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“El dubte és el nostre producte. Si es 
plantegen dubtes sobre la solidesa 
de les proves científiques, la 
població no sabrà que creure” 
 
Tobacco Industry Research Council, 1969 
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¿Qui convenç al poder? 

   Les grans corporacions 
han convençut als 
politics de que mentre 
hi hagi dubtes, és millor 
no fer  dany al negoci  

  (encara que hi hagi 
vides en joc) 
 



 
Definició de Mite 

 
Història o relat que altera les 
veritables qualitats d'una 
persona o cosa i els dóna més 
valor del que realment tenen 



TABAC I ESTÈTICA: 
FUMAR ÉS GUAI  
 



 
Dues germanes bessones: una fuma i 
l'altra no 
 



Dents bruts, mal alè, mals olors 



 Fumar no es sexy 



CONTROLO  
ANSIETAT I ESTRÈS 



Els fumadors tenen majors nivells d'estrès 
percebut i ansietat que els no fumadors 



En deixar de fumar es redueix ansietat i estrès 



 “El fet que una cosa sigui veritat no 
vol dir que sigui convincent” 
 

 Truman Capote 



Tabac, capacitat de concentració i 
creativitat  
   "Amb la meva emfisema 

degudament diagnosticat, 
vaig continuar consumint 
verí i reduint la meva 
qualitat de vida al mínim, 
per no dir al no-res 
absoluta. Mai van faltar 
les excuses ¿Com anava 
a escriure una sola 
pàgina sense els meus 
aliats els cigarrets? Però 
els Ducados no em van 
fer escriure com James 
Joyce " 

Terenci Moix 



Tabac reduieix rendiment a l´escola 



AJUDA A MANTENIR EL 
PES CONTROLAT 



Tabac y Pes:  
  La nicotina augmenta consum energètic i 

amb 20 cigarretes es "cremen" unes 300 
calories al dia. Guanyen mitjana 2,6 kg  
 

 Fumar 20 cigs / dia equival a una 
sobrecàrrega de 40 Kg per al sistema 
cardiovascular 
 

 No és inevitable guanyar pes al 
deixar de fumar (1/2 perden o 
mantenen pes i 9/10 no 
han de renovar l’armari) 
 



FUMO  POC: EL MITE DEL 
FUMADOR “SOCIAL”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Es redueix el risc en disminuir el consum? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fumar una "miqueta" NO és segur  
  
 Les dones que fumen de 3 a 5 cigarrets 
diaris tenien 2,14 vegades més possibilitats 
de patir un infart  
 
  
  
Prescot E, Sharling G, Osler M and Schnohr P. Importance of light smoking and inhalation habits on risk of 
myocardial infarction and all cause mortality. A 22 year follow up of 12 149 men and women in The 
Copenhagen City Heart Study. Journal of Epidemiology and Community Health 2002;56:702-706  
 

http://jech.bmj.com/search?author1=E+Prescott&sortspec=date&submit=Submit


JO FUMO “LIGHT”  
 



Forats en el filtre expliquen major inhalació de nicotina,  
 
quitrà i CO en la "vida real" que en les "màquines de 
  
fumar” 



 
Cigarrets "light“* i abstinència 
 
 La taxa d'abstinència dels fumadors que havien 

fet servir prèviament cigarrets "light" s'ha 
demostrat menor que la dels fumadors que 
usaven cigarrets convencionals (27% versus 53%; 
p <0,01) 

 Tindle HA, Rigotti NA, Davis RB. Cessation among smokers who used “light” 
cigarettes: results from the 2000 National Health Interview Survey. Am J Public 
Health 2006; 96:1498-504. 
 
 
 

 *Blue,  Azul,  Blando, Mild, etc 

 
 



Jo fumo tabac d´embolicar 
 Els continguts de nicotina, quitrà i monòxid de 

carboni son fins un 70%, el 85% i el 84% més 
que els cigarrets convencionals 

 El tabac de picadura te un 50% mes d´additius 
que el tabac empaquetat (15% vs 10% del pes) 

 No es mes “natural” 
 No es mes segur 

 
T Castaño Calduch et al. Tabaco de liar: una prioridad de salud pública y consumo. Gac Sanit. 2012;26:267-9. 

Chapman S. Public health Advocacy and tobacco control. Making smoking history. Blackwell, 2007 

 



 
JO CONTROLO: EL MITE 
DE L'ADDICTE "FELIÇ" 
 

 
 
 
 
 



La fantasia de controlar l'addicció 
 Els addictes confonen el “liking” 

amb el “wanting” 
 

 No reconeixen que la droga els 
controla a ells no a l'inrevés 
 

 L'addicció atempta contra la 
llibertat individual i en realitat és 
un esclavatge 
 

 No hi ha molts "addictes feliços" 
 

“La felicitat no és fer el que un vol sinó estimar el que un fa” 
 
Jean Paul Sartre 



Binomi tabac / cànnabis 
 Durant l'últim any a Espanya van ser més 

els escolars espanyols que es van iniciar 
en el cànnabis (146.200) que en el tabac 
(137.000) 
 

 77,2 -90% dels fumadors de porros fumen 
tots dos productes alhora. 
 

 Tenen 5,1 vegades més probabilitats 
d'addicció al cànnabis 



TABAQUISME PASSIU: 
UN EXAGERACIÓ 

 
 
 



¿Quan de temps és necessari perquè el fum de 
tabac afecti les coronàries en el fumador passiu? 

 Resposta: 
 

 -Als 30 minuts s'observa una reducció 
significativa de la velocitat de flux coronari major 
en els fumadors passius sans que en els fumadors 
actius en comparació amb el no fumador NO 
exposat. 

 
-A Les 2 hores el risc d'infart s'incrementa en un 
10% 

  Fuente: Otsuka R et al, JAMA 2001; 286:436-41; Pope CI et al, Environ Health    
 Perspect    2001;200:711-6 

 



Copyright ©1997 BMJ Publishing Group Ltd. 

Law, M R et al. BMJ 1997;315:973-980 

Risk  d´infart  fumadors involuntaris 
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Law, 2003 

Relació dosis-resposta entre consum de tabac y 
episodis coronaris 



AJUDA A FER AMICS 



El canvi de la norma social va en 
sentit oposat 

 



El canvi de la norma social va en 
sentit oposat 



Deixa el tabac i guanya amics 



 
¿ QUÈ MISSATGES 
POBLACIONALS 
FUNCIONEN A JOVES? 



Continguts de les accions educatives 
poblacionals 

Componente Joves Adults 
Manipulació de la 

Industria 
Molt Efectiva 
 

Molt Efectiva 

Tabaquisme pasiu Molt Efectiva 
 

Molt  Efectiva 

Adicció Efectiva Efectiva 

Deixar de Fumar Impacte Desconegut Efectiva 
 

Venda a menors No efectiva 
 

Moderadament Efectiva 

Efectes sobre la salud ( curt 
termini) 

 

Moderadament Efectiva No efectiva 

Efectes a Llarg termini 
 

No Efectiva Moderadament Efectiva 

Rebuitx Moralista 
 

No Efectiva 
 

No Efectiva 



Els joves son la derrera baula d´una cadena 
infernal que mou la industria del tabac 

 



Els joves son la derrera baula d´una cadena 
infernal que mou la industria del tabac 
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