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Els hospitals catalans celebren el Dia Mundial 
sense Tabac 
 

• Els centres de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHsF), que 
coordina l’Institut Català d’Oncologia (ICO), organ itzen diverses 
activitats pel Dia Mundial sense Tabac 

 
El proper 31 de maig se celebra el Dia Mundial sense Tabac, i la seva commemoració 
s’estén a la setantena de centres de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, en molt 
casos en el marc de la “Setmana sense Fum” promoguda també des del Programa 
d’atenció primària sense fum del Departament de Salut. La Xarxa catalana d’hospitals 
sense fum (www.xchsf.cat), coordinada per l’ICO des de la seva creació, aplega els 
centres que promouen la deshabituació del tabac entre els seus usuaris fumadors i la 
formació dels professionals sanitaris per a millorar el control i prevenció del tabaquisme 
en i des de l’entorn hospitalari. 
 
El Dia Mundial sense Tabac és una iniciativa impulsada des del 1989 per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) per recordar els greus perjudicis que comporta el tabac per a 
la societat. Els hospitals de la Xarxa organitzen actes informatius i festius, per tal de 
conscienciar la població dels perjudicis del tabac, de la necessitat de prevenir el consum 
en adolescents i joves, i estimular i ajudar els fumadors a deixar-ho. 
 
Enguany, alguns hospitals han aprofitat el Dia Mundial per renovar la senyalització 
d’àrees sense fum d’acord amb la nova senyalització de la Xarxa. La nova senyalització 
s’adequa a la vigent normativa que limita el consum de productes del tabac tant en els 
edificis interiors com en qualsevol part del recinte a l’aire lliure i, també, la utilització de 
cigarretes electròniques en aquests mateixos espais. 
 
 
 
 
La Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum  es va crear l’any 1999. Coordinada i promoguda per 
l’ICO, és d’adscripció voluntària. La finalitat és fomentar canvis organitzatius que afavoreixin unes 
institucions sanitàries lliures de fum. En els últims anys hi ha hagut un augment progressiu de 
centres que s’hi han adherit, fins arribar als 75 centres (hospitals d’aguts, monogràfics, de llarga 
estada i sòcio-sanitaris), la majoria de la xarxa pública assistencial. 
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