la
conducta de consum; es pot contrarestar el caràcter negatiu de les primeres
experiències amb la necessitat de superar aquestes “febleses” amb un millor domini
i demostrar habilitats i destreses en el fet de fumar. Posteriorment l’hàbit de fumar
es va fent més regular. El poder addictiu de la nicotina accelera aquest procés i el
consum de tabac es dispara.
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Dependència
Un cop superada aquesta fase d’habituació, el consum de tabac s’integra en el
propi estil de vida i esdevé un fet quotidià i imprescindible.
La nicotina crea tolerància, cada vegada és major la dosi que es necessita per a
aconseguir els mateixos efectes. També crea addicció, si s’interromp de cop el seu
consum apareixen una sèrie d’alteracions que fan que la persona no es trobi bé i
que necessiti consumir de nou la substància addictiva. Aquesta situació és coneix
com a síndrome d’abstinència i, en el cas del tabac, inclou símptomes com mal de
cap, ansietat, irritabilitat, sensació de necessitat de menjar, etc....
Ja no es fuma pel plaer de fumar, sinó que es fuma per a evitar el malestar que
produeix l’absència del tabac. És en aquest moment, que podem parlar de
dependència.
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Campanya
“El tabac ben lluny”
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“El tabac ben lluny” és una proposta del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, amb el suport del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, per a treballar la prevenció del tabaquisme a
les escoles:
- variada, és a dir, que les dinàmiques que es proposen són diferents a
cada activitat, per fer que en alguna d’elles els/les docents les pogueu
integrar en la vostra manera de fer, us hi trobeu còmodes i la pogueu
treballar amb els vostres alumnes.
- eficaç, doncs les activitats tenen uns objectius preventius especificats
per a cada activitat i segons cada edat.
- amb continuïtat, ja que aquesta proposta d’activitats pot anar
acompanyada d’un concurs d’elaboració de materials adients a cada
cicle.

Els dossiers
Aquesta és una proposta didàctica que t’oferim per tal que puguis
treballar fàcilment la prevenció del tabaquisme a l’aula.
Et proposem quatre activitats, amb tècniques diferents i adreçades a
vàries àrees, per a cada un dels quatre cicles als que ens dirigim, de
manera que pugueu escollir la que més encaixi en la vostra dinàmica
d’aula o bé et suggereixin altres activitats amb les que poder treballar.
Diríem que els dossiers podrien ser l’excusa per tal que pugueu encetar
la prevenció del tabaquisme al vostre centre i a partir d’aquí perfilar una
intervenció més continuada.
A cada un dels dossiers, hi trobareu dos tipus de fitxes:
- Fitxa d’orientacions didàctiques, adreçada als docents, on hi trobareu
els objectius, els continguts i la descripció de cada una de les
activitats proposades.
- Fitxa de treball, adreçada als alumnes, on hi trobareu l’activitat
proposada, a punt de fotocopiar, si és que us interessa.
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Propostes d’activitats
DOSSIER 1
CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA
Activitat 1

El fumador passiu

Objectius:
-

Conèixer i reflexionar sobre el concepte de fumador passiu.

-

Difondre la idea que no es permès fumar a tot arreu: el respecte de les normes
establertes.

-

Potenciar la idea que si es fuma s’ha de pensar amb els que t’envolten: si els
molestes o no, la responsabilitat vers els altres.
Generar habilitats i estratègies que permetin fer respectar els drets dels no
fumadors evitant l’enfrontament i el conflicte.

-

Descripció:
A partir d’una imatge que ens mostra una situació de conflicte en un transport públic,
es treballa el tema del fumador passiu, el respecte als altres i la normativa.

Activitat 2

El fum del tabac embruta el nostre cos

Objectius:
-

Prendre consciència de la relació existent entre el fum del tabac, els seus efectes
i conseqüències envers el cos humà.
Conèixer el trajecte que recorre el fum del tabac pel nostre sistema respiratori.

Descripció:
A partir d’una silueta del cos humà, es treballen les parts del cos afectades pel fum
del tabac i el seu recorregut.
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Tabac i esport

Objectius:
- Identificar i relacionar els efectes negatius del tabac envers l’esport
- Promoure estils de vida saludable.

Descripció:
Es tracten els efectes perjudicials del tabac relacionats amb l’esport, a partir d’una
dinàmica que consisteix en esbrinar uns dibuixos amagats.

Activitat 4

Fotògrafs

Objectius:
-

Reforçar els continguts treballats en les anteriors activitats: identificar i relacionar
alguns dels aspectes negatius del consum del tabac en els diferents àmbits
d’implicació de la persona: aspectes individuals, la seva relació amb els altres i el
grup, el medi ambient, l’esport, el temps lliure, etc.

Descripció:
Aquesta activitat fa una síntesi de tots els aspectes treballats anteriorment, a partir
de sis imatges que han de representar (o fotografiar) les situacions proposades.
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DOSSIER 2
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA
Activitat 1

Que ho dius de debò, això?

Objectius:
-

Analitzar els missatges publicitaris.
Fomentar l’esperit crític, la reflexió i la presa de decisions.

Descripció:
Treball sobre la influència de la publicitat a partir del text En Bombeta i la publicitat

Activitat 2

Perquè sí, perquè no

Objectius:
-

Identificar els aspectes negatius del tabac en els diferents àmbits d’implicació de
la persona.
Aprendre a donar arguments i saber-los exposar; fomentar la discussió i
l’intercanvi d’opinions, prendre decisions saludables.

Descripció:
A partir de 5 personatges i d’un petit joc de rol es treballen els aspecte negatius del
tabac.

Activitat 3

Qui és qui ?

Objectius:
-

Fomentar l’autoconeixement i l’autoestima.
Ser conscients que l’acceptació d’un envers els altres depèn bàsicament de
l’autoestima i coneixement d’un mateix, i no d’accessoris i objectes que malgrat
que acompanyin a la persona, són externs a ella; com a clar exemple tenim el
tabac.

Descripció:
A partir de la descripció de 5 personatges, els seus perfils i els seus estils de vida,
es fa un petit joc en el que es tracta d’endevinar qui és qui.
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Això és la sopa !!!!!!

Objectius:
-

Conèixer i conscienciar-se del gran nombre de malalties i de la gravetat de les
mateixes, que es produeixen a conseqüència del fum del tabac.
Conèixer les característiques i mecanismes pels quals es produeixen aquestes
malalties, i la relació existent entre els diferents components del fum del tabac
com a participants causals de les mateixes.

Descripció:
A partir d’una sopa de lletres es treballen les principals malalties i problemes i signes
clínics. Finalment cal fer una recerca de les característiques causes i evolució de
cada una d’elles.

15

El tabac ben lluny

Guia didàctica

DOSSIER 3
PRIMER CICLE DE SECUNDÀRIA

Activitat 1

Qüestionari sobre tabac

Objectius:
-

Tractar els tòpics i creences més habituals entre els joves sobre el tabac.
Contrastar les pròpies creences sobre el tabac i el seu consum amb la resta de
companys.
Opinar a partir de creences que es donen al voltant del tabac.

Descripció:
Iniciem el treball sobre el tabac, els seus efectes i tòpics amb un petit qüestionari
autocorrectiu, que ens permet treballar els tòpics, actituds i creences del nois i noies
del grup.

Activitat 2

Diari d’un jove maniàtic

Objectius:
-

Extreure els punts més rellevants d’un text.
Discutir opinions a partir dels punts més rellevants d’un text.
Opinar, a partir de creences que es produeixen al voltant del tabac.

Descripció:
De la lectura, anàlisi i discussió del text “El meu primer cigarret,
per poc em mata”, treballarem una sèrie d’aspectes relacionats amb el tabac, les
primeres experiències de consum i els conflictes propis de l’edat.

Activitat 3

Rom i tabac

Objectius:
-

Identificar els conflictes.
Desenvolupar el pensament alternatiu. Buscar alternatives o possibles solucions
a un conflicte.
Desenvolupar el pensament conseqüencial. Valorar les conseqüències de les
diferents solucions.
Experimentar, amb elements quotidians, els possibles resultats del fet de fumar.
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Descripció:
Aquesta proposta presenta una situació de conflicte o dilema entre l’Ester, el seu avi
i el consum de rom i tabac. Caldrà analitzar quin és el problema, possibles
alternatives i preveure les seves conseqüències. Aquesta proposta forma part del
Programa de competència social del Departament d’Ensenyament de Manuel
Segura.

Activitat 4 Diversos punts de vista sobre el mateix tema
Objectius:
-

Identificar diferents punts de vista al voltant d’un mateix tema.
Valorar opinions diferents al voltant d’un mateix tema.
Prendre una postura com a protagonista de les seves decisions.

Descripció:
A partir dels punts de vista dels personatges que es presenten, es plantegen una
sèrie de preguntes, que cal respondre entenent els punts de vista de cada
personatge, intentant posar-se en el lloc de l’altre, la informació de què disposa i tots
els elements que poden condicionar la seva decisió.

Activitat 5

La publicitat del tabac

Objectius:
- Identificar la influència de la publicitat en els fumadors potencials.
- Trobar “errors” o contradiccions en els missatges publicitaris
- Valorar la influència social dels anuncis publicitaris de tabac.
- Valorar l’oferta institucional de contraanuncis publicitaris de tabac

Descripció:
Aquesta proposta es configura com una unitat didàctica, en lloc de limitar-nos a
oferir una activitat puntual sobre la publicitat s’ofereixen una sèrie d’exercicis i
recursos que ens permeten abordar el tema de la publicitat, la seva influència i
recursos amb més profunditat.
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DOSSIER 4
SEGON CICLE DE SECUNDÀRIA

Activitat 1

Qüestionari sobre tabac

Objectius:
-

-

Tractar els tòpics i creences més habituals entre els joves sobre el tabac.
Contrastar les pròpies creences sobre el tabac i el seu consum amb la resta de
companys.
Opinar a partir de creences que es donen al voltant del tabac.

Descripció:
Iniciem el treball sobre el tabac, els seus efectes i tòpics amb un petit qüestionari
autocorrectiu, que ens permet treballar els tòpics, actituds i creences del nois i noies
del grup.

Activitat 2

Joc de rol

Objectius:
-

Identificar diferents punts de vista al voltant d’un mateix tema.
Valorar opinions diferents al voltant d’un mateix tema.
Prendre una postura com a protagonista de les pròpies decisions.

Descripció:
És planteja un joc de rol a partir del conflicte que presentem, en un bar amb una
clientela molt variada i gustos diversos, però en definitiva, en el que tots busquen és
poder passar una estona agradable amb els seus amics.

Activitat 3

La publicitat del tabac

Objectius:
-

Identificar la influència de la publicitat en els fumadors potencials.
Trobar “errors” o contradiccions en els missatges publicitaris.
Valorar la influència social dels anuncis publicitaris de tabac.
Valorar l’oferta institucional de contraanuncis publicitaris de tabac.
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Descripció:
Aquesta proposta es configura com una unitat didàctica, en lloc de limitar-nos a oferir
una activitat puntual sobre la publicitat s’ofereixen una sèrie d’exercicis i recursos que
ens permeten abordar amb profunditat el tema de la publicitat i les campanyes
institucionals d’informació i sensibilització sobre els risc del tabaquisme.

Activitat 4

Article “Mercaderes de la muerte”

Objectius:
-

Analitzar un article, els seus arguments i la polèmica que genera en la secció de
cartes al director.

Descripció:
A partir d’un article de Luís Rojas Marcos “Mercaderes de la muerte” (El País
semanal) i de la polèmica i respostes que es van publicar posteriorment a la secció
“Cartas al director”, es proposa una anàlisi de l’article, els seus arguments i la
polèmica que va generar.

Activitat 5

Explica-m’ho tu

Objectius:
- Redactar un article d’opinió a partir d’unes dades objectives.
- Extreure les dades més rellevants d’un text.
- Diferenciar entre el que és objectiu i el que és subjectiu.

Descripció:
Es demana als alumnes que adoptin el paper de periodistes d’un diari, i que acaben
de rebre les últimes dades sobre perfils dels joves fumadors d’entre 15 i 24 anys i
perfils de les joves fumadores d’entre 15 i 24 anys. A partir d’aquestes informacions,
demanem que escriguin un article d’opinió en el qual a més de descriure les dades
que es presenten, en puguin donar l’opinió: si creuen que són realistes, quines son
les xifres més rellevants, si les veuen alarmants o no, si hi ha diferències
significatives entre nois i noies, etc., a més de comentar el quadre inferior dels
motius pels quals han tornat a fumar després de deixar-ho.
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1. Jo prefereixo la salut per això no fumo.
Font: http:/WWW.gencat.es/sanitat/cat/cconsel.htm
Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Consells de salut Consells bàsics per a la salut

Jo prefereixo la salut,
per això no fumo

M

olta gent, creu que el tabac és pràcticament inofensiu, però

això és una idea equivocada perquè, avui dia, nombrosos estudis científics han demostrat que:
El tabac és un factor important de malaltia i de mort. El tabac s’obté a partir de la planta
Nicotiana Tabacum, en la qual s’han trobat més de 3.000 components químics.
La inhalació del fum que es produeix en la combustió del tabac perjudica la salut ja que conté
gran quantitat de substàncies tòxiques: fenols, nicotina, anilines, monòxid de carboni,
acroleïna, àcid cianhídric, nitrosamines, quitrans.
De totes aquestes les més importants, per les conseqüències que tenen en la salut, són: el
quitrà, per tal com conté els components capaços de produir o afavorir l’aparició de càncer i la
nicotina, responsable de la majoria dels efectes nocius del tabac sobre l’organisme i de la
dependència física del tabac.
Per això:
• Tot fumador ha de saber que els cigarrets que fuma
contenen aquestes dues substàncies.

Quines són les conseqüències del
tabac sobre la salut?
El tabac disminueix la capacitat pulmonar i provoca, a la llarga,
malalties respiratòries importants. Els fumadors són menys
resistents a l’exercici físic, es cansen més quan han de fer algun
esforç i rendeixen menys en els esports.
D’altra banda, el fumador crònic té una tos típica permanent i,
quan pateix alguna infecció respiratòria (refredat, bronquitis,
etc.), li és més difícil guarir-se’n.
El consum de tabac augmenta dotze vegades el risc de tenir càncer de pulmó.
El risc dels fumadors de tenir càncer de pulmó està directament relacionat amb:
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El nombre de cigarrets fumats.
L’edat d’iniciació en l’hàbit.
Les formes de fumar que augmenten l’exposició del pulmó als contaminants del tabac,
com la inhalació habitual del fum, l’excés de pipades i l’aprofitament màxim del
cigarret.

El risc de tenir un infart de miocardi es duplica en els fumadors.
El tabac constitueix un factor de risc cardiovascular de primer ordre.

Altres efectes nocius:
•
•
•
•

El tabac també és un factor de risc pel que fa a l’aparició de càncers de laringe, de boca,
d’esòfag, etc.
Les úlceres gàstriques i duodenals són més freqüents en els fumadors.
El fum del tabac disminueix la visió i els reflexos del conductor que fuma, raó per la qual
pot causar accidents.
L’hàbit tabàquic és un factor important de risc d’incendis, tant dins de casa com en llocs
públics, sobretot als boscos.

Per què fumem?
Es comença a fumar quasi com un joc. Després del primer cigarret, ve el segon, el tercer i així
s’arriba a dependre del tabac.
L’addicció a la nicotina, més la forta dependència psicològica
que crea el tabac, requereixen que el fumador que vol deixar de
ser-ho hagi de fer un gran esforç.
Recordeu que:
• Deixar de fumar és molt difícil, però no pas impossible.
• Deixar de fumar val la pena.
Els exfumadors, als 10 anys de deixar de fumar, tenen el mateix risc d’agafar qualsevol
malaltia relacionada amb el tabac que els no fumadors.
Amb l’abandó el tabac aconseguirem:
•
•
•
•

Disminuir els riscs de malaltia.
Augmentar la capacitat pulmonar.
Respectar els drets dels no fumadors.
Recuperar la llibertat enfront de la dependència tabàquica.

Per què castigar l’organisme amb el fum que produïu?

Apunteu-vos als qui poden dir: Jo prefereixo la salut, per això no fumo.
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2. Efectes del tabac.
Principals òrgans afectats
La nicotina passa a la sang pels alvèols pulmonars i arriba al sistema nerviós en només set
segons. Al cervell actua com a estimulant i crea una addicció més poderosa que qualsevol
altra droga.

El Periódico del estudiante octubre 1996 any V Número 4
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Pulmons:
El nostre organisme disposa d'uns mecanismes molt perfeccionats, per defensar-se dels microbis
i de les partícules que conté l'aire que respirem. Es tracta de les cèl·lules productores de
mucositat i les cèl·lules ciliars. Les primeres segreguen una substància (el moc bronquial) que
envolta els microbis i les substàncies contaminants; mentre que les segones, les cèl·lules ciliars,
tenen una funció depuradora, ja que expulsen dels pulmons el moc bronquial amb els
contaminants. El bon funcionament del sistema respiratori depèn de la netedat dels seus conductes, ja que així es facilita l'entrada d'aire, i es produeix sense dificultats la sortida del diòxid de
carboni i l'entrada d'oxigen.
Les cèl·lules utilitzen l'oxigen com a combustible, que és transportat pels glòbuls vermells fins el
seu lloc de destí. Com a resultat de la combustió, es produeix a la cèl·lula diòxid de carboni, que
és transportat per la sang fins els pulmons, on s'elimina.
En fumar es produeix una gran quantitat de moc bronquial (fins i tot les cèl·lules productores de
mucositat es fan més grans del compte). Això fa que les cèl·lules ciliars no puguin fer la seva
feina per la gran quantitat de mucositat que hi ha, i perquè el seu funcionament es veu alentit i
fins i tot aturat per l'efecte d'alguns components del fum del tabac. Això té com a conseqüència
l'obstrucció dels alvèols, que són les zones del pulmó on s'efectua l'oxigenació de la sang, i
ocasiona dificultats respiratòries. Els pulmons es veuen obligats a forçar el seu ritme de
funcionament per aportar la quantitat d'oxigen que el cos necessita.
La presència constant i abundant de moc contaminat, té un altre efecte greu: la disminució de les
capacitats de defensa dels pulmons, cosa que afavoreix les infeccions, la bronquitis crònica i el
càncer de pulmó.
Els atacs de tos que acostumen a tenir els fumadors, sobretot a primera hora del matí, són intents
dels pulmons per expulsar la gran quantitat de moc contaminat que contenen. Per altra banda, la
tos crònica que arrossega el fumador és conseqüència de les substàncies irritants que es troben al
tabac. Aquesta irritació crònica del sistema respiratori és un dels factors afavoridors del càncer
de pulmó.
Cor:
La nicotina fa que el cor funcioni més acceleradament , i provoca un augment de la pressió de la
sang sobre les artèries. El monòxid de carboni fa disminuir la quantitat d'oxigen en sang, i per
això el cor ha d'accelerar el seu funcionament, per poder bombar més sang del que és normal. A
més, tant la nicotina com el monòxid de carboni afavoreixen que es dipositi greix a la paret de
les artèries, això fa que es tornin dures i estretes. L'estretament i enduriment de les artèries, i
l'increment de la pressió pot ocasionar greus problemes a nivell de cor, principalment l'infart de
miocardi. L'infart és la mort de teixit per manca de rec, deguda al taponament d'una artèria..
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Estómac:
El tabac contribueix a l'aparició d'úlceres d'estómac (ferides al teixit de l'estómac). Diferents
estudis han demostrat que les úlceres dels fumadors es guareixen més lentament i tendeixen a
reaparèixer amb molta més freqüència que les dels no fumadors.
Una altra acció del tabac sobre l'estómac és la disminució o la supressió de les contra0ccions del
mateix, el que comporta una disminució de la sensació de gana.

El Periódico del estudiante octubre 1996 any V Número 4
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Fumar mata (El País 11-7-99)
Los efectos negativos del tabaco sobre la salud han quedado fijados, hasta el momento, en las
enfermedades que aparecen en el gráfico. Las cifras representan el factor de multiplicación del
riesgo de los fumadores sobre los no fumadores de contraer la enfermedad: por ejemplo, si un
hombre que no fuma tiene una única probabilidad de contraer cáncer de laringe, la
probabilidad que tendría de sufrirlo si fumara sería 10,5 veces más (1.000%).
En 1997, el 35,7% de los españoles adultos fumaba. De las 46.266 personas que murieron en
1996 a causa de enfermedades originadas por el tabaco, un 93,4% (43.212) eran hombres. En
este momento, una de las máximas preocupaciones de los responsables de las campañas antitabaco es el incremento de adolescentes fumadores, sobre todo mujeres.
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Fumar en la adolescencia daña el ADN y aumenta el riesgo de
cáncer de pulmón
Un estudio muestra una relación directa entre la edad de inicio y los efectos del
tabaquismo.
Tabaco y alcohol en el cine ROSA TOWNSED , Miami (12-04-99)
Fumar en la adolescencia produce mutaciones genéticas del
ADN que elevan considerablemente el riesgo de desarrollar
cáncer de pulmón, incluso entre quienes abandonan el hábito
enseguida, según un estudio realizado por científicos de las
universidades norteamericanas de Harvard y California. Es la
primera vez que se demuestra que la edad de inicio en el
tabaquismo, que cada vez es más temprana, tiene una
repercusión directa sobre el riesgo de cáncer. Los resultados,
publicados esta semana en el Journal of the National Cancer
Institute, indican una correlación directa entre la edad y los
cambios del código genético: cuanto más joven se empieza a
fumar, más alteraciones se producen en el ADN. Éstas
ocurren cuando los productos químicos del tabaco se
fusionan con los genes en las células del ADN de los Tres niños de ocho años
pulmones, creando complejos químicos llamados encienden sus cigarrillos en
Kiev (E. Lukatsky).
"aductos", que causan las mutaciones.
"Hemos hallado que no importa tanto cuánto se haya fumado, sino la edad a la que se empezó
a fumar", explica el doctor John Wiencke, experto en genética de la Facultad de Medicina de
la Universidad de California (UCSF), en San Francisco, que ha encabezado el estudio,
realizado entre 143 personas que padecen cáncer.
Las personas sometidas al estudio fueron distribuidas en tres grupos: por un lado, las 79 que
habían sido consumidoras de tabaco; por otro, las 57 que aún fumaban, y finalmente, las siete
que no habían fumado nunca. Estos grupos fueron a su vez redistribuidos en diferentes
subcategorías, según las variables de edad, cantidad de cajetillas consumidas por día, total de
años transcurridos con el hábito de fumar, etcétera.
Cambios genéticos
El equipo hizo las pruebas tomando muestras del tejido sano pulmonar de esos pacientes con
cáncer para determinar los niveles de alteraciones que había por cada 10.000 millones de
células. El número de cambios genéticos resultó ser, en general, mucho más alto entre los
fumadores, y dentro de éstos, el más elevado se observó entre quienes empezaron a consumir
cigarrillos antes de los 18 años, aunque sólo lo hubieran hecho por un tiempo corto.
Entre el sector de los no fumadores se halló un promedio de 32 mutaciones genéticas por cada
10.000 millones de células. La cifra se disparó a 164 mutaciones entre los ex fumadores que
habían comenzado a hacerlo antes de los 15 años y a 115 mutaciones entre los que empezaron
a fumar antes de los 17. Después de los 20 años, la reducción de mutaciones era ya considera
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ble: a 81. Pero el grupo que ininterrumpidamente había fumado desde la adolescencia tenía un
promedio de 250 mutaciones.
Este estudio demuestra por primera vez que la exposición a los carcinógenos del tabaco en la
adolescencia ocasiona daños genéticos irreparables que incrementan el riesgo de padecer más
tarde cáncer pulmonar. El hallazgo ha sido considerado en Estados Unidos como una pieza
importante en la composición del rompecabezas sobre los factores de riesgo asociados al
tabaquismo. Así lo expresaba el editorial del Journal of the National Cancer Institute que
acompañaba al informe.

Más jóvenes
Las conclusiones de este estudio son preocupantes porque en Estados Unidos y otros países se
está produciendo un ascenso del tabaquismo entre los jóvenes, a pesar de las numerosas
campañas de las autoridades sanitarias para evitarlo. Y cada vez es más temprana la edad de
inicio en el hábito. Las últimas cifras del Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades indican un aumento del 2% de fumadores adolescentes en los últimos dos años,
en los que se ha pasado del 34% al 36% de fumadores en este sector de población; es decir,
más de tres millones de jóvenes. En España, cerca de la mitad de los jóvenes ha probado el
tabaco antes de los 16 años y el 26,4% de los adolescentes de edades comprendidas entre los
15 y 17 años fuma de forma regular. Según un estudio realizado este año por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), el 41% de los jóvenes de 15 a 29 años compra tabaco
regularmente.

Tabaco y alcohol en el cine
Más de dos tercios de las películas producidas para niños en los últimos 60 años en Estados
Unidos muestran un personaje que fuma o bebe alcohol como un hecho normal y en absoluto
nocivo para la salud, según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte. De las 50
películas revisadas, el 68% muestran al menos un episodio de consumo de tabaco o de
alcohol, explica el doctor Adam Goldstein, profesor de Medicina Familiar de la citada
universidad. Los productos más consumidos son los puros y el vino, pero los cigarrillos, las
pipas, los licores y el champaña también aparecen.
El estudio señala que no se sabe exactamente cómo pueden afectar estas escenas a los niños de
entre tres y seis años. Pero los expertos en animaciones coinciden en que los niños son
influidos por las películas, y consideran que la repetición de imágenes de consumo de tabaco
o alcohol entre otras muy apreciadas por los niños puede favorecer un deseo de imitación.
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3. Components químics de cada cigarret.
Cada cigarret conté fins a 4.000 agents químics, 43 d'ells molt tòxics.
Aquests en són alguns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARSÈNIC: Un verí molt potent.
BUTÀ: Utilitzat per a la combustió.
MONÒXID DE CARBONI: Tòxic i molt potent.
POLONI 210: Un residu nuclear.
ACETONA: Utilitzada per treure esmalt i de goma d’enganxar.
AMONÍAC: Utilitzat en tasques de neteja.
BENZÈ: Un dissolvent químic.
CADMI: Base de certs tipus de bactèries.
CIANUR: Un dels verins més forts.
CIANUR D’HIDROGEN: Agent de les cambres de gas:
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Amoniaco, chocolate y vinagre, entre los
aditivos que usan las tabacaleras
Documentos de las propias compañías revelan la utilización de 600 sustancias
extras.
JAVIER ARROYO, Madrid (El País 14-7-99)
Quitarse de fumar se ha puesto cada vez más difícil. Para conseguir ese objetivo,
las grandes compañías tabacaleras cuentan con casi 600 sustancias que,
mezcladas con el tabaco, hacen que el fumador necesite fumar cada vez más. Entre
ellas, amoniaco, urea, chocolate, vinagre, zumo de fruta, harina o nuez
moscada. El lucrativo objetivo de las tabacaleras se consigue de dos maneras:
creando mayor adicción o haciendo que el cigarrillo se consuma muy rápidamente.
El informe que recoge estos datos ha sido publicado por la Fundación Imperial
Británica para la Investigación del Cáncer (ICRF), el grupo norteamericano
antitabaco ASH (Acción contra el Tabaco) y el Estado de Massachusetts (Estados
Unidos).
En el informe se incluyen más de 60 documentos internos de las compañías
productoras de tabaco que reconocen el uso de estas sustancias aditivas dirigidas a
aumentar el consumo. Los documentos, que han salido a la luz a partir de los
recientes casos judiciales sobre el tabaco en Estados Unidos, explican qué aditivos
se usan y cuál es el objetivo de cada sustancia.
En general, se pretende aumentar el sabor del tabaco, enmascarar el olor y
aumentar el efecto de la nicotina. Según esos informes, el amoniaco, por ejemplo,
aumenta casi en un 30% la absorción de la nicotina. Clive Bates, director de ASH,
explicó: "Esto es un escándalo; hacen los cigarrillos cada vez más adictivos mientras
niegan que la nicotina produzca adicción".
El cacao y el chocolate también aparecen en la lista de productos
"inesperados" para el fumador. El cacao produce la dilatación de las vías
respiratorias y consigue que llegue la mayor cantidad de humo a los
pulmones. El chocolate crea adicción. Otras sustancias que aparecen en la
lista son: mantequilla, café, azúcares y concentrados de zumos de diversas
frutas (manzana, higo, mandarina, naranja y piña). También vino, whisky, ron,
aceites de semilla, vinagre y urea.
En Europa y Oriente Próximo ya han comenzado las denuncias de particulares
contra los fabricantes de tabaco. En Alemania, Burxhard Oexmann, un abogado
especialista en derecho médico, reclama una indemnización de casi 8,5 millones de
pesetas contra Philip Morris (fabricante de Marlboro) y Reynolds (fabricante de
Camel). Oexmann acusa a estos fabricantes de silenciar el efecto adictivo del
tabaco desde 1983.
En Israel, cinco fumadores piden en Tel Aviv 672.000 millones de pesetas a algunas
compañías, entre ellas también Philip Morris, cuyos portavoces no quisieron hacer
comentarios. Según la denuncia, las compañías experimentaron en humanos el
efecto adictivo de las sustancias y engañaron a los consumidores.
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4. Els fumadors passius:
Ja fa alguns anys que sabem que el fum del tabac no només és perjudicial pels fumadors, sinó
que també afecta a les persones que es troben al seu voltant. Són els anomenats fumadors
passius.
El fum procedent de la combustió del tabac que va al medi ambient, i que s'anomena corrent
secundari, conté 3 vegades més quitrà i nicotina que el fum aspirat pel fumador, així com 5
vegades més de monòxid de carboni.
El fum del tabac té sobre els no fumadors els mateixos efectes que sobre els fumadors, encara
que en d'una manera més atenuada, perquè no aspiren tanta quantitat de fum. Tot i així, s'ha
constatat que els familiars dels fumadors pateixen moltes més malalties respiratòries que els
familiars dels no fumadors i, fins i tot, en estudis fets a Japó, Grècia i Estats Units s'ha pogut
observar que els fumadors passius presenten més risc de patir càncers de pulmó i malalties
càrdio-vasculars que les persones no exposades al fum del tabac.
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5. Com deixar de fumar?
(http:/WWW.gencat.es/sanitat/cat/cconsel.htm)

CONSELLS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL PER
DEIXAR DE FUMAR

Dubtes que es poden plantejar quan es deixa de fumar
La major part dels fumadors que han deixat de fumar ho han fet de cop, però també hi ha la
possibilitat de fer una reducció del consum de la dosi abans de la data fixada per deixar-ho.
Al voltant d'un 20 % dels fumadors diuen que tenen més tos quan deixen de fumar que quan
fumaven. Això és temporal i es deu a l'increment de la capacitat ciliar per treure les
mucositats. Representa, per tant, una recuperació dels mecanismes de defensa dels pulmons.
Un cop s'ha deixat l'hàbit, no és recomanable fumar cap cigarreta, ja que la dependència de la
nicotina es torna a consolidar ràpidament i una sola cigarreta pot ser motiu suficient de
recaiguda.
En algun cas, com l'emfisema pulmonar, els danys que l'organisme ha patit durant la
dependència del tabac poden ser permanents, però deixant de fumar el procés s'estabilitza i no
progressa. Altres funcions són recuperables, com per exemple la capacitat pulmonar. El risc
de patir malalties cardiovasculars i pulmonars es redueix amb el temps, així com el risc de
patir alguns tipus de càncer relacionats amb el tabaquisme, que s'iguala pràcticament al risc
que tenen els que no han fumat mai.
El desig de les cigarretes és una part de la síndrome d'abstinència, però dura pocs minuts i
després desapareix (no es va acumulant). Molta gent redueix la urgència de fumar amb un
xiclet, menjant fruita o vegetals, canviant el que estava fent, etc.
Els símptomes de cansament i manca de concentració són normals, per la manca de nicotina.
Són més forts durant els tres primers dies després de deixar-ho, però acostumen a desaparèixer
durant les primeres setmanes.
Els símptomes d'insomni que pateixen alguns fumadors quan deixen de fumar estan
relacionats amb la dependència de la nicotina i desapareixeran entre les 2-3 primeres
setmanes.
Altres símptomes poden ser l'ansietat o el desig de fumar, la irritabilitat, el mal de cap, els
trastorns gastrointestinals, els canvis en l'estat d'ànim, la gana o el mal gust de boca. Molts
fumadors tenen pocs símptomes o, fins i tot, no en tenen cap. Si més no, tots ells són
temporals i poden alleugerir-se molt amb les teràpies de reemplaçament nicotínic, com ara el
xiclet de nicotina o el pegat transdèrmic de nicotina, tractaments que han demostrat la seva
eficàcia.
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Recomanacions per evitar les recaigudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixar-se en els qui no fumen i comparar-los amb els qui continuen fumant.
Si s'està amb fumadors, s'ha de ser assertius: cal dir que s'està intentant deixar-ho i
demanar que no fumin a prop.
Llençar totes les cigarretes, els cendrers i els encenedors.
No anar a llocs on s'acostumava a comprar cigarretes.
Evitar llocs o situacions on s'acostumava a fumar.
Evitar l'alcohol (perquè redueix l'autocontrol).
Descobrir altres sortides per controlar l'estrès, en comptes de fumar.
Fer servir estratègies per afrontar la urgència de fumar, com ara: exercicis de relaxació,
respiracions profundes o distreure l'atenció sobre la urgència de fumar.
Fer exercici físic.
Planejar autorecompenses per mantenir-se sense fumar.
Cercar el suport d'altres aliats, especialment entre els no fumadors.
No pensar: "només una cigarreta i prou".

EL DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL POSA EN MARXA
UNA PÀGINA WEB PER DEIXAR DE FUMAR http:/WWW.gencat.es/sanitat/cat/cconsel.htm
El Departament de Sanitat i Seguretat Social posa en marxa una pàgina web amb indicacions i
consells per deixar de fumar. Aquesta informació es troba dins la web del Departament de
Sanitat i Seguretat Social (http://www.gencat.es/sanitat).
La pàgina ofereix un qüestionari sobre el perfil del fumador que pretén deixar l'hàbit tabàquic:
si s'és o no fumador diari, edat, el temps que fa que fuma i tipus de tabac (cigars, pipa o
cigarretes), els intents previs que s'han fet per deixar de fumar i durada de l'intent, causes per
les quals es va tornar a fumar, freqüència amb la qual es fuma, si li costa mantenir-se sense
fumar en llocs on és prohibit, si està disposat a deixar de fumar i si creu que ho pot fer tot sol.
En funció de les respostes, l'interessat pot trobar tot un seguit de consells que es donen per
deixar de fumar que varien segons les característiques del seu hàbit.
Entre els consells que es faciliten es recomana programar una data inajornable per deixar de
fumar, intentant que sigui un moment en què no hi hagi tensions professionals o familiars
(com les vacances) i elaborar una llista amb les raons que han portat a deixar de fumar.
El dia abans, es recomana intentar fumar menys, prenent nota de quantes cigarretes es fumen
i quan, planificar com fer front a les situacions en les quals habitualment es fuma (per
exemple el cigarret després del cafè), posar al corrent als del voltant de la vostra intenció i
buscar una persona que també ho deixi al mateix temps, començar un pla d'exercici físic, que
ajudarà a combatre l'ansietat i llençar tots els objectes que tinguin a veure amb el tabac
(cendrers, encenedors).
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El primer dia s'aconsella matinar, prendre una dutxa que acabi amb aigua freda, beure molta
aigua, eliminar les begudes alcohòliques, el te o el cafè i no picar entre àpats. Quan es tinguin
moltes ganes de fumar, es recomana esperar, és un desig que passa, respirar profundament,
beure un got d'aigua lentament, canviar d'activitat, canviar els hàbits i repassar la llista de
motius.
Barcelona, 31 de maig de 1999
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat
Social. http:/WWW.gencat.es/sanitat/

Salut pública Prevenció de patologies cròniques
CAMPANYA "DEIXA-HO I GUANYA, 1998"
Catalunya participa per tercera vegada en el concurs, que enguany inclourà un
premi per al testimoni no fumador de la targeta guanyadora
El Programa CINDI de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha escollit Catalunya com a
seu del llançament de la campanya antitabàquica d'àmbit internacional
"Deixa-ho i guanya, 1998" (Quit & win'98), que té com a objectiu
incentivar els fumadors a abandonar l'hàbit tabàquic. Aquesta serà la
tercera edició del concurs, que es fa cada dos anys, i en la qual està
previst que participi mig centenar de països d'arreu del món. Enguany
participen, a més de Catalunya, les comunitats autònomes de CastellaLleó, Canàries i Galícia.
El Departament de Sanitat i Seguretat Social iniciarà, el proper mes
d'abril, el repartiment de les targetes amb les quals els concursants fumadors habituals, l'hàbit dels quals es remunti, com a mínim, a un any
abans- podran participar en el concurs i que hauran de fer arribar a la seu
del Departament (Travessera de les Corts, 131-159 -Pavelló Ave Maria08028 Barcelona) abans del dia 2 de maig, data a partir de la qual els
concursants es comprometen a deixar de fumar. En la targeta, els
concursants hauran de fer constar les seves dades personals, així com el
temps que fa que fumen, i el nom i les dades de dos testimonis, un dels
quals -a diferència de les dues edicions anteriors- haurà de ser no
fumador. Es realitzarà un sorteig entre tots els testimonis no fumadors i
l'afortunat guanyarà un altre viatge.
En total, s'editaran unes 350.000 targetes, cent mil més que a l'anterior edició de 1996. Entre
els concursants que s'hagin mantingut sense fumar fins al 31 de maig, es sortejarà un viatge
exòtic i altres premis secundaris. El concursant guanyador podrà optar al superpremi
internacional de 10.000 dòlars, que es sortejarà entre els afortunats de cada un dels països
participants.
Els concursos d'abandonament de l'hàbit tabàquic constitueixen una de les estratègies actuals
per encoratjar els fumadors a deixar el tabac. En enquestes recents s'evidencia que més de la
meitat dels fumadors voldrien deixar l'hàbit i que necessiten un incentiu per passar a l'acció.
Finlàndia i altres països escandinaus i d'Amèrica del Nord tenen una gran experiència en
aquest tipus de concursos.
Catalunya va adherir-se l'any 1993 al Programa CINDI de l'OMS, que té com a objectiu bàsic
la realització d'activitats tendents a reduir els principals factors de risc de les malalties
cròniques més importants en el nostre àmbit. Una de les prioritats centrals del Programa és la
lluita contra l'hàbit tabàquic que, actualment, és una de les principals causes de malalties no
trasmissibles.
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EL 30 PER CENT DELS CONCURSANTS DEL
"DEIXA-HO I GUANYA, 1996" NO FUMAVEN UN ANY DESPRÉS
El 30 per cent dels 2.700 concursants catalans que van participar en l'edició del concurs
"Deixa-ho i guanya, 1996", que va començar el 18 de maig d'aquell any, no fumava dotze
mesos després, segons l'enquesta realitzada un any més tard en una mostra dels participants.
Això suposa un increment de gairebé un cinc per cent respecte al nombre de fumadors que
havien abandonat l'hàbit tabàquic un any després de l'edició del concurs de 1994, ja que
aleshores havia deixat de fumar el 25 per cent dels concursants.
El resultat de l'enquesta referent a la campanya "Deixa-ho i guanya, 1996" indica que el 20,6
per cent dels concursants no havia tornat a fumar des de l'inici del concurs i el 9,3 per cent
havia tingut alguna recaiguda, però en el moment de ser preguntat era no fumador.
El 86,8 per cent dels concursants s'havien proposat deixar de fumar definitivament en el
moment d'iniciar-se el sorteig, i el 76,2 per cent van aconseguir no fumar cap cigarreta durant
les primeres quatre setmanes. El 68 per cent dels participants no van fer servir cap altre mitjà
que no fos la seva voluntat per deixar el tabac ni van tenir el suport de cap altra persona, el
10,4 per cent van recórrer als pegats transdèrmics de nicotina i el 7,3 per cent als xiclets
d'aquesta substància.
El 25,6 per cent dels participants van assabentar-se del concurs pel personal sanitari (metges,
farmacèutics, etc.), el 20 per cent per revistes i diaris, i el 15,6 per cent a través de familiars.
Dels concursants que van recaure, el 33,6 per cent van atribuir-ho a situacions d'estrès i el
23,4 per cent als símptomes d'abstinència.
Perfil del participant en el "Deixa-ho i guanya, 1996"
___________________________________________
El 54 % dels participants eren homes.
La mitjana d'edat entre els homes participants va ser de 39,7 anys.
La mitjana de consum en els homes se situava en 23,5 cigarretes diàries
La mitjana de temps que portaven fumant era de 18,5 anys.
La xifra d'intents previs de deixar de fumar se situava entre 2 i 3.
El 46 % dels participants eren dones.
La mitjana d'edat entre les dones participants va ser de 34,3 anys.
La mitjana de consum en les dones se situava en 19,1 cigarretes diàries.
La mitjana de temps que portaven fumant era de 13,28 anys.
La mitjana d'intents previs de deixar de fumar era lleugerament superior a dos.
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Font: http:/WWW.gencat.es/sanitat/cat/cconsel.htm
Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat
Social.
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UN 44% DELS JOVES CATALANS D'ENTRE 15 I 24 ANYS FUMA
La prevalença del tabaquisme entre la població catalana de 15 a 24 anys s'ha reduït 9,3 punts
entre els anys 1982 i 1998, sobre tot entre els homes, segons dades de la darrera Enquesta
sobre Tabaquisme a Catalunya, portada a terme pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Aquest descens va ser sostingut fins l'any 1994, però l'any 1998 s'ha observat un nou
increment, tant en els homes (5 punts) com en les dones (11 punts), que per primera vegada
arriben a superar la prevalença dels homes en aquest grup d'edat.

En ambdós sexes, el component més important el constitueixen els fumadors diaris, mentre
que els fumadors ocasionals representen pràcticament el 10 per cent dels fumadors.
Prevalença de fumadors diaris i ocasionals en la població
Catalunya 1986-1998.
Fumadors Sexe
1986 1990 1994
45,6 35,7 34,9
F.Diaris
Homes
8,8
3,4
3,6
F. Ocasionals
36,6 32,9 29
F.Diaris
Dones
13,8 4,5
3,9
F. Ocasionals

de 15 a 24 anys.
1998
39
3,7
40,7
4,4

Pel que fa als exfumadors, la proporció en aquest grup d'edat és superior entre les dones,
contràriament al que passa en la població general (de 15 a 64 anys), en què la diferència a
favor dels homes és molt important.
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PERFIL DELS JOVES FUMADORS (15 A 24 ANYS)
El 91,5% fumen a diari i el 97,1 s'empassa el fum
Fumen una mitjana de 16,1 cigarretes al dia
El 91,4% fuma tabac normal
Van començar a fumar als 15,8 anys d'edat
El 50,5% encén una cigarreta dins els primers 30 minuts després de llevar-se
A l'11,4% li costa no fumar quan està prohibit
El 39% fuma quan està malalt
El 52,4% té ganes de deixar-ho i el 21,9% té intenció de deixar-ho abans d'un
any
El 76,2% se sent capaç de deixar el tabac i el 32,4% ja ho ha intentat alguna
vegada
La mitjana d'intents és de 2 i el 82,4% ho va fer per força de voluntat
El 96,2% pensa que el tabac és perjudicial i al 36,2% li preocupa molt/bastant
els efectes del tabac

PERFIL DE LES JOVES FUMADORES (15 A 24 ANYS)
El 90,2% fuma a diari i el 96,1 s'empassa el fum
El 80,4% fuma tabac normal i el 19,6% light
Fumen una mitjana d'11,4 cigarretes al dia
Van començar a fumar als 15,8 anys
El 73,5% encén una cigarreta dins dels primers 30 minuts després de llevar-se
Al 12,7% li costa no fumar quan està prohibit
El 40,2% fuma quan està malalt
El 63,7% té ganes de deixar-ho i el 21,6% ho vol fer abans d'un any
El 75,5% se sent capaç de deixar de fumar i el 39,2% ha fet algun intent
La mitjana d'intents és d'1,6 i el 97,5% ho ha fet per força de voluntat
El 99% pensa que el tabac és perjudicial i al 46,1% li preocupa molt/bastant els
efectes del tabac
MOTIUS PELS QUALS HAN TORNAT A FUMAR DESPRÉS DE DEIXAR-HO
Causes
Nois Noies Total
Alleugerir nervis
35,3
55
48,6
Pressió altres
17,6
17,5
18,6
S'engreixava
-7,5
4,2
S'avorria
17,5
25
22,9
Prenia més alcohol
-2,5
1,4
Menjava més
8,8
11
10
Li agrada fumar
8,8
5
6,8
Apetència
17,6
2,5
9,5
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EL 50,9 PER CENT DE LA POBLACIÓ CATALANA ADULTA NO
FUMA I EL 18,2 PER CENT ÉS EX FUMADORA
El 50,9 per cent dels catalans de més de 15 anys són no fumadors i el 18,2 per cent ha
abandonat l'hàbit tabàquic, segons dades de la darrera enquesta sobre l'hàbit tabàquic a
Catalunya, realitzada pel Departament de Sanitat i Seguretat Social l'any 1998. Segons
aquestes dades, el 30,9 per cent de la població de més de 15 anys consumeix tabac.
Per demarcacions, Tarragona concentra la proporció més elevada de fumadors, amb un 33,6
per cent. Les comarques de Lleida són les que tenen un percentatge més elevat de no
fumadors, amb un 54,4 per cent, i d'exfumadors amb un 21,1 per cent de la població.
Taula 1.- Distribució de la població de 15 i més anys segons hàbit tabàquic i
demarcacions. Catalunya 1998*.
Demarcació
Fumadors
Ex fumadors
No fumadors
31,5
18,1
50,4
Barcelona
28
19,6
52,4
Girona
24,6
21,1
54,4
Lleida
33,6
16,1
50,3
Tarragona
30,9
18,2
50,9
Total
Font: Enquesta sobre l'hàbit tabàquic a Catalunya 1998.
Departament de Sanitat i Seguretat Social.
*Dades en tant per cent

A la població de 15 a 64 anys, tant entre els homes com entre les dones, la part més important
de la prevalença de l'hàbit tabàquic la constitueixen els fumadors diaris (40,8 per cent d'homes
i 28,3 per cent de dones), mentre que la proporció de fumadors ocasionals és del 3,6 per cent
entre els homes i del 2,4 per cent entre les dones.
Taula 2.- Evolució de la prevalença de fumadors diaris i ocasionals en la
població de 15 a 64 anys. Catalunya 1982-1998.*
Sexe
1982 1986 1990 1994 1998
57,4
51
46,8
43,2
40,8
F.Diaris
Homes
0,9
6,6
3
3,1
3,6
F. Ocasionals
18,4
16,8
23
23,1
28,3
F.Diaris
Dones
1,6
6,6
2,7
2,5
2,4
F. Ocasionals
Font: Enquesta sobre l'hàbit tabàquic a Catalunya 1998. Departament de Sanitat i Seguretat Social.
*Dades en tant per cent
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Entre els anys 1986 i 1998, la prevalença de l'hàbit tabàquic en la població general de 15 a 64
anys s'ha reduït en un 7,1 per cent i es troba al mateix nivell que l'any 1982. Pel que fa als
homes, la prevalença del tabaquisme s'ha reduït un 23,8 per cent i aquest descens és més
marcat a partir de 1986. Per grups d'edat, la reducció més important s'ha produït entre els 45 i
els 54 anys. En el cas de les dones, però, s'ha experimentat un increment del 53,5 per cent, que
ha estat més important entre 1994 i 1998. L'increment més important s'ha produït en el grup
d'edat entre els 35 i els 54 anys.
Pel que fa als ex fumadors, la proporció és manté estable, però és més elevada entre els homes
que entre les dones.

PERFIL DE LA DONA FUMADORA
El 92% fumen a diari i el 8 % ocasionalment.
El 99% fuma cigarretes amb filtre.
El 72% fuma tabac normal i el 27%, light.
Fumen una mitjana de 14 cigarretes diàries.
L'edat d'inici és als 18 anys.
Com a mitjana fa 14 anys que fumen.
El 34% encén una cigarreta dins els primers 30 minuts després de llevar-se al matí.
A l'11% li costa no fumar quan no és permès.
El 37% fumen inclús quan estan malaltes.
El 88% s'empassa el fum del tabac.
El 64% vol deixar-ho.
El 71%se sent capaç de deixar-ho per si mateixa.
El 37% ha fet un intent de deixar-ho, el 49% entre 2 i 3 i el 12% 4 o més.

PERFIL DE L’HOME FUMADOR
El 92% fumen a diari i el 8 % ocasionalment.
El 92% fuma cigarretes amb filtre, el 7% cigars i l'1% pipes.
El 87% fuma tabac normal i l'11%, light.
Fumen una mitjana de 20 cigarretes diàries, 4 pipes i 4 cigars.
L'edat d'inici és als 17 anys.
Com a mitjana, fa 23 anys que fumen.
El 46% encén una cigarreta dins els primers 30 minuts després de llevar-se al matí.
Al 15% li costa no fumar quan no és permès.
El 42% fumen inclús quan estan malalts.
El 87% s'empassa el fum del tabac.
El 57% té ganes de deixar-ho.
El 67% se sent capaç de deixar-ho per si mateix.
El 42% ha fet un intent de deixar-ho, el 35% entre 2 i 3 i el 21% 4 o més.

42

El tabac ben lluny

Guia didàctica

PERFIL DE LA DONA EX FUMADORA
El 74% va deixar de fumar fa més de 2 anys.
El 100% fumava cigarretes amb filtre.
El 84% fumava tabac normal i 15 per cent, light.
Fumaven una mitjana de 15 cigarretes diàries.
Van començar a fumar als 20 anys.
Havien estat fumadores durant 13 anys.
El 30% va deixar de fumar per la preocupació pels efectes nocius del tabac, el
18% per les molèsties produïdes pel tabac i l'1% per consell professional.
El 17% va deixar de fumar per un embaràs
El 95% va deixar de fumar sense cap més mètode que la seva força de
voluntat.
El 57% no havia fet cap intent previ per deixar de fumar, el 35% havia fet
entre 1 i 3 intents i el 8% havia fet més de 4.

PERFIL DE L’HOME EX FUMADOR
El 82% va deixar de fumar fa més de 2 anys.
El 79% fumava cigarretes amb filtre i el 13% cigars.
El 93% fumava tabac normal i 4 per cent, light.
Fumaven una mitjana de 23 cigarretes diàries i 4 cigars.
Van començar a fumar als 18 anys.
Havien estat fumadores durant 28 anys.
El 28% va deixar de fumar per la preocupació pels efectes nocius del tabac, el
31% per les molèsties produïdes pel tabac i el 8% per consell professional.
El 98% va deixar de fumar sense cap més mètode que la seva força de
voluntat.
El 50% no havia fet cap intent previ per deixar de fumar, el 34% havia fet
entre 1 i 3 intents i el 15% havia fet més de 4.
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6. Publicitat
Fragment de: El Periódico de l’estudiant, octubre de 1996 any V número 4

Els EUA impediran fer qualsevol tipus de publicitat de tabac dirigida als joves.
L’administració d’aquest país ha declarat una aferrissada guerra antitabac, amb l’objectiu de
reduir en un 50% el nombre de fumadors joves d’aquí al 2000. Així doncs, s’han adoptat tota
una sèrie de prohibicions, que intentaran impedir l’accés d’aquest producte als adolescents.
Als menors de 18 anys els estarà vetada la compra de tabac i s’eliminaran les màquines
expenedores. A més, també estarà prohibida la publicitat de cigarrets prop de les escoles o
espais freqüentats pels joves, entre un seguit de mesures que pretenen eradicar aquest hàbit.
Els EUA volen convertir-se en pioners d’una intensa lluita antitabac que protegeixi els més
joves contra el tabaquisme. A l’agost, el president dels EUA, Bill Clinton, va fer un pas de
gegant en aquesta croada contra la nicotina, no sense rebre una allau de crítiques ja que es va
considerar que era una actitud electoralista. Envoltat de polèmica, va decidir fer una sèrie de
prohibicions que dificultin l’accés dels joves al tabac, i va considerar aquest producte una
droga. Aquesta última consideració, però, podria no dur-se a terme si la indústria del tabac
evita promocionar el seu producte entre la joventut. Així doncs, s’ha optat per adoptar
mesures preventives que aturin el nombre creixent de nous fumadors, especialment entre els
joves.
El Govern creu que això és millor que prohibir un article al qual és addicte una bona part de la
població.

Protegir els més joves
La FDA, organisme responsable de productes farmacèutics i alimentaris d’aquest país, és qui
va plantejar el fet de considerar la nicotina com una droga. Acceptar aquesta afirmació
comporta la necessitat de regular el mercat, per fer que el tabac sigui menys accessible als més
joves. A això s’hi oposen ferotgement les grans empreses tabaqueres del país, que
esgrimeixen que un dels principals punts de la Constitució americana és el que garanteix el no
intervencionisme de l’Estat en la indústria del país. També afegeixen que això constitueix un
seriós precedent i que atempta contra el principi bàsic de llibertat d’expressió.
A més, Clinton ha de tenir en compte que molts estats del sud són productors de tabac, i que
això podria provocar-li un descens de vots en aquella zona.
Les principals propostes que planteja la FDA són l’impediment de la venda de tabac a menors
de 18 anys; la prohibició de les màquines expenedores –per tant, els menors haurien
d’ensenyar el DNI per comprar cigarrets– i la restricció del patrocini d’espectacles esportius.
Les altres mesures consistirien a prohibir vendre tabac per correu o obsequiar amb tabac, fer
publicitat d’aquest producte prop de les escoles o espais freqüentats pels joves i limitar-la als
mitjans de comunicació escrits o revistes que disposin de no més d’un 15% de lectors
juvenils. També inclouria la impossibilitat de distribuir samarretes i tot tipus d’objectes que
reprodueixin marques, símbols o lemes de les companyies tabaqueres.
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Al mateix temps, una campanya educativa d’abast nacional –subvencionada per les
tabaqueres– explicaria els riscos que comporta fumar.
Tota
aquesta
lluita
aferrissada
s’ha
d’interpretar dins el context
de les batalles legals que
últimament han estat tenint
lloc als EUA amb dos
fronts oberts. Deu estats
nord-americans
s’han
querellat
contra
les
tabaqueres a causa de les
enormes despeses que han
de fer per proporcionar
tractament mèdic a tots les
malalties que es deriven del
fet de fumar. Un altre punt
clau és la decisió que va
adoptar un jutjat de Florida
el 9 d’agost passat, que va
obligar a indemnitzar amb
93 milions de pessetes un
home que té càncer de
El Periódico del estudiante octubre 1996 any V Número 4
pulmó.
El
demandant
basava la seva denúncia en el fet que no l’havien informat del poder addictiu del tabac.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que hi ha més de cent milions de persones
enganxades a aquest producte. Les xifres parlen soles: el tabac provoca tres milions de vides
l’any a tot el món. Si la tendència actual continua, al 2020 aquesta quantitat s’elevarà als deu
milions de vides. Quatre-cents mil joves nord-americans adquireixen cada any l’hàbit de
fumar.
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7. Legislació antitabac
Prevenció del tabaquisme i del alcoholisme
Vist el progressiu increment del consum de tabac, especialment entre els joves (a causa de
l’avançament en l’inici de fumar) i les noies, la lluita contra el tabaquisme ha de considerarse, avui, com un programa prioritari de prevenció. Així doncs, l’existència d’una major
conscienciació social sobre la necessitat de reduir el consum de substàncies que puguin
generar dependència, ha fet ineludible el replantejar-se una part dels postulats de la Llei
20/1985, de 25 de juliol (DOGC núm. 572 de 7-8-85), intentant aconseguir una actuació més
ferma i eficaç en la lluita contra les dependències i les seves conseqüències; per tot això, s’ha
considerat necessari modificar el règim sancionador de l’esmentada Llei i obtenir, d’aquesta
manera, un millor efecte dissuasori, en cas de l’incompliment de la norma.
La citada Llei, 20/1985, de 25 de juliol, modificada per la Llei 10/1.991, de 10 de maig de
1.991 (DOGC núm. 1.445, de 22-5-1.991) que, amb la Normativa Comunitària, Legislació
Autonòmica i Reials Decrets, contempla i estableixen mesures i accions per á la prevenció i
l’assistència en les situacions derivades del consum de substàncies que comporten
dependència: drogues, begudes alcohòliques, tabac, etc. Tota aquesta legislació, està
íntimament relacionada.
D’acord amb ella: es prohibeix fumar en els mitjans de transport, tant urbans com
interurbans, en vehicles de transport escolar, transport de menors i transport sanitari (artle.
12 de la Llei 10/1.991).
Tampoc es pot fumar en els centres sanitaris, teatres, sales de lectura, centres d’ensenyament
de qualsevol nivell, etc. Els directors/es de tots aquests centres, reservaran àrees ben
delimitades per á fumadors i les senyalitzaran adequadament (artle. 13).
El dret a la salut dels no fumadors, en les circumstàncies en que pugui veure’s afectada,
prevaldrà sobre el dret á consumir productes del tabac (artle. 14).
En el cas particular de centres docents, es permetrà fumar, exclusivament, en aquelles àrees
que determini el Consell Escolar, a proposta del director. Aquests llocs, hauran de
correspondre a locals ben ventilats o, preferentment, en zones a l’aire lliure i hauran de ser
clarament assenyalats. (Mai podran correspondre a zones on es produeix la convivència amb
alumnes).
En cap cas es permetrà fumar al alumnat menor de setze anys (artles. 7 i 8 Reial Decret
709/1.982, de 5 de març).
Segons la normativa vigent (apart de les disposicions anteriors), es prohibeix fumar a les
aules, laboratoris, sala d’estudi, biblioteca, gimnàs i als passadissos i distribuïdors d’accessos
d’els centres docents. Aquesta prohibició, ha de ser degudament publicada i senyalada en el
centre.
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Aquesta normativa afecta als professors/es, als alumnes, al personal d’administració i serveis i
qualsevol persona que es trobi dins del recinte escolar. Qui la incompleixi, serà degudament
advertit i, si escau, sancionat d’acord amb el règim disciplinari vigent (Disposicions
Administratives d’Ensenyament.
La Comissió Europea ha dictat una sèrie de prohibicions que han de complir tots els països
que integren la Unió Europea. Això no impedeix, però, que els Estats de la UE hagin adoptat
mesures suplementàries per reforçar aquesta croada antitabac dins del seu territori. La
legislació europea no permet anunciar tabac per la petita pantalla des de 1991. A més, una
resolució no vinculant –aprovada el mateix any– recomana no fumar en els llocs públics.
També s’ha presentat una proposta per impedir qualsevol publicitat de cigarrets, però encara
no ha estat aprovada. Però, quina és la legislació a Espanya? L’aplicació de la llei és bastant
laxa. Està prohibit fer publicitat de tabac en els mitjans de comunicació audiovisuals, tot i que
les noves marques amb baix contingut de nicotina i quitrà es poden anunciar per ràdio durant
dos anys. No ha prosperat un projecte de llei que intentava impedir els anuncis d’aquest
producte.
Tampoc està permès fumar en molts llocs públics, tot i que es reserven espais per als
fumadors.

La llei antitabac s’estén
Tots els països membre de la CE prohibeixen la publicitat de tabac a la ràdio i la televisió.
Alguns apliquen les lleis amb més rigor i altres adopten una actitud més permissiva. Entre els
primers destaquen França, Grècia i la Gran Bretanya. Al país veí està totalment prohibit fer
publicitat de tabac, i fins i tot el patrocini. Pel que fa a aquest apartat, però, hi ha un matís: una
llei aprovada el 1992 permet fer publicitat de tabac en la retransmissió d’esdeveniments
esportius celebrats en països on la publicitat del tabac és legal.
Però un cop més la tenacitat en la lluita antitabac es fa patent amb el vet estricte de fumar en
llocs públics, incloent-hi els vols nacionals i internacionals. Al Regne Unit hi ha la prohibició
voluntària d’anunciar cigarrets en parades d’autobús, vehicles de transport i en cartells de
cinema. A partir de 1997, aquesta prohibició es farà extensiva als aparadors. A Grècia, país en
què no està permès fer publicitat de tabac per ràdio i televisió, tampoc es pot anunciar aquest
producte en cinemes on es projectin pel·lícules per a menors. A més, no es pot fumar en els
trens, els vols nacionals i els edificis de l’Estat. Un dels objectius comuns a molts països és
protegir els ciutadans més joves. Així doncs, a Alemanya hi ha restriccions voluntàries a
utilitzar personatges públics i models menors de 30 anys en els anuncis. A Bèlgica i a
Dinamarca està prohibit anunciar tabac en les publicacions per a adolescents, i a Irlanda
només està permès fer-ho en revistes o diaris per a adults.
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La prohibición de la publicidad del tabaco atenta contra la libertad.
(Aquest article forma part de la campanya: El Club de fumadores por la Tolerancia.)
Ante la resolución del Parlamento Europeo
de prohibir la publicidad del tabaco en los
países miembros de la Unión Europea a
partir del año 2006, El Club de fumadores
por la Tolerancia lamenta este acuerdo con
el siguiente razonamiento.
La prohibición de la publicidad sobre el
tabaco mutila los derechos de los setenta
millones de fumadores europeos, a estar
informados sobre un producto de consumo
legal; y en definitiva, como toda medida
impuesta por la autoridad, afecta el principio de libertad que debe regir en una sociedad
democráticamente organizada.
Hay que saber distinguir entre ordenar las normas por las que debe regirse una sociedad, de las
exclusivamente prohibicionistas que, además de impopulares, son escasamente efectivas. Con
relación al tabaco/publicidad ningún fumador puede afirmar que se inició en el consumo de
tabaco como consecuencia de un anuncio de cigarrillos. Si se pretende limitar el consumo,
existen otros medios que no atentan a los principios básicos con que debe regirse una
comunidad.
Esta prohibición es una muestra más de la hipocresía con que se contempla el tabaco. Los
Estados miembros de la Unión Europea obtienen cerca de nueve billones de pesetas por el
impuesto especial que pesa sobre el tabaco. En España el tabaco es el producto que más
imposición soporta, aportando al Estado los diez millones de fumadores españoles, más de
setecientos mil millones de pesetas, con los que contribuyen de manera importante, entre otras
cosas, a hacer posible la sanidad gratuita. Si el tabaco produce tantos malos como se dice, los
Estados deberían atajar su consumo declarando su ilegalidad, lejos de la ambigüedad
imperante que contribuye a crear un clima de crispación y de enfrentamiento entre la
ciudadanía de consecuencias imprevisibles.
Más información: Alvaro Garrido - Raimundo de los Reyes
Tel: 900.122.719
91 521.51.94
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RECULL LEGISLATIU
• Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que
poden generar dependència (DOGC 572, de 7 d'agost de 1985).
•

Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència
en matèria de substàncies que poden generar dependència (DOGC 1445, de 22 de maig de
1991).

•

Decret 235/1991, de 28 d'octubre, de desplegament de la Llei 10/1991, de 10 de maig, pel
qual es regulen les advertències, els missatges dissuasius, el logotip i la senyalització
sobre el tabac i les begudes alcohòliques (DOGC 1520, de 20 de novembre de 1991).

•

Decret 266/1991, d'11 de desembre, pel qual es regula la capacitat sancionadora que
preveu la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden generar dependència, parcialment modificada per la Llei 10/1991,
de 10 de maig (DOGC 1532, de 20 de desembre de 1991).
Compilació legislativa sobre la publicitat, la venda i el consum de tabac

Títol V
De les mesures de control de la promoció del tabac i altres mesures
Capítol 1
De les mesures limitatives
Article 24 de la Llei 20/1985 (modificat per l'article 10 de la Llei 10/1991)
1. No es poden vendre productes del tabac en:
a) Els centres sanitaris i llurs recintes.
b) Els centres d'ensenyament de qualsevol nivell.
c) Els centres esportius.
d) Els centres, locals o establiments d’atenció social, els casals o els esplais.
e) Els locals o establiments similars als esmentats que siguin determinats per reglament.
2. Es prohibeix de vendre a menors d'edat productes destines a ésser fumats, inhalats, xuclats
o mastegats constituïts totalment o parcialment per tabac, ni tampoc els productes que l'imiten
o que indueixen a l'hàbit de fumar i són nocius per a la salut. Aquesta prohibició ha d'ésser advertida, en forma i lloc perfectament visible de la manera que sigui determinada per
reglament, en els establiments on s’expedeixen productes de tabac.
3. Es prohibeix la distribució de mostres dels productes del tabac en el territori de Catalunya,
siguin o no siguin gratuïtes.
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4. L’expedició de tabac o de productes del tabac mitjançant màquines automàtiques de venda
només es pot fer en llocs tancats i s'ha de fer constar en la superfície frontal de la màquina que
el tabac és nociu per a la salut i que els menors d'edat tenen prohibit de fer ús de la màquina.
5. El text d'advertiment sobre els riscs del consum del tabac que ha de constar en la part
exterior dels paquets de productes del tabac que es comercialitzen a Catalunya ha d'ésser
redactat en català, en castellà o en tots dos idiomes.
Article 25 de la Llei 2011985 (modificat per l'article 11 de la Llei 1011991)
1. Es prohibeixen totes les formes de publicitat dels productes del tabac i dels productes
relacionats amb el seu consum en els mitjans de comunicació dependents de la Generalitat i en
els dependents de l'Administració local de Catalunya. Aquesta prohibició no inclou la
publicitat indirecta que pot derivar de programes no específicament publicitaris, com ara les
retransmissions esportives, per raó del patrocini o de la publicitat estàtica, sempre que no
indueixi directament al consum.
Així mateix es prohibeix, en els termes suara esmentats, la publicitat de productes de tabac en
publicacions principalment adreçades a menors d'edat en la confecció d'anuncis publicitaris
que promoguin la venda d'aquests productes.
2. No es pot fer publicitat dels productes del tabac ni dels productes relacionats amb el seu
consum en:
a) Les platges, els càmpings, els balnearis, els centres recreatius i turístics, els centres de
lleure i esbarjo, les piscines, els parcs aquàtics, d'atraccions, temàtics i zoològics.
b) Els carrers, les places, els parcs, les carreteres i les altres vies públiques, en tanques,
plafons, senyals i altres suports de publicitat exterior, llevat dels senyals indicatius propis
de centres de producció i de venda.
c) Els cinemes, els teatres i els auditoris.
d) Els centres i els estadis esportius, feta excepció de la publicitat estàtica i de la del
patrocinador.
e) Els mitjans de transport públics.
f) Tots els llocs on és prohibit de vendre'n o de consumir-ne.
g) Els llocs similars als esmentats que siguin determinats per reglament.
3. La publicitat del tabac per mitjà de la televisió se sotmet al que disposa l'article 8 de la Llei
d l'Estat 34/1988, d' l1 de novembre, general de publicitat.
Article 26 de la Llei 20/1985 (modificat per l'article 12 de la Llei 10/1991)
1. Es prohibeix de fumar en les mitjans de transport col·lectiu, tant l'urbà com l'interurbà en
què s'admeten viatgers drets. Aquesta prohibició també s'aplica als funiculars, als
telefèrics i als ascensors.
2. En els transports col·lectius interurbans sobre els quals la Generalitat té competència s'han
de reservar per als no fumadors la meitat dels seients dels vehicles en què no s’hi admeten
viatgers drets. En els transports dependents de la Generalitat, aquesta reserva es pot
establir per vehicles complets.
3. Es prohibeix de fumar en els vehicles de transport escolar, en tots els vehicles destinats al
transport de menors d'edat i en els vehicles destinats al transport sanitari.
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4. Les autoritats locals poden establir la prohibició de fumar en els vehicles autotaxi
pertanyents a llur terme municipal. En absència d'una norma especifica, preval el dret del
no fumador, tant si és el conductor com si és un passatger.

Article 27 de la Llei 20/1985 (modificat per l'article 13 de la Llei 10/1991)
1. No es pot fumar en:
a) Els centres sanitaris i Murs recintes.
b) Els centres, locals, o establiments d'atenció social, els casals o els esplais.
c) Recintes esportius tancats.
d) Els centres d'ensenyament de qualsevol nivell.
e) Les sales de teatre, els cinemes i els auditoris.
f) Els estudis de ràdio i televisió destines al públic.
g) Les oficines de l’Administració publica destinades a l’atenció directa al públic.
h) Les grans superfícies comercials.
i) Les galeries comercials.
j) Els museus i les sales de lectura, d'exposicions i de conferències.
k) Les àrees laborals on treballin dones embarassades.
l) Els llocs de treball on hi hagi un risc per a la salut del treballador per raó de combinar-se
la nocivitat del tabac amb el perjudici ocasionat per un contaminant industrial.
m) Les sales d'espera d’us general i públic.
n) Els espais tancats d’ús general i públic de les estacions d'autocar, de metro i de ferrocarril i
dels aeroports i ports d'interès general.
o) La zona de platja de les piscines i dels parcs aquàtics, d'acord amb la normativa vigent.
p) Els balnearis.
q) Els llocs similars als esmentats que siguin determinats per reglament.
2. Els directors dels centres, de les empreses i dels locals a què es refereixen les lletres a, b, c,
d, h, i, m n, i p de l'apartat 1 han de reservar àrees ben delimitades per a fumadors i
senyalitzar-les adequadament.
3. Tampoc no és permès de fumar:
a) En els locals en els quals s'elaboren, es manipulen, es transformen, es preparen i es venen
aliments.
b) Als manipuladors d'aliments, d'acord amb la legislació sobre la matèria.
c) En les zones reservades als no fumadors en els restaurants i els altres llocs destinats
principalment al consum d'aliments, les quals han d'ésser senyalitzades adequadament.
4. S'ha de sol·licitar als comitès de seguretat i higiene en el treball i als comitès d'empresa,
d'acord amb les funcions que la legislació vigent els assigna, llur col·laboració en la vigilància
del compliment de la normativa establerta per aquesta Llei.

Article 28 de la Llei 2011985 (modificat per l'article 14 de la Llei 1011991)
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1. En atenció a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva, el dret a la salut dels
no fumadors, en les circumstàncies en què pugui ésser afectada, preval sobre el dret a
consumir productes de tabac.
2. Les prohibicions de fumar i de vendre tabac que estableixen els articles 24, 25, 26 i 27
han d'ésser objecte de la senyalització adequada en els vehicles, els centres, els locals i els
establiments als quals són aplicables.
3. Les zones per a fumadors dels vehicles, els centres, els locals i els establiments on se
n'han d'habilitar han d'estar senyalitzades adequadament. En els rètols senyalitzadors ha
de constar necessàriament l'advertiment que fumar perjudica el fumador actiu i el passiu,
segons el missatge i les característiques que es determinin per reglament.
4. Així mateix, s'han de fixar en aquestes àrees, en llocs perfectament visibles, missatges
dissuasius per a sensibilitzar i conscienciar els conductors dels perills derivats de la
influència de les begudes alcohòliques en la conducció de vehicles de motor, el contingut
i les característiques dels quals missatges han d'ésser determinats per reglament.
5. Els titulars o els directors dels serveis, els centres, els locals i els establiments afectats per
aquesta Llei han d'informar els usuaris de l'existència de fulls de reclamació, la regulació
dels quals ha d'ésser feta per reglament.
6. Els titulars o els directors dels mitjans de transport, els locals, els establiments i els
centres a què es refereixen els articles 16, 17, 18, 24.1, 2, 3 i 4, 26.1 i 2 i 31 .1 són
responsables de l'observança del que disposen els apartats 2, 3 i 4 d'aquest article.
7. Els subjectes de l'activitat publicitària són responsables de l'incompliment del que disposa
aquesta Llei, sens perjudici de la responsabilitat dels titulars o els directors dels mitjans
de transport, els centres, els locals o els establiments en què s'exhibeixi publicitat il·lícita.
8. La responsabilitat per l'incompliment del que estableix l'article 15 recau en l'organitzador
o el patrocinador de l'activitat en qüestió.
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DIRECTIVA 98/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 6 de julio de 1998
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea y, en particular, el apartado 2 de su
artículo 57 y los artículos.66 y 100 A,
1

Vista la propuesta de la Comisión ( ),
Visto el dictamen del Comité Económico y
2
Social ( ),
De conformidad con el procedimiento esta3
blecido, en el artículo 189 B del Tratado ( ),
(1) Considerando que existen divergencias
entre
las
disposiciones
legales,
reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros en materia de
publicidad y de patrocinio de los
productos del tabaco; que dicha
publicidad y dicho patrocinio traspasan
las fronteras de los Estados miembros,
pudiendo estas disparidades no sólo
dificultar la libre circulación de los
productos, que son los medios de
soporte de estas actividades, y la libre
prestación de servicios en este campo,
sino también provocar distorsiones de
la competencia, obstaculizando de este
modo el funcionamiento del mercado
interior;
(2) Considerando que procede eliminar tales
barreras y que, para ello, deben
aproximarse las normas relativas a la
publicidad y al patrocinio de los productos
del tabaco, dejando a los Estados
miembros la posibilidad de imponer, en
(1) DO C 129 de 21.5.1992, p. 5.
(2) DO C 313 de 30.11.1992, p. 27.
3
( ) Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de febrero de
1992 (DO C 67 de 16.3.1992, p. 35), confirmado el 3
de diciembre de 1993 en virtud del procedimiento del
artículo 189 B; Posición común del Consejo de 12 de
febrero de 1998 (DO C 91 de 26.3.1998, p. 34) y
Decisión del Parlamento Europeo de 13 de mayo de
1998 (DO C 167 de 1.6.1998); Decisión del Consejo de
22 de junio de 1998.

determinadas condiciones, los requisitos
que consideren necesarios para proteger
la salud de las personas;
(3) Considerando que, de conformidad con el
apartado 3 del artículo 100 A del Tratado,
la Comisión, en sus propuestas previstas
en el apartado 1 en materia de salud,
seguridad y protección del medio ambiente
y de los consumidores, toma como base
de partida un nivel de protección elevado;
(4) Considerando, por consiguiente, que la
presente
Directiva
debe
atender
debidamente a la protección de la salud de
las personas en general y de los jóvenes
en particular, para quienes la publicidad
desempeña un papel importante en la
promoción del tabaco;
(5) Considerando que el Consejo ha
adoptado, basándose en el artículo 100 A,
4
las Directivas 891 622/CEE ( ), y
5
90/239/CEE ( ), relativas al etiquetado de
los productos del tabaco y al contenido
máximo de alquitrán de los cigarrillos,
respectivamente, con el fin de garantizar el
buen funcionamiento del mercado interior;
(6) Considerando que la publicidad relativa a
los medicamentos de uso humano está
6
contemplada en la Directiva 92/28/CEE ( );
que la publicidad referida a los productos
destinados a eliminar la adicción al tabaco
no entra en el ámbito de aplicación de la
presente Directiva;
(7) Considerando que la presente Directiva no
se aplica a las comunicaciones destinadas
exclusivamente a los -profesionales que
intervienen en el comercio de los
productos del tabaco, ni a la presentación
de los productos del tabaco puestos a la
venta y los carteles indicadores de sus
precios, así como tampoco, en función de
(4) DO L 359 de 8.12.1989, p. 1. Directiva modificada por la
Directiva 92141/CEE-(DO L 158 de 11.6.1992, p. 30).

(5) DO L 137 de 30.5.1990, p. 36.
6
( ) DO L 113 de 30-4-1992, p. 13.
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las estructuras de venta, a la publicidad
destinada al comprador en los puntos de
venta ni a la venta de publicaciones de
países terceros que no cumplan las
condiciones establecidas en la presente
Directiva, con la condición, sin embargo,
de respetar el Derecho comunitario y las
obligaciones de la Comunidad en el
ámbito internacional; que en dicho ámbito
corresponde a los Estados miembros
adoptar, en su caso, medidas adecuadas;
(8) Considerando que, habida cuenta de la
interdependencia existente entre todos los
medios de publicidad oral, escrita,
impresa,
radiofónica,
televisada
y
cinematográfica y para evitar cualquier
riesgo de distorsión de la competencia y
de contravención de la normativa, la
presente Directiva debe afectar a todas las
clases y a todos los medios de publicidad,
con excepción de la publicidad televisada,
ya regulada por la Directiva 89/552/CEE
Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre
la
coordinación
de
determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados Miembros
relativas al ejercicio de actividades de
7
radiodifusión televisiva ( );
(9) Considerando que todas las formas de
publicidad indirecta y de patrocinio, así
como la distribución gratuita, tienen el
mismo efecto que la publicidad directa y
que, sin perjuicio del principio fundamental
de la libertad de expresión, procede por
tanto regularlas, incluidas aquellas formas
indirectas de publicidad que, aun sin
mencionar directamente el producto del
tabaco, utilicen marcas, emblemas,
símbolos o cualquier otro signo distintivo
utilizado para los productos del tabaco;
que, no obstante, los Estados miembros
podrán aplazar la aplicación de estas
disposiciones, con el fin de permitir la
adaptación de las prácticas comerciales y
la sustitución del patrocinio de los
productos del tabaco por otras formas
adecuadas de apoyo;
7

( ) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23; Directiva cuya
última modificación la constituye la Directiva 97136/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202 de
30.7.1997, p. 60).
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(10)

Considerando que, sin perjuicio de la
regulación de la publicidad de los
productos del tabaco, los Estados
miembros conservarán la facultad de
permitir
que,
en
determinadas
condiciones, se continúe utilizando para
la publicidad de productos o servicios
distintos del tabaco un nombre que, de
buena fe, ya se estuviese utilizando
antes de la adopción de la Directiva tanto
para productos o servicios como para
productos del tabaco;

(11)

Considerando que el patrocinio existente
de acontecimientos o actividades que los
Estados miembros pueden seguir
autorizando durante un período de ocho
años desde la entrada en vigor de la
presente Directiva hasta, a más tardar, el
1 de octubre de 2006 y que estará sujeto
a medidas de limitación voluntaria y a
una reducción de los gastos durante el
período transitorio, debería incluir todos
los medios para lograr los objetivos de
patrocinio definidos en la presente
Directiva;

(12)

Considerando que, para controlar la
aplicación
de
las
disposiciones
nacionales adoptadas con arreglo a la
presente
Directiva,
los
Estados
miembros deberán establecer medios
adecuados y eficaces, dentro del
cumplimiento de su legislación nacional,

HAN
ADOPTADO
LA
DIRECTIVA:
Artículo 1

PRESENTE

La presente Directiva tiene por objeto la
aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas dé los Estados
miembros en materia de publicidad y de
patrocinio de los productos del tabaco.
Artículo 2
A efectos de la presente Directiva se entenderá
por:
1) «productos del tabaco»: los productos
destinados a ser fumados, inhalados,
chupados o masticados, siempre que
estén constituidos, aunque sólo sea en
parte, por tabaco;
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2)

3)

4)

1.

2.

en el mercado a partir de la fecha fijada en
el apartado 1 del artículo 6 mediante la
utilización de nombres, marcas, símbolos
u otros elementos distintivos ya utilizados
pata un producto del tabaco.

«publicidad»:
cualquier
tipo
de
comunicación comercial cuyo objetivo o
efecto directo o indirecto sea la promoción
de un producto del tabaco, incluida la
publicidad
que,
sin
mencionar
directamente un producto del tabaco,
intente eludir la prohibición de la publicidad
utilizando nombres, marcas, símbolos u
otros elementos distintivos de productos
del tabaco;
«patrocinio»:
cualquier
contribución,
pública o privada, a un acontecimiento o
actividad cuyo objetivo o efecto directo o
indirecto sea la promoción de un producto
del tabaco;
«punto de venta de tabaco»: cualquier
lugar en el que se vendan productos del
tabaco.
Artículo 3
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva
891 552/CEE, queda prohibida en la
Comunidad toda clase de publicidad o de
patrocinio del tabaco. .
Lo dispuesto en el apartado 1 no será
óbice para que un Estado miembro pueda
permitir que un nombre que ya se utilice
de buena fe a la vez para productos del
tabaco y para otros bienes o servicios que
hayan sido comercializados u ofrecidos
por una misma empresa o por empresas
distintas antes del 30 de julio de 1998,
pueda utilizarse para la publicidad de los
otros bienes o servicios.

Sin embargo, dicho nombre sólo podrá
utilizarse bajo un aspecto claramente distinto
del del producto del tabaco y siempre que no
lleve ningún otro elemento distintivo ya usado
para un producto del tabaco.
3.
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a) Los Estados miembros velarán por que
ningún producto del tabaco lleve el
nombre, la marca, el símbolo o cualquier
otro elemento distintivo de cualquier otro
bien o servicio, salvo que dicho producto
del tabaco estuviera ya comercializado con
ese nombre, marca, símbolo o cualquier
otro elemento distintivo en la fecha
establecida en el apartado 1 del artículo 6.
b) La prohibición establecida en el
apartado 1 no podrá eludirse respecto de
ningún bien o servicio que se introduzca

A tal fin, la presentación del nombre,marca, símbolo o cualquier otro elemento
distintivo del bien o servicio deberá ser
claramente diferente de la utilizada para el
producto del tabaco.
4. Queda prohibida la distribución gratuita cuyo
objetivo o efecto directo o indirecto sea la
promoción de un producto del tabaco.

5. La presente Directiva no se aplicará:
-

a
las
comunicaciones
destinadas
exclusivamente a los profesionales que
intervienen en el comercio del tabaco,

-

a la presentación de los productos del
tabaco puestos a la venta ni a los carteles
indicadores de sus precios en los puntos
de venta de tabaco,

-

a la publicidad destinada al comprador en
establecimientos especializados en la
venta de productos de tabaco o en los
escaparates de éstos o, cuando se trate de
establecimientos de venta de artículos o
servicios varios, en los emplazamientos
destinados a la venta de productos del
tabaco; tampoco afectará a los puntos de
venta que, en Grecia, están sujetos a un
sistema particular de concesión de
licencias por razones de carácter social
(denominados «periptera»),

-

a la venta de publicaciones que contengan
publicidad de productos del tabaco
editadas e impresas en países terceros,
siempre que dichas publicaciones no estén
destinadas principalmente al mercado
comunitario.
Artículo 4

Los Estados miembros velarán por que existan
medios adecuados y eficaces para garantizar y
controlar la aplicación de las disposiciones
nacionales que se hayan adoptado en el marco
de la presente Directiva. Entre estos medios
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podrán figurar disposiciones que permitan a la
s personas u organizaciones que, según la
legislación nacional, tengan un interés 1egítimo
en la retirada de publicidad incompatible con la
presente Directiva, entablar acciones judiciales
contra dicha publicidad o dirigirse a un órgano
administrativo competente para que se
pronuncie sobre las demandas o incoe las
diligencias judiciales oportunas.
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miembros podrán seguir autorizando el
patrocinio ya existente de acontecimientos o
actividades organizados a escala mundial
durante un período adicional de tres anos
que, en cualquier caso, deberá concluir a más
tardar el. 1 de octubre de 2006, siempre que:
-

las sumas dedicadas a dicho patrocinio
vayan disminuyendo durante el período
transitorio,

-

se establezcan medidas de limitación
voluntaria para reducir la visibilidad de la
publicidad en dichos acontecimientos o
actividades.

Artículo 5
La presente Directiva no afectará a la facultad
de los Estados miembros de establecer,
dentro de los límites del Tratado, requisitos
más estrictos con respecto a la publicidad o al
patrocinio de productos del tabaco, cuando
los consideren necesarios para proteger la
salud de las personas.
Artículo 6
1. Los Estados miembros pondrán en vigor
las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas
necesarias
para
dar
cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva a más tardar el 30 de julio de 2001.
Los
Estados
miembros
informarán
inmediatamente de ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten
dichas disposiciones, éstas incluirán una
referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su
publicación oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.

Artículo 7
A más tardar el 30 de julio de 2001 y
posteriormente cada dos años, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo
y al Comité Económico y Social un informe
sobre la aplicación de la presente Directiva, en
particular sobre la aplicación y los efectos de
los apartados- 2 y 3 del artículo 3 y del
apartado 3 del artículo 6, acompañado, en su
caso, de propuestas para adaptar la presente
Directiva a la evolución de la situación que se
refleje en los mencionados informes. Esta
adaptación no afectará a los plazos
establecidos en el apartado 3 del artículo 6.
Artículo 8
La presente Directiva entrará en vigor el día de
su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Artículo 9

2. Los Estados miembros comunicarán a la
Comisión el texto de las principales
disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente
Directiva.
3. Los Estados miembros podrán aplazar la
puesta en aplicación del apartado 1 del
artículo 3,
- en un año respecto de la prensa escrita,
- en dos años respecto del patrocinio.

Los destinatarios de la presente Directiva serán
los Esta dos miembros.
Hecho en Bruselas, el 6 de julio de 1998.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente
J. M. GIL-ROBLES

El Presidente
R. EDLINGER

En casos excepcionales y por razones
debidamente
justificadas,
los
Estados
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• Departament d’Ensenyament (1998). El repte per a la llibertat. (Traducció al català del
vídeo d’Acción Familiar).
• Departament d’Ensenyament. Si tu fumes, ell fuma. PMAV.
• Departament d’Ensenyament. Tabac i càncer. Videos d’Educació per a la salut a l’escola.
• Departament d’Ensenyament. El fenòmen social de les drogues. Programa d’Educació Per
a la Salut a l’Escola.
• Departament d’Ensenyament. El repte per la llibertat. Programa de Mitjans Àudiovisuals.
Col·lecció de vídeos didàctics.
• Departament de Sanitat i Seguretat Social (1992) Podem ajudar-lo a deixar de fumar.
Programa d’Educació Sanitària.
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• Institut Municipal de Salut Pública (1998) La Festa. Ajuntament de Barcelona.
• Ministerio de Sanidad y Consumo, Ajuntament de Barcelona, Departament de Sanitat i
Seguretat Social i COOB (1992) Atracció fatal. Programa Jocs olimpics Sense Fum.

Adreces electròniques
• www.globalink.org ...... pàgina web de la principal xarxa d’informació i debat en temes
relacionats amb el tabaquisme a nivell internacional
• www.who.ch / www.who.dk ........... pàgines web de l’Organització Mundial de la Salut
(oficna mundial i oficina europea respectivament)
• www.tobaccocontrol.com ....... pàgina web de la principal publicació periòdica “Tobacco
Control” que s’edita sobre tabaquisme a nivell internacional
• www.gencat.es/sanitat......... pàgina del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya
•

www.supex.es/unad....... Unión Española de asistencia al drogodependente: recursos i
associacions dedicades a la prevenció de les drogodependències i refereix a totes les
comunitats autònomes

• www.inid.umh.es/......... Instituto de investigación de drogodependencias: recull de
premsa, legislació del tabac i consells pels joves envers diverses drogues ( tabac )
•

www.no.tobacco.org.... Pàgina web sobre prevenció del tabaquisme del programa
“Europa Contra el Càncer”
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GLOSSARI
Alcaloide: Relatiu als alcaloides. Nom
genèric de substàncies orgàniques
nitrogenades de caràcter bàsic,
d'origen vegetal que, en general
tenen, a dosi feble, uns marcats
efectes fisiològics sobre els homes i
els animals.
Alvèols pulmonars: Són petits sacs
terminals
dels
bronquíols
dels
pulmons dels vertebrats, en els quals,
i mitjançant vasos capil·lars es fa
l’intercanvi gasós, l’O2 passa d’alveols
a la sang i CO2 de sang a alveols.
Amilasa: Substància enzimàtica que
digereix el midó i el transforma en
maltosa. Es troba en la saliva i en el
suc pancreàtic.
Angina de pit: Dolor fort i opressiu a
l'altura del pit degut a la contracció
dels vasos sanguinis que irriguen el
cor.
Engruiximent.
Arterioesclerosi:
enduriment i a vegades oclusió
(trombosi obliterant) de les artèries.
Asma: Malaltia caracteritzada per la
dificultat respiratòria a causa d'una
obstrucció bronquial.
Bactericida:
bactèries.

Que

destrueix

les

Bronqui: Conducte que forma part de
l'aparell respiratori dels vertebrats
aeris que duen l'aire de la tràquea als
pulmons i a l'inrevés.
Bronquiol: Relatiu als bronquis i a les
seves ramificacions en els pulmons.
Bronquitis. Inflamació dels bronquis
que es caracteritza per la tos i
l'abundància de secrecions mucoses.

Càncer: Tumor maligne format per la
multiplicació desordenada de les
cèl·lules d'un teixit o d'un òrgan.
Cancerígena: Substància que produeix
o indueix a l’aparició d'un càncer.
Cilis: Estructures allargades, filiformes
de moltes cèl·lules amb les quals
posen en moviment els fluids que les
envolten.
Cocancerígena: Substància que es
troba acompanyant els productes
cancerígens.
Condensació: Pas de l'estat gasós
d'una substància a l'estat Iíquid.
Coronària: Relatiu als vasos sanguinis
que irriguen el cor.
Dèficit: Quantitat que falta per a allò
que és convenient o necessari.
Deglució: Acte pel qual ens empassem.
Dependència: Estar subordinat o
subjecte a alguna cosa o a algú.
Necessitar d'un altre.
Drenatge: Mitjà pel qual queda
assegurada l’evacuació de líquids
d’una cavitat
Droga: Extracte obtingut de productes
naturals (drogueries). Substància que
produeix alguna modificació en la
fisiologia de l'individu i que el seu
consum
produeix
hàbit
i/o
dependència.
Embòlia: Obstrucció d'un vas sanguini.
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Emfisema: Dilatació anormal de les
ramificacions
bronquials
per
l'obstrucció dels alvèols pulmonars.
Epiteli: Teixit tènue que cobreix el cos i
els òrgans.
Estàndard: Model. tipus. norma.
Estimulant: Excitant. que anima.
Expectoració: Expulsar les secrecions
mucoses de l'aparell respiratori.
Fumar: Aspirar i expel·lir el fum que
desprenen certes substàncies com el
tabac.
Hipòtesi: Suposició d'una cosa possible
de la qual s'extrau una conclusió però
que no passa de ser una conjectura
que caldria provar.
Infart: Necrosi, mort o degeneració d'un
teixit o víscera per falta de rec
sanguini per l'obstrucció de la
circulació sanguínia.
Derivar
Inferir:
conseqüències.

o

extraure'n

Laringe: Òrgan de la veu situat en el
conducte respiratori entre la faringe i
la tràquea amb quatre plecs, dos
d’aquests plecs són les cordes vocals
on es formen els sons.
Mucositat: Secreció de les glàndules
mucoses que consisteix en una
substància viscosa i apegalosa.
Nicotina. Alcaloide verinós del tabac.
En principi és un excitant però
després bloqueja la transmissió
nerviosa a nivell dels ganglis del
sistema nerviós vegetatiu. És el

component
dependència.

que

genera

la

Normalitzar: Ordenar, sotmetre a unes
normes o regles prèviament fixades.
Ptialina: Nom que rep l'amilasa
produïda per les glàndules salivars.
Quitrà: Líquid dens, obscur i apegalós
que s'obté de la destil·lació de certes
substàncies.
Secreció: Producció i expulsió de
determinades substàncies per part de
les glàndules.
Síndrome d’abstinència: Conjunt de
trastorns físics i psíquics que es
produeix en la drogodependència
com a conseqüència de la interrupció
del consum de la droga o substància.
Solvent: Líquid on es disol un soluble.
Tabac: Planta solanàcia (Nicotina
Tabacum) de quasi 2m. d'altura, amb
grans fulles de 60 a 70 cm. de
Iongitud que, preparades de diverses
maneres. es fumen, es masteguen o
s'aspiren en pols. L'olor que té i les
seves propietats es deuen a un
alcaloide verinós: La Nicotina.
Trombosi: Obstrucció d'un vas sanguini
a causa de la formació de coàguls de
sang.
Vesícules pulmonars: Bufetes en què
acaben els bronquiols que estan
envoltades de vasos sanguinis per a
realitzar l’intercanvi gasós. Les parets
de les vesícules tenen uns embalums
que s'anomenen alveoIs.
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