
 

Dia Mundial sense Tabac 2011 
 
El Conveni marc per al control del tabac de l’OMS  
 
 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha seleccionat el Conveni marc per al 
control del Tabac com al tema del proper 31 de maig de 2011, Dia Mundial Sense 

Tabac.  
 
El Conveni marc per al control del tabac (CMCT) és el principal instrument d’àmbit 
mundial de control del tabac. Va ser el primer tractat negociat sota els auspicis de 
l’OMS i és un dels tractats més àmpliament acceptat en la història de les Nacions 
Unides. 
 
En vigor des de 2005 i amb més de 170 membres, és un acord basat en l'evidència 
que reafirma el dret de totes les persones al major nivell de salut i ofereix noves 
dimensions jurídiques per a la cooperació en la lluita contra el tabac. 
 
El Dia Mundial Sense Tabac 2011 s’ha dissenyat per:  
 
― ressaltar la importància general del conveni 
― posar l'accent en les obligacions en virtut del conveni 
 
El CMCT confereix obligacions legals als països signants que s'han adherit 
formalment: 
 
 

 

 

Protegir les polítiques de salut pública contra els interessos   de   la indústria del tabac 

Adoptar  mesures fiscals per reduir la demanda de tabac 

Protegir   la població de  l'exposició  al fum de tabac 

Regular el contingut dels productes del tabac 

Regular  l’empaquetat i  etiquetatge dels productes del tabac 

Advertir a les persones sobre els perills del tabac 

Prohibir  la publicitat,  la promoció   i el patrocini dels productes del tabac 

Oferir a les persones  ajuda per   posar fi a la seva addicció al tabac 

Controlar el comerç il·lícit de productes del tabac 

Prohibir la  venda  de tabac a menors 

Donar   alternatives  de suport  econòmic   viables al cultiu de tabac 
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El Conveni reconeix també la importància de la cooperació internacional i de l’ajut als 
països amb rendes baixes i mitjanes perquè puguin complir les obligacions 
subscrites.  
 
La campanya se centrarà en el missatge clau següent: els països han d'aplicar 
plenament el Conveni per tal de protegir les generacions presents i futures 
contra les devastadores conseqüències sanitàries, socials, ambientals i 
econòmiques del consum de tabac i l'exposició al fum de tabac.  
 
El món necessita el CMCT perquè, havent mort cent milions de persones durant el 
segle XX, el consum de tabac podria matar mil milions durant el segle XXI.  
 
El consum de tabac és la principal causa de mortalitat evitable. Aquest any, més de 
cinc milions de persones moriran a causa d'un atac de cor relacionat amb el tabac, 
d’accidents vasculars cerebrals, càncer, malaltia pulmonar o altres malalties. Això no 
inclou les més de sis-centes mil persones –més de la quarta part infants– que moren 
a causa de l'exposició al fum de segona mà. La xifra de morts anuals de l'epidèmia 
mundial del consum de tabac podria augmentar fins a vuit milions el 2030.  
 
El Dia Mundial Sense Tabac 2011, i durant tot l'any, l’OMS insta als països a posar 
el Conveni en el centre dels seus esforços per controlar l'epidèmia mundial del 
consum de tabac.  
 
 
 
 
Resum i adaptació del TFI announcement - WHO World no Tobacco Day 2011 
 


