Teletips Salut Migdia (31/05/2019)
1. El Govern prepara una llei per prohibir fumar dins els cotxes i en instal·lacions esportives a l'aire lliure
2. Salut farà una nova llei d'addiccions que vol prohibir fumar als vehicles privats
3. Catalunya prohibirà fumar dins dels cotxes i en estadis a l'aire lliure

1. El Govern prepara una llei per prohibir fumar dins els cotxes i en instal·lacions
esportives a l'aire lliure
La tendència a la baixa del consum de tabac es trenca amb un repunt el 2018, amb un
25,6% de població fumadora
ACN Barcelona .- El Departament de Salut està treballant en una nova llei d'addiccions
que vol prohibir fumar a l'interior dels vehicles privats, en instal·lacions esportives a l'aire
lliure i a l'exterior de les parades de transport públic. Així ho ha anunciat la consellera de
Salut, Alba Vergés, aquest divendres coincidint amb el Dia Mundial sense Tabac. Salut
vol que la nova normativa, que es consensuarà amb els sectors implicats i que en el cas
de la prohibició de fumar dins el cotxe requerirà coordinar-se amb el Servei Català de
Trànsit, estigui enllestida en un any aproximadament. Aquesta llei és una resposta a les
últimes dades de consum de tabac, que mostren un repunt després d'uns anys de
descens. El 25,6% de la població catalana fumava el 2018, mentre que el 2017 ho feia el
24%.

2. Salut farà una nova llei d'addiccions que vol prohibir fumar als vehicles privats
BARCELONA, 31 Maig (EUROPA PRESS) La Conselleria de Salut de la Generalitat elaborarà en un any una nova llei d'addiccions
que proposarà prohibir fumar en instal·lacions esportives a l'aire lliure, a l'exterior de
parades de transport públic i als vehicles privats.
En roda de premsa, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest divendres
que pretén ser una "llei ambiciosa" que actualitzi la normativa actual i que també
abastarà altres àmbits com l'alcohol, drogues i noves tecnologies, i ha remarcat que es
consensuarà amb els sectors implicats i els ajuntaments.
Vergés ha avançat que la llei equipararà la regulació dels nous dispositius que han
sorgit en els darrers anys, com les cigarretes electròniques o el tabac sense combustió, i
es limitarà l'ús de la cigarreta electrònica, que fins ara només estaven prohibides als
centres sanitaris i escolars.
La nova normativa, a més de prohibir fumar en instal·lacions esportives a l'aire lliure,
parades de transport i vehicles privats, estendrà a cinc metres el perímetre de prohibició
als centres sanitaris, escolars i dependències de l'administració pública.
El consum de tabac ha experimentat un lleuger augment a Catalunya després d'anys de
descensos continus, segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (Esca) 2018,
passant d'una prevalença del 24% al 25,6%, que ha anat acompanyada d'un augment de
la venda de la majoria de productes del tabac.

3. Catalunya prohibirà fumar dins dels cotxes i en estadis a l'aire lliure
Barcelona, 31 maig (EFE).- El govern català elaborarà una nova Llei d'Addiccions, que
espera que pugui entrar en vigor d'aquí a un any, que prohibirà fumar dins dels vehicles
privats, tant si hi viatgen nens com si no, i a les instal·lacions esportives i parades de
transport públic a l'aire lliure.
L'anunci l'ha fet aquest divendres la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés,
acompanyada pel jugador de l'NBA Ricky Rubio, la mare del qual va morir per un càncer
de pulmó i que protagonitza una campanya orientada als joves des de la Fundació Ricky
Rubio.
La mesura de restringir encara més els espais on fumar es deu, segons ha explicat
Vergés, al fet que el 2018 s'ha trencat la tendència al descens del nombre de fumadors a
Catalunya que se seguia des del 1990 i per primera vegada han augmentat, en passar
del 24% de la població catalana que fumava el 2017 al 25,6% el 2018, un augment que
s'ha experimentat tant en homes com en dones. EFE

