
Els professionals sanitaris, agents socials i totes les entitats que els 

representen, que treballem en la prevenció, el control i el tractament 

del tabaquisme, volem posar de manifest el nostre compromís per 

estar units davant de les amenaces que puguin representar un retrocés 

en els avenços que s’han aconseguit en el control del tabaquisme.  

També volem fer una crida al compromís, com a rol exemplar i 

educador, que tenim tots davant la població i transmetre a la societat 

la responsabilitat de tenir cura de la seva pròpia salut i del seu entorn. 

 

 

A Catalunya hem aconseguit grans avenços en els últims anys en el control del tabaquisme. La Llei 

42/2010 ha estat acceptada per la majoria de la població, es compleix de manera generalitzada i tenim  

evidència de les millores que ha suposat, tant en la salut com en la disminució de la prevalença del consum 

de tabac. 

 

La desnormalització del consum en llocs públics tancats ha estat un èxit aconseguit entre tots i no ens 

podem permetre, sobretot pel paper que té en la prevenció de l’inici del tabaquisme i en la protecció dels 

no fumadors, CAP PAS ENRERE! 

  

Davant d’amenaces ja viscudes com la que suposava el projecte d’ Eurovegas, d’actuals com la que 

suposen les cigarretes electròniques i de futures que es puguin esdevenir i representar un retrocés o 

modificació legislativa en els avenços aconseguits, els professionals sanitaris i agents socials que 
treballem en la prevenció, el control i el tractament del tabaquisme volem manifestar el nostre 
compromís per treballar plegats i establir sinergies per no haver de fer CAP PAS ENRERE!  
 

Els professionals sanitaris i agents socials, davant d’aquestes amenaces cal que cerquem i donem 

informació rigorosa i contrastada científicament. 

 

Creiem en la maduresa de la nostra societat, que en molts àmbits ha demostrat la seva capacitat d’actuar, i 

és per això que cal encoratjar-la per tal que tingui un paper protagonista en la prevenció i promoció 
de la seva salut, concretament en aquesta problemàtica tan important com és la del tabaquisme. MÉS 
SALUT, MENYS FUM, CAP PAS ENRERE! 

 

En conseqüència, les entitats (societats científiques, xarxes i institucions) aquí presents donem suport a 

aquest posicionament comú i a les mesures presents i futures que es puguin implementar en el control del 

tabaquisme per tal de no fer CAP PAS ENRERE! 

Per ratificar aquesta voluntat, fem lliurament d’aquest document a l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

(ASPCAT), al Consell Assessor de Tabaquisme de Catalunya i al Comité Nacional  para la Prevención de 

Tabaquismo (CNPT). 

 

 

Tots junts 
per la 
salut:  

CAP PAS 
 

 



Signen en representació, a Barcelona, el 14 de febrer de 2014 
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