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Sessió 29 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i catorze minuts. Pre-

sideix Alba Vergés i Bosch, acompanyada del vicepresident, Martín Eusebio Barra López, 

i de la secretària, Montserrat Vilella Cuadrada. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i 

Gregorio.

Hi són presents els diputats Montserrat Candini i Puig, Magda Casamitjana i Aguilà, 

Anna Caula i Paretas, Montserrat Fornells i Solé, Carles Prats i Cot, Irene Rigau i Oliver, Ma-

ria Rosell i Medall, Marc Sanglas i Alcantarilla i Anna Simó i Castelló, pel G. P. de Junts pel 

Sí; Noemí de la Calle Sifré, David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González, 

pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialis-

ta; Albano Dante Fachin Pozzi, Joan Giner Miguélez i Àngels Martínez Castells, pel G. P. de 

Catalunya Sí que es Pot; Alberto Villagrasa Gil i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Po-

pular de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen 

Cabezas i Peña; el cap de la Unitat de Control del Tabaquisme de l’Institut Català d’Onco-

logia, Esteve Fernández Muñoz; la investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l’Ins-

titut Català d’Oncologia Cristina Martínez i Martínez; el director de l’Institut de la Màcula, 

Jordi Monés i Carilla; el president del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, 

Joan Ramon Villalbí i Hereter; la coordinadora dels programes «Atenció primària sense 

fum» i «Infància sense fum» de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Guadalupe Ortega i 

Cuelva; el cap de la Unitat de Tabaquisme de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, Francesc 

Abella i Pons; el coordinador del Grup d’Atenció Primària d’Abordatge al Tabaquisme de  

la Societat de Medicina Familiar i Comunitària, Joan Lozano i Fernández; la presidenta 

de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac i coordinadora de la 

Unitat de Tabaquisme del Servei d’Atenció Primària del Vallès Oriental, Àngela Martínez 

Picó, i la psicòloga de la divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia de la Xarxa Assis-

tencial Universitària de Manresa, Antònia Raich i Soriguera.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, 

a través del Servei Català de la Salut (tram. 200-00018/11). Elaboració del dictamen. (Infor-

me ponència: BOPC 430, 23).

2. Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 

202-00090/10). Elaboració del dictamen.

3. Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Promoció de la Salut da-

vant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (tram. 356-00585/11). Mont-

serrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 

Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del 

Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalu-

nya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,  

Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’Esteve Fernández Muñoz, cap de la Unitat de Con-

trol del Tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia i professor del Departament de Cièn-

cies Clíniques de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi 

sobre el tabaquisme (tram. 356-00586/11). Montserrat Candini i Puig, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano 

Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pu-

jol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.
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5. Sol·licitud de compareixença de María José López Medina, en representació del Ser-

vei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, davant 

la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (tram. 356-00587/11). Montserrat 

Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge 

Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup 

Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí  

que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de Jordi Monés i Carilla, director de l’Institut de la 

 Màcula, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (tram. 356-

00588/11). Montserrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Es-

carp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Guadalupe Ortega i Cuelva, coordinadora dels pro-

grames «Atenció primària sense fum» i «Infància sense fum» de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (tram. 356-

00589/11). Montserrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta 

Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit  

Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de Joan Ramon Villalbí i Hereter, president del Con-

sell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi 

sobre el tabaquisme (tram. 356-00590/11). Montserrat Candini i Puig, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano 

Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pu-

jol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Francesc Abella i Pons, cap de la Unitat de Taba-

quisme de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi 

sobre el tabaquisme (tram. 356-00591/11). Montserrat Candini i Puig, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano 

Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pu-

jol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença de Joan Lozano i Fernández, coordinador del Grup 

d’Atenció Primària d’Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar 

i Comunitària, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (tram. 356-

00592/11). Montserrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 

de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Es-

carp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit  

Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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11. Sol·licitud de compareixença de Cristina Martínez i Martínez, investigadora de la Uni-

tat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia, davant la Comissió de Salut per-

què informi sobre el tabaquisme (tram. 356-00593/11). Montserrat Candini i Puig, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista, Al-

bano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa Xandri 

Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Ca-

talana d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac i coordinadora de la Unitat de Ta-

baquisme del Servei d’Atenció Primària del Vallès Oriental, davant la Comissió de Salut 

 perquè informi sobre el tabaquisme (tram. 356-00594/11). Montserrat Candini i Puig, junta-

ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialis-

ta, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marisa 

Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Albert Botran i Pahissa, 

del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i vota-

ció de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença d’Antònia Raich i Soriguera, psicòloga de la divisió de 

Salut Mental de la Fundació Althaia, de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, da-

vant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tabaquisme (tram. 356-00595/11). Mont-

serrat Candini i Puig, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 

Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, del 

Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalu-

nya Sí que es Pot, Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,  

Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bon dia a totes i a tots. Comencem la Comissió de Salut d’avui, dia 8 de juny del 
2017, a les deu hores.

Primer volia fer un incís, donat que una diputada me n’ha fet una consideració..., 
i crec que també és important, felicitar-nos avui: és un dia que tenim una bona no-
tícia, que per fi s’ha tancat la presó Model de Barcelona després de cent tretze anys 
d’història, cosa que és una notícia excel·lent, i esperem que en el futur es pugui tan-
car també el centre d’internament d’estrangers.

En primer lloc, voldria demanar als grups si tenen substitucions a anunciar. 
(Pausa.) Molt bé, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí, per anunciar que al segon punt em substituirà com a portaveu la diputada 
 Noemí de la Calle.

La presidenta

Molt bé, d’acord. Benvinguda, Noemí. Algun altre grup?

Àngels Martínez Castells

Sí, però no ha arribat, encara. El Joan Giner substituirà l’Albano Dante, però no 
ha arribat, encara.

La presidenta

D’acord, gràcies.
(La presidenta dona la paraula a Montserrat Candini i Puig.)
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Montserrat Candini i Puig

Per part de Junts pel Sí, Carles Prats substitueix Titon Laïlla, Anna Simó substi-
tueix Irene Rigau i Marc Sanglas substitueix Antoni Balasch.

La presidenta

Molt bé. I pel Grup Parlamentari del Partit Popular?

Marisa Xandri Pujol

Sí, pel Partit Popular, el diputat Alberto Villagrasa substitueix Santi Rodríguez. 

La presidenta

Molt bé. Perfecte.
Res més? (Veus de fons.) Sí, em diuen que... (Adreçant-se a Jorge Soler Gon-

zález.) Té alguna consideració, respecte al primer punt de l’ordre del dia? (Veus de 
fons.) Comencem primer i després li passo la paraula? (Veus de fons.)

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec 
a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (elaboració del 
dictamen)

200-00018/11

Comencem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és el Projecte de llei d’uni-
versalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei 
Català de la Salut. S’haurà de votar el dictamen de la ponència. Tenim tots el guió 
de votacions per a l’elaboració d’aquest dictamen, i, en primer lloc, el primer punt 
que tenim dins d’aquest punt és la sol·licitud de retirada d’esmenes. Retiren alguna 
esmena, doncs, els diferents grups? (Pausa.) El senyor Jorge Soler, de Ciutadans.

Jorge Soler González

Gràcies, presidenta. Sí, és perquè he demanat retirar la meva signatura de l’esme-
na número 23, que és una esmena conjunta.

I, a més a més, sí que voldria explicar molt breument, si m’ho permet, presiden-
ta, que és una esmena en la que estic plenament d’acord, vull dir que no hi ha dubte 
que cal pagar això; ara bé, jo no em vaig adonar..., i, per tant, demano disculpes per 
haver signat una cosa sense adonar-me que era per incloure-la en aquesta llei. I la 
sensació..., és evident que un, llegint, doncs..., aquest redactat no té re a veure amb 
la llei que s’està dissenyant.

Per tant, voldria demanar, si us plau, que Ciutadans no estigui en aquesta esmena.
Gràcies.

La presidenta

D’acord. Per tant, entenc que no és un tema de si hi està d’acord o no; no vol la 
signatura que en el seu moment va signar. (Veus de fons.) Molt bé. Doncs, constarà 
en acta.

Alguna consideració més? (Pausa.) Sí? (La presidenta dona la paraula a Eulàlia 
Reguant i Cura.)

Eulàlia Reguant i Cura

Jo volia retirar l’esmena número 34.

La presidenta

L’esmena número 34 de la CUP - Crida Constituent. Punt cinc del guió, retirada 
de l’esmena 34.

D’acord, molt bé. Algun altre grup? (Pausa.) La senyora Àngels Martínez.
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Àngels Martínez Castells

Sí. Bé, nosaltres havíem transaccionat les esmenes 21, 25 i 26, i, per tant, les 
dono per retirades.

Pel que fa referència a l’esmena 2 de la introducció, també la retiro i demanem 
només als que facin el reglament que tinguin en compte que no és el mateix acredi-
tar l’arrelament que estar en arrelament, i que, per tant, tinguin aquesta flexibilitat 
d’entendre que si tenim pancartes penjades a les ciutats de «Refugees welcome»..., 
aquests no poden acreditar l’arrelament, però en canvi estan en arrelament, molts 
d’ells, eh? I, per tant, que això es tingui en compte.

La presidenta

És el punt 3 del guió, d’acord. (Veus de fons.) Molt bé.
Per tant, podem continuar amb la votació de les esmenes recomanades a la po-

nència, incloses les transaccions i els articles on s’incorporen aquestes.
Comencem seguint el guió que ens van fer arribar des dels serveis parlamentaris. 

Comencem amb les esmenes del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamen-
tari de Ciutadans (veus de fons)... –ah, perdó, la de Ciutadans és la que s’ha retirat–, 
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent..., que és la recomanada número 23.

Vots a favor?
Vots a favor del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, del Grup Parlamentari del 

Partit Popular, del Grup Parlamentari CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es 
Pot i Socialistes. I això suma 16 vots a favor, perquè falta una persona, de moment, 
del Grup de Catalunya Sí que es Pot. Setze vots a favor.

Vots en contra?
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Per tant, l’esmena ha estat aprovada per 16 vots a favor i 4 abstencions. 
Continuem per les esmenes del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, la transacció 

sobre l’esmena número 22.
Vots a favor?
Vots a favor de Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot  

i PSC. Són 14 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Sis, que són del Grup Parlamentari Popular i del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans.
Per tant, l’esmena ha estat aprovada.
Continuem per les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, que són les trans-

accions sobre les esmenes números 19 i 30.
Vots a favor?
Vots a favor de Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot  

i PSC. Sumen 14.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, queda aprovada, també, aquesta esmena.
Continuem per les esmenes del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

la recomanada número 31, que són les transaccions sobre les esmenes número 3, 6, 
8, 10, 15, 20, 24, 27 i 33.

Vots a favor?
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Vots a favor del Grup Parlamentari Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP - 
Crida Constituent i PSC. Són 14 vots a favor.

Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Continuem per les esmenes del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, la recomanada número 32: transaccions sobre les es-
menes números 4, 5, 11, 14, 17 i 21 (veus de fons)... i 28 –perdó. 

Vots a favor?
Grup Parlamentari Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es 

Pot i PSC: 14.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
El punt número 3 ha quedat retirat.
Punt número 4, votació de les esmenes no recomanades del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, que són les números 1, 7, 9, 12, 13, 16, 18 i 29.
Vots a favor?
Dos, del Partit Popular. 
Vots en contra?
Vots en contra de Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot 

i el PSC, que són 14.
I abstencions?
Del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, queda rebutjada. (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.)
El punt número 5 s’ha retirat, també.
Punt número 6, votació de les esmenes tècniques relatives al preàmbul i als títols 

dels articles del projecte de llei.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Ca-

talunya Sí que es Pot i el PSC. Sumen 14. (Veus de fons.) Ai, i del PP, 16; disculpeu, 
perquè com que estem així, com barrejats, queda una mica estrany.

Vots en contra?
No n’hi ha.
Abstencions?
Quatre.
Per tant, queda aprovada.
Votació número 7, de la resta del text del projecte de llei, en la part no esmenada.
Vots a favor?
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es 

Pot i PSC: 14 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, s’aprova el text del dictamen, en la part no esmenada.
Punt número 8. Demanem explícitament, per donar compliment al que s’esta-

bleix en l’article 119.2 del Reglament del Parlament de Catalunya, llevat que s’hagi 
fet abans en la mateixa sessió –que no deu ser el cas–, si els grups reserven les es-
menes per al Ple que han estat rebutjades ara mateix en aquesta comissió. Sí? (Veus 
de fons.) Sí, ha de constar en acta. Partit Popular?
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Marisa Xandri Pujol

Sí. El Partit Popular manté les esmenes presentades.

La presidenta

Molt bé. Manté les esmenes presentades i queden vives per al Ple. Algú més? 
(Pausa.) No? (Pausa.)

Per tant, queda aprovat el dictamen de la comissió sobre el Projecte de llei d’uni-
versalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei 
Català de la Salut. (Veus de fons.) Molt bé, moltes gràcies. Hem acabat el primer 
punt de l’ordre del dia. 

(Aplaudiments.)

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives al tabaquisme
356-00585/11 a 356-00595/11

(Veus de fons.) Molt bé, sí. Em comenta la lletrada que, per una qüestió de for-
ma, seria important poder votar ara les sol·licituds de compareixença que tindrem 
després; així ja estarà fet, farem la pausa i ja podran entrar de seguida, els compa-
reixents.

Per tant, votaríem ara les sol·licituds de compareixença números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 i 13 de l’ordre del dia que tenim avui. Sí? (Veus de fons.) Sí, sí, però diu..., 
així ja ho tenim fet. A més, hi ha algunes persones que han de marxar; per tant, ja 
ho tindrem fet. Feina feta no té destorb; la ben feta, vaja.

Es pot aprovar per assentiment, donat que les vam signar tots els grups? (Pausa.) 
Sí? (Pausa.)

Doncs, queden aprovades, les sol·licituds de compareixença.
Ara sí, passarem al punt número 2, que és la Proposició de llei de les associa-

cions de persones consumidores de cànnabis. I crec que tenim a fora de la sala a tots 
els convidats. Per tant, suspenem re, trenta segons, per anar-los a buscar.

La sessió se suspèn a un quart d’onze del matí i deu minuts i es reprèn a dos quarts d’on-

ze i tres minuts.

La presidenta 

Bé, crec que ara sí que podem començar.

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis

202-00090/10

Doncs, continuem amb el punt número 2 de l’ordre del dia, que és la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis. Recordem que 
això ve d’una iniciativa legislativa popular, en la qual hem treballat en ponència, 
també, amb la comissió promotora de la iniciativa legislativa. Dono la benvinguda a 
totes les persones de..., no només de la comissió promotora, sinó del món cannàbic, 
que també estan avui aquí, a la Comissió de Salut, recolzant la feina que gràcies a 
ells també hem pogut fer dins d’aquesta comissió. D’acord? (Pausa.)

Doncs, comencem. Primer és la confirmació de la retirada d’esmenes anunciada 
al si de la ponència. En el guió que se us va passar ahir, hi han algunes petites mo-
dificacions, perquè el Grup Parlamentari de Ciutadans hi ha afegit algunes esme-
nes que volia retirar. Jo llegiré el definitiu: «Demanar si confirmem la retirada –del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí– de les esmenes números 16, 26, 65, 72.» (Veus 
de fons.) Per tant, el grup..., ho hem de dir. (La presidenta dona la paraula a Mont-
serrat Candini i Puig.)
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Montserrat Candini i Puig

En confirmem la retirada, sí.

La presidenta

Molt bé, gràcies. El Grup Parlamentari de Ciutadans..., les esmenes números 8, 
11, 12, 15, 24, 40 i 73.

Noemí de la Calle Sifré

En confirmem la retirada.

La presidenta

Gràcies. Grup Parlamentari Socialista, les esmenes número 25, 34, 39, 42, 47 i 88.

Raúl Moreno Montaña

En confirmem la retirada.

La presidenta

Gràcies. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, les esmenes número 38, 
60 i 96.

Àngels Martínez Castells

En confirmem la retirada.

La presidenta

Gràcies. Doncs, es donen per retirades aquestes esmenes que han reconfirmat 
els grups.

Punt número 2: votació de les esmenes a l’article 1 de la proposició de llei, que 
és l’article de l’objecte de la llei.

Hi ha una transacció de l’esmena número 2 del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Ca-

talunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Això són 19, 19 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Per tant, queda aprovada.
Votació de les esmenes no recomanades. Número 1, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 

i del PSC. Per tant, són 14; 14 vots en contra.
I abstencions?
Tres, del Grup Parlamentari Popular i de la CUP - Crida Constituent.
Esmenes no recomanades. Número 3, del Partit Popular de Catalunya.
Vots a favor?
Dos, del Partit Popular.
Vots en contra?
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Par-

lamentari del PSC, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Per tant, són 18.
Abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, no queden aprovades..., queden rebutjades, vaja.
Punt número 3, votació de les esmenes a l’article 2 de la proposició de llei, que 

és l’article sobre finalitats. Apartat a; hi ha una transacció de les esmenes 5, de Junts 
pel Sí, i 6, de Ciutadans.

Vots a favor?
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Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de Ciutadans, PSC i Ca-
talunya Sí que es Pot. Són 18.

Vots en contra?
Un, de la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Per tant, queda aprovada.
Apartat b, transacció de les esmenes 5, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí,  

i 7, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot i la 

CUP. Això suma 19.
Vots en contra?
Cap.
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Queda aprovat.
Apartat d, recomanació de l’esmena 9, del Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. 

Són 19.
Vots en contra?
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Queda aprovada.
Apartat e, transacció de les esmenes 5, del Grup Parlamentari Junts pel Sí, i 10, 

del Grup Parlamentari Ciutadans.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Grup Par-

lamentari Ciutadans: 19.
Vots en contra?
Dos, del Grup Parlamentari del Partit Popular.
Queda aprovat.
Apartat f, recomanació de l’esmena 5, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. 

Sumen 19.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Queda aprovada.
Apartat h, transacció de les esmenes 5, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí,  

i 13, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es 

Pot, PSC i Ciutadans: 19.
Vots en contra?
Dos.
Per tant, queda aprovat.
Esmena no recomanada número 4, del Grup Parlamentari del Partit Popular.
Vots a favor?
Dos, del Partit Popular.
Vots en contra?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Per tant, són 18.
Abstencions?
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Una, del PP. Ai, del PP..., de la CUP –perdoneu (rialles). Disculpeu, beuré aigua, 
perquè... (La presidenta riu.) Només estem a l’article 2, eh?, compte... 

Esmenes no recomanades del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, de Ciutadans.
Vots en contra?
Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot. Són 12.
Abstencions?
Ah, vosaltres... (Veus de fons.) L’esmena no recomanada número 14 de Ciuta-

dans. (Veus de fons.) Per tant, el seu vot és...? (Veus de fons.) En contra. Per tant, són 
14 en contra.

I abstencions?
Tres, del Partit Popular i CUP - Crida Constituent.
Esmenes tècniques a la lletra i.
Vots a favor?
(Veus de fons.) Espera, eh? (La presidenta riu.) Disset, no? Sí, 17 vots a favor, que 

són de Junts pel Sí, el Partit Popular, CUP... (Veus de fons.) Sí, tots menys Ciutadans.
Vots en contra?
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans. D’acord.
Votació de la resta d’article, de la part no esmenada.
Vots a favor?
Tots menys el Partit Popular. Per tant, són 19.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Queda aprovat, l’article 2.
Votació del contingut de l’article 3 de la proposició de llei no esmenat. No ha es-

tat esmenat per ningú; per tant...
Vots a favor?
Junts pel Sí... (Veus de fons.) Tothom menys el Partit Popular: 19 vots a favor.
Vots en contra? Ai, cal que ho digui, «vots en contra» i...? (Veus de fons.)
Vots en contra? (Veus de fons.)
Abstencions? (Veus de fons.)
Dues. Per tant, sí que cal que ho vagi fent, oi? (Veus de fons.)
Queda aprovat, l’article 3.
Votació de les esmenes de l’article 4 de la proposició de llei. L’article 4 és el de 

definicions. Apartat a, transacció de l’esmena 19 del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí.

Vots a favor?
Vots a favor: Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC. Són..., ja no ho 

sé.... (Veus de fons.) Quinze. (Veus de fons.)
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans.  
Queda aprovat, l’apartat a.
Apartat a bis, transacció de les esmenes 33, del Grup Parlamentari Junts pel Sí, 

36, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i 37, del Grup Parlamentari 
Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18.
Vots en contra?
El PP: 2.
Abstencions? 
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Una, de la CUP - Crida Constituent.
Apartat c, transacció de l’esmena 19, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC. Això són 15.
Vots en contra?
Sis, del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Grup Parlamentari del Partit Popular.
Esmenes no recomanades. Número 18, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, de Ciutadans.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC... (Veus de fons.) No; 15, no? 

(Veus de fons.) Quinze. Quatre vots a favor, 15 en contra.
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Esmenes no recomanades. Número 20, del Partit Popular.
Vots a favor?
Dos, del Partit Popular.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Són 19.
Queda rebutjada, també.
Votació de la resta de l’article, en la part no esmenada.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Són 19 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Dues, del Grup Parlamentari Popular.  
Queda aprovat.
Votació de les esmenes de l’article 5 de la proposició de llei, apartats 2 i 3, que 

són una transacció a les esmenes 21, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i 23, del 
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Queda aprovat.
Esmenes no recomanades. Número 22, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, del Grup Parlamentari de... (Veus de fons.) Ah, 6. (Veus de fons.) A veu-

re, estem votant les esmenes no recomanades; la número 22, de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, de Ciutadans.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC. Això són..., abans ho he comp-

tat: eren 15.
I abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Per tant, queda rebutjada.
Votació de la resta de l’article en la part no esmenada.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Són 19.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Queda aprovat.
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(Veus de fons.) Un segon... (Veus de fons.) Si no us fa re, diputada Marisa Xan-
dri i diputat Alberto Villagrasa, us podríeu traslladar allà? (Rialles.) És que teniu... 
(Veus de fons.) Perquè tenim un diputat del nostre grup que a vegades es confon, i 
clar... (Rialles i remor de veus.) Avui no ens en sortirem, eh? (Remor de veus.)

D’acord. Aquestes tres persones que hi han aquí davant, que són del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, s’han de fixar en la senyora Candini, que és la nostra porta-
veu. (La presidenta riu.) I ells dos són del Grup Parlamentari del Partit Popular i ja 
faran les seves pròpies votacions. (Veus de fons.) Molt bé.

Continuem, va. Punt número 7 de l’ordre del dia..., bé, de l’ordre del dia, d’aques-
ta votació, que és la votació de les esmenes a l’article 6 de la proposició de llei, que 
intento anar seguint, perquè... (veus de fons), que són els membres fundadors, que és 
la votació a l’article 6, que no està esmenat. (Veus de fons.) No està esmenat. (Veus 
de fons.) Sí, és l’original, que venia de la ILP.

Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Queda aprovat.
Punt número 8, votació de les esmenes de l’article 7 de la proposició de llei, 

que és l’article dels objectius específics. Transacció de les esmenes números 28, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i 29, Socialista.

Vots a favor?
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que 

es Pot i PSC. Això eren 15.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Queda aprovat.
Esmenes no recomanades. Número 27, del Grup Parlamentari de Ciutadans –no 

recomanades.
Vots a favor?
Grup Parlamentari de de Junts pel Sí... (Rialles.)

El vicepresident

Espera. La no recomanada (remor de veus) número 27 (remor de veus).

La presidenta

Ah, sí?

El vicepresident

Sí. (Remor de veus.)

La presidenta

Bé, ara soc jo la que... (Remor de veus.)
Vots a favor?
Grup Parlamentari de Ciutadans, quatre vots.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC. Són 15.
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Votació de la resta de l’article, en la part no esmenada.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC: 15 vots a favor.
Vots en contra?
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Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Punt número 9, votació de les esmenes a l’article 8 de la proposició de llei, que 

són sobre organització i nombre de reunions. Apartat número 2: transacció a les es-
menes números 17, de Catalunya Sí que es Pot, i 30, de Junts pel Sí.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Això suma 18.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Una, CUP - Crida Constituent.
Esmenes no recomanades. Número 31, del Partit Popular.
Vots a favor?
Dos, del Partit Popular.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC, que són... (Remor de veus.) Ah, 

sí: 15.
I abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Per tant, queda rebutjada.
Esmenes no recomanades. Número 32, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, de Ciutadans.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC. Són 15.
I abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Per tant, queda rebutjada.
Votació de la resta de l’article, en la part no esmenada.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Són 19.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Queda aprovada, la resta de l’article, en la part no esmenada.
No sé si les persones que hi han aquí, al públic, poden anar seguint la proposició 

de llei... (Remor de veus.) D’acord. Clar, estaria bé que tinguessin, no?, l’articulat, 
per poder-lo anar seguint. Però, bé, en qualsevol cas (remor de veus), si es posen el 
vídeo a casa seva, ho poden anar mirant allí i ho podran anar seguint, que també 
serà divertit.

Vinga, continuem. Punt número 10, votació de les esmenes a l’article 9 de la pro-
posició de llei. Apartat c, transacció a les esmenes números 33, del Grup Parlamen-
tari Junts pel Sí, 35, del Grup Parlamentari Socialista, 36, de Catalunya Sí que es 
Pot, i 37, del Grup Socialista un altre cop.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
I abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Apartat d, transacció de l’esmena 67, del Grup Parlamentari..., i esmena tècnica. 

(Veus de fons.) Sí, l’esmena 67 del Grup Socialista –no sé si ho he dit, eh?– i l’esme-
na tècnica.

Vots a favor?
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Divuit.
Vots en contra?
Tres, del Grup Parlamentari del PP i de la CUP - Crida Constituent.
Esmenes no recomanades números 41 i 43, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, de Ciutadans.
Vots en contra?
Grup Parlamentari Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC, que són 15.
Abstencions?
Dues, del Partit Popular. 
Per tant, queden rebutjades.
Votació de la resta de l’article, en la part no esmenada.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Punt número 11, votació del nou article 9 bis, que eren els requisits de l’aval per 

adquirir la condició d’associat –així ho aneu seguint. Votació d’aquest nou article 
derivat de la transacció a les esmenes 33, de Junts pel Sí, 36, de Catalunya Sí que es 
Pot, i 37, del Grup Socialista, de la proposició de llei.

Vots a favor?
Grup Parlamentari Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
I una abstenció de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda aprovat.
Votació de les esmenes a l’article 10 de la proposició de llei..., l’article 10, «Drets 

dels associats», i el 10 bis, que és «Deures dels associats». Els articles 10 i 10 bis, 
resultat de la transacció de les esmenes números 44, de Junts pel Sí, 45 i 48, dels So-
cialistes, i recomanació a l’esmena número 46, del Grup Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Votació de la resta d’article, en la part no esmenada. 
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, CUP, PSC i Ciutadans: 19.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Queda aprovat.
Número 13, votació de l’article 10 ter, resultat de la transacció a les esmenes nú-

mero 44, de Junts pel Sí, i 49, del Grup Socialista. El deu ter és sobre la pèrdua de 
la condició d’associat.

Vots a favor?
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18.
Vots en contra?
Un, de la CUP - Crida Constituent.
Abstencions?
Dues.
Per tant, queda aprovat.
Punt 14, votació de l’esmena tècnica d’incorporació d’un nou article 10 quater, 

que és la prohibició de la transmissió de la condició d’associat.
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Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18 vots a favor.
Vots en contra?
Cap.
Abstencions?
Tres, del Partit Popular i la CUP - Crida Constituent.
Punt número 15, votació de les esmenes a l’article 11 i 11 bis de la proposició de 

llei, que són articles de les obligacions documentals de les associacions de consu-
midors de cànnabis i els llibres de registre d’associats. La transacció a les esmenes 
números 51 i 71, de Junts pel Sí, esmenes 52 i 57, del Grup Parlamentari Catalunya 
Sí que es Pot, i esmenes dels números 53 i 56, del Grup Socialista, i recomanació a 
les esmenes números 54 i 58, del mateix Grup Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Esmenes no recomanades números 50, 61 i 63, de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, de Ciutadans.
Vots en contra?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i PSC. Això eren 14.
I abstencions?
Tres, del Grup Parlamentari Popular i de la CUP - Crida Constituent.
Esmenes no recomanades. Número 55, del Grup Parlamentari Popular.
Vots a favor?
Sis vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Partit Popular.
Vots en contra?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i el PSC: 14.
Abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queda rebutjada.
Esmenes tècniques de l’article 11.2.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Això són 18.
Vots en contra?
Dos. (Veus de fons.) De les esmenes tècniques, eh? (Veus de fons.) Sí.
I abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Per tant, queden aprovades, aquestes esmenes tècniques.
Punt número 16, votació de les esmenes a l’article 11 ter. L’article 11 ter és el lli-

bre de registre d’autoabastament, que consta d’aquells quatre llibres de registre d’as-
sociats, producció, transport i distribució. Ho dic perquè, ja que han vingut, estiguin 
una mica situats. Resultat de la transacció de les esmenes números 51, 67 i 71, del 
Grup Parlamentari Junts pel Sí, esmenes números 52 i 57, de Catalunya Sí que es 
Pot, i esmenes 53 i 56, del Grup Socialista, i la recomanació de les esmenes 54 i 58, 
del mateix Grup Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot i PSC. Això són 15.
Vots en contra?
Sis, del Partit Popular i del Grup Parlamentari Ciutadans.
Esmenes tècniques a l’article 11 ter.
Vots a favor?
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Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot i PSC: 15.
Vots en contra?
Quatre, de Ciutadans.
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Punt 17, votació a les esmenes al títol quart de la proposició de llei. El títol quart 

era «Mesures de control higiènic i sanitari de les activitats de les associacions de 
consumidors de cànnabis», i s’hi va afegir «i de gestió de la prevenció de riscos», 
amb una transacció de l’esmena 64, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18.
Vots en contra?
Abstencions?
Tres, del Grup Parlamentari Popular i de la CUP - Crida Constituent.
Punt 18, votació de les esmenes a l’article 11 quater. L’article 11 quater és «Pro-

ducció i emmagatzematge per a l’autoabastament». El resultat de la transacció de 
les esmenes 51 i 71, de Junts pel Sí, les esmenes 52 i 57, del Grup Parlamentari Ca-
talunya Sí que es Pot, i les esmenes 53 i 56, del Grup Socialista, i la recomanació de 
les esmenes 54 i 58, del mateix Grup Socialista. Això ja ho he dit abans, no? (Veus 
de fons.) Els punts 18 i 19, els podem fer conjuntament? (Pausa.) Sí? (Veus de fons.) 
Gràcies. (La presidenta riu.)

D’acord. Doncs, el punt 19 és l’article 11 quinquies... (Veus de fons.) L’11 
 quinquies és l’article sobre el transport, d’acord?, i són les mateixes transaccions..., 
formen part de la mateixa transacció que ja he anomenat abans.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC. Això són 14.
Vots en contra?
Sis, de Ciutadans i del Partit Popular.
I abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Punt número 20, votació de les esmenes a l’article 12 de la proposició de llei. 

L’article 12 de la proposició de llei és sobre la distribució de cànnabis. L’apartat 1 
bis, que és una transacció de les esmenes números 44, de Junts pel Sí, i 45, 46 i 48, 
del Grup Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i Grup Socialista. Això són 14.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
I abstencions?
Cinc, quatre del Grup Parlamentari de Ciutadans i una de la CUP - Crida Cons-

tituent –5.
Per tant, queda aprovat.
Apartat 2, que és la transacció a l’esmena número 67, de Junts pel Sí.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC: 14.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre més una de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Sí? 

(Veus de fons.) És abstenció, eh, Eulàlia? (Veus de fons.) D’acord.
Per tant, queda aprovat.
Apartat 3, transacció de les esmenes 67, de Junts pel Sí, i 69, del Grup Socialista. 

Si algú es perd en algun moment, no dubteu en parar i dir-ho, eh? Que jo, guaita, 
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vaig tirant i... (La presidenta riu.) Mana? (Veus de fons.) (La presidenta riu.) Vaig 
més a poc a poc.

Apartat 3, transacció de les esmenes 67, de Junts pel Sí, i 69, del Grup Socialista.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC, Ciutadans. Són 18.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular (veus de fons)..., tres, i la CUP - Crida Constituent.
Apartat 4, transacció de les esmenes 67, de Junts pel Sí, i 70, del Grup Socialista, 

amb l’esmena tècnica per congruència amb l’article 11 ter 2.b.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC: 14.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Cinc, de la CUP i de Ciutadans.
Esmena no recomanada número 66, de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, de Ciutadans.
Vots en contra?
Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot, la CUP. Això són 15. (Veus de fons.) 

Sí, 15 i 4 –dinou.
I 2 abstencions, del Partit Popular.
Votació de l’apartat 1, amb incorporació de l’esmena tècnica.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC: 15.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Queda aprovat.
Punt 21, votació del nou article 12 bis. L’article 12 bis són les mesures de control 

per part de les associacions a la distribució del cànnabis. (Veus de fons.) Tot aquest 
bloc d’aquest nou article 12 bis, es podria votar conjuntament? (Veus de fons.) No? 
(Veus de fons.) No, Ciutadans diu que no. Hi ha alguns apartats que es podrien votar 
conjuntament? (Veus de fons.) No. És igual. Doncs, tranquils. No patiu, anem fent.

Molt bé, comencem per l’apartat 2, que és la transacció de les esmenes 51, de 
Junts pel Sí, 56, del Grup Socialista, i 57, de Catalunya Sí que es Pot.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i PSC: 14.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Cinc, de la CUP - Crida Constituent i de Ciutadans.
Apartat 3. Vaig més a poc a poc? (Veus de fons.) Sí? Puc continuar, diputada? 

(Veus de fons.) Puc continuar? Sí? (Veus de fons.) Ara votarem l’apartat 3 del punt 
21, sí?, que és la transacció de l’esmena número 57, del Grup Parlamentari Catalu-
nya Sí que es Pot.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot. Això són 18.
Vots en contra?
Tres, del Partit Popular i de la CUP - Crida Constituent.
Apartat 4, que és la transacció de l’esmena 51, del Grup Parlamentari Junts pel Sí.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC: 15.
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Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Apartat 5, recomanació de l’esmena número 58, del Grup Socialista.
Vots a favor?
Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot: 14.
Vots en contra?
Tres, del Partit Popular i de la CUP - Crida Constituent.
I abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Votació de l’apartat 1, no esmenat.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot i PSC: 15.
Vots en contra?
Dos, del PP.
Abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Punt 22, que és la votació de les esmenes a l’article 13 de la proposició de llei. 

L’article 13 són els controls periòdics de les condicions higièniques i sanitàries de la 
substància. (Veus de fons.) Els apartats 1 i 2 es podrien votar conjuntament? (Veus 
de fons.) Sí? (Veus de fons.) No. D’acord.

Doncs, apartat 1, que és la recomanació de l’esmena 74, del Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot.

Vots a favor?
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. 

Això són 18.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Apartat 2, transacció de l’esmena 45, del Grup Socialistes.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC: 14.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Cinc, de Ciutadans i CUP - Crida Constituent.
Punt 23, votació de les esmenes a l’article 14 de la proposició de llei. L’article 14 

és l’article que va sobre els clubs de consumidors de cànnabis. Es pot votar conjun-
tament? (Veus de fons.) No, aquí no puc, aquí no puc... Perdoneu, eh?

Comencem per la transacció de les esmenes 76, de Junts pel Sí, i 77, 78, 79 i 80 
dels Socialistes.

Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 

19 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Queda aprovat.
Esmenes no recomanades. Número 75, de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, de Ciutadans.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot i PSC. Això eren 15.
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I abstencions?
Dues, del Partit Popular. 
Per tant, queda rebutjada, l’esmena 75, de Ciutadans.
Esmenes no recomanades 81 i 82, del Grup Parlamentari del Partit Popular.
Vots a favor? (Veus de fons.) Ah, llavors votarem per separat aquestes esmenes 

no recomanades, la 81 i la 82.
Comencem per la 81, del Grup Parlamentari Popular.
Vots a favor?
Dos vots favor.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Són 19. 
I ara l’esmena no recomanada 82, també del Grup Parlamentari Popular.
Vots a favor?
Dos.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC: 15, diria jo. Quinze.
I abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Per tant, també queden rebutjades les esmenes 81 i 82, del Grup Parlamentari 

Popular.
Votació de la resta de l’article, en la part no esmenada.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Queda aprovada, la resta d’article no esmenat.
Punt número 24, que és la votació de les esmenes a l’article 15 de la proposició 

de llei. L’article 15 són les limitacions en la publicitat de les associacions i identifi-
cació de la seu dels clubs. Transacció de les esmenes números 84, de Junts pel Sí, 
86, del Grup Socialista, i 87, de Catalunya Sí que es Pot.

Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 

19 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Esmenes no recomanades. Número 83, de Ciutadans.
Vots favor?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que ens Pot (rialles) i el PSC. Això són 15. Quin-

ze són quinze: quinze, quinze i quinze. 
I abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Molt bé.
Continuem. Esmenes no recomanades. Número 85, del Partit Popular.
Vots favor?
Dos.
Vots en contra?
Vots en contra de Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. 

Són 19. 
Per tant, queda rebutjada, també, l’esmena 85 del PP.
Punt 25, votació de les esmenes al títol cinquè de la proposició de llei. El títol 

cinquè són els programes de gestió de la prevenció de riscos i reducció de danys, que 
és una transacció amb l’esmena 89, del Partit Socialista.
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Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Queda aprovat.
Punt número 26, que és la votació de les esmenes a l’article 16 de la proposició 

de llei. L’article 16 de la proposició de llei és la col·laboració amb organismes i en-
titats de salut pública i serveis especialitzats de les associacions. Transacció a les 
esmenes 90, de Junts pel Sí, i 91 i 92, del Grup Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Són 18.
Vots en contra?
Dos.
Abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Queda aprovat. 
Esmena no recomanada número 93, del Grup Parlamentari del Partit Popular.
Vots a favor?
Dos, del Partit Popular.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19.
Queda rebutjada, l’esmena 93, del Partit Popular.
Votació de la resta de l’article, en la part no esmenada, i les esmenes tècniques.
Vots a favor? 
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19.
Vots en contra?
Dos.
Queda aprovat.
Punt número 27, votació de les esmenes a l’article 17 de la proposició de llei, que 

és l’article sobre informació. (Veus de fons.) Es pot agrupar tot? (Pausa.) Es poden 
agrupar les tres votacions, dels apartats 1, 2 i 3? (Veus de fons.) Sí? Vinga, que ani-
rem avançant.

Per tant, votem les esmenes a l’article 17, que és l’article sobre informació: apar-
tat 1, transacció a les esmenes 59 i 95 dels Socialistes i número 98, de Junts pel Sí; 
apartat 2, que és la transacció a les esmenes 67, de Junts pel Sí, i 68 i 95 dels Socia-
listes, i apartat 3, que és la transacció de les esmenes 98, de Junts pel Sí, i 95, del 
Grup Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Per tant, queda aprovat, l’article 17.
Número 28, votació de les esmenes a l’article 18 de la proposició de llei, que és la 

prevenció d’usos de risc. Recomanació de l’esmena número 97, del Grup Socialista.
Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18 vots a favor.
Vots en contra?
El PP.
Abstencions?
Entenc que una, de la CUP? (Veus de fons.) Disculpi, diputada. Eulàlia, en el 

punt número 28, el seu vot de la CUP - Crida Constituent és abstenció? (Veus de 
fons.) Sí, d’acord.

Per tant, queda aprovat, amb 18 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció.
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Punt número 29, que és la votació de les esmenes a l’article 19 de la proposició de 
llei. L’article 19 és el principi de col·laboració amb altres administracions. Transac-
ció a l’esmena número 100, del Grup Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC: 15 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
I 4 abstencions, de Ciutadans.
Esmena no recomanada número 99, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC: 15.
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Queda rebutjada, l’esmena número 99, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Punt número 30, que és la votació de les esmenes a l’article 20 de la proposi-

ció de llei. L’article 20 de la proposició de llei són les competències municipals. 
Transacció a l’esmena número 102, del Grup Socialista, en els apartats 1, 2 i 4.

Vots a favor?
Grup Parlamentari Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC. Són 15.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Esmena no recomanada número 101, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre, de Ciutadans.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC: 15.
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Queda rebutjada, l’esmena 101, de Ciutadans.
Esmena no recomanada del Grup Parlamentari Socialista número 102, apartat 5, 

relativa a la línia addicional de recursos als ajuntaments.
Vots a favor?
Dos.
Vots en contra?
Dotze, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí...
(Veus de fons.) Perdó: els dos vots a favor són del PSC, i els vots en contra són de 

Junts pel Sí i de Catalunya Sí que es Pot.
I abstencions?
De la CUP, Ciutadans i del PP. Són 7.
Per tant, queda rebutjada, aquesta esmena no recomanada.
Punt número 31, que és la votació de les esmenes a l’article 21 de la proposició de 

llei, relatiu al règim sancionador. Això també es deu poder fer conjuntament? (Veus 
de fons.) Ah, no, perdó. Primer votem la transacció de les esmenes 62 i 104, de Junts 
pel Sí, i les números 103 i 115, del Grup Socialista, que comporta la modificació de 
l’article 21 i addicionar set nous articles, des del 22 fins al 28. Sí? (Pausa.)

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans. Són 18 vots a favor.
Vots en contra? 
Dos, del Partit Popular.
I abstencions?
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Una, de la CUP - Crida Constituent.
Esmenes no recomanades números 105, 106 i 107, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. 
Vots a favor?
Quatre vots a favor.
Vots en contra?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC: 15.
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Per tant, queden rebutjades, les esmenes 105, 106 i 107, de Ciutadans.
Punt 32, votació de les esmenes de les disposicions addicionals a la proposició de 

llei. La primera disposició addicional és sobre la comissió de seguiment de l’aplica-
ció d’aquesta llei amb una transacció de les esmenes 109, del Grup Socialista, i 110, 
del Grup de Junts pel Sí.

Vots a favor?
Junts pel Sí i CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 

19 vots a favor. 
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Queda aprovada.
Esmena no recomanada número 108, de Ciutadans.
Vots a favor?
Quatre vots a favor, de Ciutadans. (Veus de fons.) Ah, 6 vots a favor. Sí? (Veus 

de fons.)
Vots en contra?
Junts pel Sí i Socialistes. Són 12.
Abstencions?
Tres, del Partit Popular i de la CUP - Crida Constituent.
Queda rebutjada, l’esmena 108, de Ciutadans.
Esmenes no recomanades números 111, 112 i 113, del Grup Parlamentari de Ca-

talunya Sí que es Pot. (La presidenta dona la paraula a Noemí de la Calle Sifré.)

Noemí de la Calle Sifré

Voldríem separar la 111.

La presidenta

La 111. Per tant, votarem primer la número 111. Aquestes entenc que no es van 
retirar, doncs, perquè estan aquí... (Veus de fons.) D’acord.

Per tant, votació de l’esmena no recomanada 111, de Catalunya Sí que es Pot.
Vots a favor?
Dos vots a favor.
Vots en contra?
Junts pel Sí, Partit Popular, PSC. (Veus de fons.) Catorze, d’acord.
I abstencions?
Cinc, de Ciutadans i de la CUP.
Per tant, queda rebutjada, l’esmena 111 –que només hem votat la 111, ara.
Ara votarem les esmenes no recomanades números 112 i 113, del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot.
Vots a favor?
Sis vots a favor.
Vots en contra?
Dotze vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i del PSC.
I abstencions?
Una.
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Em falten dos vots. El PP, què ha fet? Perdó, eh? (Veus de fons.) És a dir, a les 
esmenes... (Veus de fons.) En contra? Per tant, són 8 en contra, que són del Grup Par-
lamentari... (Veus de fons.) Catorze en contra, disculpeu. Queden 6, 14 i 1: 6 vots a 
favor –de Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot–, 14 vots en contra –de Junts pel Sí, 
PP i PSC– i 1 abstenció de la CUP. D’acord.

Queden rebutjades, les esmenes 112 i 113, del Grup Parlamentari Catalunya Sí 
que es Pot.

Molt bé. La disposició addicional primera bis, que és l’equiparació de les asso-
ciacions i els clubs de consumidors de cànnabis als clubs privats de fumadors a què 
es refereix la Llei de l’Estat 28/2005. És una transacció a les esmenes 76, de Junts 
pel Sí, i 77, 78, 79 i 80, del Grup Socialista.

Vots a favor?
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
Segona disposició addicional, entenc (veus de fons), que és la promoció d’inicia-

tives científiques d’investigació. Votació de la disposició..., ah, és el mateix redactat 
que proposava la proposició de llei.

Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Dos vots en contra.
Per tant, queda aprovada.
Aquesta propera votació que ve ara, que és una disposició addicional tercera, que 

era nova, que es referia a la negociació col·lectiva, ens hem adonat abans de venir, 
amb la lletrada, que és un text que vam estar treballant però que no era el definitiu, i, 
per tant, en faltava signar la dallò. Llavors, el que em recomanava la lletrada és que 
la votem tots en contra, que quedi viva, perquè puguem presentar-vos la transacció 
que era correcta, i en el Ple la votarem. És així, oi? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Si us 
sembla bé, la votem en contra, i la mantindrem viva, eh? No és que se’n vagi, aquest 
article, eh? Sí? (Veus de fons.)

Vots a favor?
No n’hi ha.
Vots en contra?
Vint-i-un.
Moltes gràcies. Doncs, bé, després ja ho direm, però la mantindrem viva.
Punt número 33, que és la votació de la disposició transitòria nova, que, mitjan-

çant una esmena tècnica, incorpora el règim d’adaptació de les associacions de con-
sumidors de cànnabis existents abans de l’entrada en vigor de la llei.

Vots a favor?
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 18 

vots a favor.
Vots en contra?
No n’hi ha.
Abstencions?
Partit Popular i la CUP. Són 3 abstencions.
Per tant, queda aprovada.
Punt 34, votació de les esmenes a les disposicions finals de la proposició de llei. 

(Veus de fons.) D’acord. Es poden votar les tres conjuntament? (Veus de fons.) No? (Veus 
de fons.) D’acord.

La primera disposició final és sobre l’entrada en vigor d’aquesta llei, que és el 
mateix redactat que ja proposava la proposició de llei. 



DSPC-C 447
8 de juny de 2017

Sessió 29 de la CS  26

Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC, Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Queda aprovada.
La disposició final nova, que és la número 2, que és «Anàlisi de mesures fiscals». 

Votació de la transacció de l’esmena 102, apartat 3, del Grup Socialista.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot i PSC: 15.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Abstencions?
Quatre, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
(Veus de fons.) No... (Veus de fons.) Perdó, Eulàlia, oi que heu votat a favor de...? 

(Veus de fons.) Sí. Per tant, 15 vots a favor, 2 en contra i 4 abstencions.
Queda aprovada.
Disposició final tercera, que també és nova, sobre el desplegament reglamentari. 

És una transacció de l’esmena número 116, del Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Queda aprovada.
Punt número 35, que és la votació de les esmenes al preàmbul de la proposició de 

llei. Hi ha l’esmena recomanada 118, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Jo entenc que això també es podria votar conjuntament, oi? (Veus de fons.) És a 
dir..., no? (Veus de fons.) Bé, no patiu, que ja acabem. En sortirem vius, d’aquí. (Veus 
de fons i rialles.) És el preàmbul de la proposició de llei, amb l’esmena recomanada 
118, del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot.

Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
La transacció de les esmenes 117, de Junts pel Sí, i 119, dels Socialistes.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC. Això són 15.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
I abstencions?
Quatre, de Ciutadans.
Per tant, també queda aprovada.
Esmenes tècniques d’adequació de l’exposició de motius de conformitat amb el 

contingut de l’articulat de la proposició de llei.
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Dues, del Partit Popular.
Per tant, les esmenes han estat aprovades.
Trenta-sis, votació d’una esmena tècnica de nova estructura per capítols del text 

de la proposició de llei, d’acord amb les esmenes integrades amb motiu de les reco-
manacions i transaccions aprovades. S’ha passat la proposta que ens ha fet arribar 
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la lletrada de la renumeració de tot l’articulat i els títols, perquè, com heu vist, hi 
ha l’11, 11 bis, 11 ter, quinquies, i tot de coses i disposicions addicionals i dallò, i, 
llavors, un cop està tot aprovat, per no canviar la numeració i fer-nos encara més 
embolic, es proposa una renumeració perquè quedi un articulat, doncs, més net i tot 
plegat.

Per tant, teniu, en teoria, tots la proposta. Es pot aprovar, aquesta esmena tècni-
ca, de la nova estructura? (Pausa.)

Vots a favor?
Grup Parlamentari Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC i Ciutadans: 

19 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Dues abstencions, del Partit Popular.
Per tant, queda aprovada, aquesta esmena tècnica.
Punt 37, votació de la resta dels articles del text de la proposició de llei que no 

havien estat esmenats per part de ningú, i, per tant, és l’original que venia de la ini-
ciativa legislativa popular.

Vots a favor? (Veus de fons.) Perdó. (La presidenta dona la paraula a Raúl Mo-
reno Montaña.)

Raúl Moreno Montaña

Presidenta, en el nostre guió tenim al 37 el tema de les esmenes no recomana-
des que es mantenen vives al Ple. (Veus de fons.) Ah, d’acord. O sigui, la votació del 
conjunt de tots aquells articles que no han estat esmenats?

La presidenta

Sí. (Veus de fons.)
Vots a favor?
Junts pel Sí, CUP, Catalunya Sí que es Pot, PSC, Ciutadans: 19 vots a favor.
Vots en contra?
Dos, del Partit Popular.
Queda aprovada, la resta d’articles que no havien estat esmenats.
Trenta-vuit –ara sí. Per donar compliment al que s’estableix a l’article 119.2 del 

Reglament del Parlament de Catalunya, demanar a cada un dels grups si reserven 
per al Ple les esmenes que han estat rebutjades per aquesta comissió. (Veus de fons.) 
A veure, Grup Parlamentari de Ciutadans.

Noemí de la Calle Sifré

Sí, nosaltres sol·licitem la reserva de les esmenes rebutjades.

La presidenta

D’acord. (Veus de fons.) Grup Parlamentari Socialista?

Raúl Moreno Montaña

Nosaltres sol·licitem la reserva de l’esmena 102, apartat 5, que té a veure amb la 
possibilitat de que els ajuntaments puguin tenir recursos tècnics i humans per dina-
mitzar i afavorir la implantació dels clubs cannàbics. (Rialles.)

La presidenta

Moltes gràcies per l’esmena, la «coletilla» i tot plegat. Tindrem d’ara fins al Ple, 
entenc, per poder continuar parlant d’aquest aspecte, perquè realment no hem tingut 
temps. Ja heu vist que hem fet la majoria de transaccions, però, bé, ho treballarem 
d’aquí a que la proposició de llei vagi al Ple. D’acord? (Pausa.)

Catalunya Sí que es Pot?

Àngels Martínez Castells

Sí, mantenim les esmenes vives.
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La presidenta

Molt bé. Partit Popular?

Alberto Villagrasa Gil

Sí, mantenemos las esmenes vivas.

La presidenta

I el Grup Parlamentari de Junts pel Sí... (Veus de fons.) Ah, sí; mantenim l’es-
mena viva, que és aquella de la negociació col·lectiva, que hem votat en contra per... 
D’acord.

Molt bé, queda aprovat, el dictamen de la comissió sobre la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis.

(Aplaudiments forts i perllongats. Rialles.)
Moltes gràcies a tots. Ha estat un plaer fer els debats d’aquesta llei en ponència. 

Com veieu, hi ha hagut molta feina amb els diferents grups, la qual cosa us agraeixo, 
i en continuarem el debat al Ple.

Suspenem la sessió per uns minuts. Ens acomiadem de les persones que heu 
vingut a seguir aquestes votacions interessants i continuem a la Comissió de Salut.

La sessió se suspèn a un quart de dotze del matí i catorze minuts i es reprèn a tres quarts 

de dotze.

La presidenta

Em sembla que podríem començar ja la comissió.
Llavors, demanaria a la doctora Carmen Cabezas, al doctor Esteve Fernández, a 

la doctora Cristina Martínez, al doctor Jordi Monés i al doctor Joan Ramon Villalbí 
si poden seure –aquí tenen els cartells amb els seus noms–, si us plau.

Compareixença de María José López Medina, en representació del 
Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona, per a informar sobre el tabaquisme (decaiguda)

357-00521/11

Qui no ha pogut venir és la doctora María José López Medina, que venia en re-
presentació del Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona. I, per tant, decau, aquesta compareixença.

Compareixença de la subdirectora general de Promoció de la Salut per a 
informar sobre el tabaquisme

357-00519/11

Desconec si..., tenen un ordre previst, per a les seves intervencions? (Pausa.) 
A veure... (Veus de fons.) D’acord, entenc que és l’ordre que tinc aquí.

Començaria la doctora Carmen Cabezas, sí? (Veus de fons.) Perfecte, doncs. Sen-
se més, dono la paraula a la doctora Carmen Cabezas, subdirectora general de Pro-
moció de la Salut.

La subdirectora general de Promoció de la Salut (Carmen Cabezas  
i Peña)

Primer, agrair a la comissió, a la seva presidenta i als seus membres, la possibi-
litat de compartir amb tots vostès algunes de les coses i de les prioritats de la pre-
venció i el control del tabaquisme actualment en el nostre medi. D’alguna manera, 
nosaltres pensem que el tema del consum del tabac i com ha evolucionat és un dels 
grans èxits en la salut pública del nostre entorn i a nivell internacional.
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(L’exposició de la subdirectora general de Promoció de la Salut és acompanya-
da d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la 
comissió.)

Aquesta imatge que veuen en la diapositiva és només de l’any 2010. Per tant, 
només fa set anys, en la majoria dels bars i els restaurants del nostre entorn tenien 
tabac, i això ha canviat molt. De fet, el tabac està fora, està en els carrers, i el que 
observem molt són burilles en els carrers i en les carreteres. Però tot això s’acompa-
nya de tota una sèrie de mesures i del fet que, d’alguna manera, la societat civil, els 
mateixos ajuntaments, la mateixa Administració, volen més..., volen avançar en les 
lleis i volen avançar en iniciatives. I així tenim que hi ha iniciatives com l’«Entorn 
sense fum», la «Setmana sense fum» o el «Barça sense fum», que indiquen una vo-
luntat d’avançar més en aquesta protecció de la salut de les persones.

També és molt important tenir en compte que sabem dels efectes del tabac sobre 
la salut a partir dels anys seixanta, i que els primers anys es van dedicar sobretot a 
un abordatge molt individual, en què les persones eren el centre de l’atenció i en què 
l’ajuda per deixar de fumar des dels dispositius assistencials era l’eix. Però això te-
nia uns resultats determinats, perquè el professional sanitari..., si a tot al voltant es 
fuma, el seu efecte es dilueix.

I des de finals dels noranta o començaments del 2000 la idea és que s’entén, el 
consum del tabac, com un problema global, en què la distribució és el problema i en 
què la resposta ha de ser política i social. I és en això en el que l’OMS, per exemple, 
en el conveni marc de prevenció del tabaquisme del 2005, ja va indicar que es neces-
sitaven mesures sobre l’oferta i la demanda, i ha estat signat per cent vuitanta parts. 
I això és molt important, perquè mata cada any 7 milions de persones en tot el món.

L’OMS també diu com hem d’actuar els països, i diu que cal monitorar, que cal 
protegir, que cal oferir ajuda, que cal sensibilitzar i fer advertències, que cal reforçar 
les prohibicions de publicitat i que cal apujar les taxes. Algunes mesures les podem 
fer des de Catalunya, en aquest moment, i en algunes altres depenem una miqueta 
de l’entorn.

Això és com estan els diferents països evolucionant en aquest tema, i aquests 
són els nostres eixos d’actuació ja des de fa uns anys. D’alguna manera, volem evi-
tar l’exposició involuntària al fum del tabac, crear un ambient social sense fum de 
tabac, cosa que lliga amb tres de les prioritats de l’OMS. També volem prevenir 
l’inici del tabaquisme en la població adolescent i jove. Volem promoure l’abandona-
ment tabàquic en la població fumadora, i volem lluitar contra les desigualtats. I, a 
més, volem un model en què treballem tots plegats, en què treballem amb les enti-
tats proveïdores de serveis assistencials, en què treballem amb els ens locals, en què 
treballem amb la societat civil, i treballar-hi conjuntament. I veuran que moltes de 
les nostres actuacions les fem a partir del finançament de xarxes en què els profes-
sionals són els protagonistes. I tot això, amb l’assessorament del Consell Assessor 
sobre Tabaquisme i també en el marc del monitoratge. 

Per tant, anem a seguir un miqueta què proposa l’OMS. El primer que diu és que 
hem de monitorar el consum i les vendes, l’exposició a l’aire contaminat del fum del 
tabac i la mortalitat. I què sabem? Que el consum del tabac a Catalunya està baixant, i 
està baixant d’una manera sostinguda: des de l’any 2002 hem passat d’un 32,1 per cent 
a un 24,7 per cent. Això és una disminució d’un 25 per cent relativa, que és per sobre 
del que està demanant l’OMS en aquest moment.

Malgrat tot, una de cada quatre persones adultes fuma, a Catalunya. Majorità-
riament, fumadors diaris; majoritàriament, persones joves que encara no tenen les 
malalties relacionades amb el tabac; majoritàriament, els homes, en tots els grups 
d’edat; sobretot de classe social mitjana i amb nivell d’estudis secundaris.

Sabem que majoritàriament es fuma cigarreta manufacturada, però ens preo-
cupa la cigarreta feta a mà, i monitorem com van canviant els patrons de consum. 
La cigarreta feta a mà ha pujat, els darrers temps, i per això estem fent actuacions 
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amb relació a aquest tema. La cigarreta electrònica va entrar amb força, però hem 
aconseguit, amb tot un seguit d’actuacions, liderades també en el marc del Consell 
Assessor sobre Tabaquisme, que estigui només en un 0,3 per cent de la població de 
Catalunya.

Amb relació als adolescents, ha baixat a la meitat els darrers deu anys el consum 
diari en els adolescents de catorze a divuit anys, però el consum més esporàdic –una 
vegada el mes– és d’un 30 per cent, encara.

I sabem que les vendes han baixat moltíssim: realment s’han reduït de 888 mi-
lions de paquets el 2005 a 428 milions de paquets –és a dir, a la meitat. Han aug-
mentat algunes altres formes de consum, però són molt més minoritàries, i aquestes 
estan reduint-se des de l’any passat.

També sabem que nou de cada deu persones declaren gaudir d’un entorn sense 
fum en el nostre entorn des de què apliquem les lleis del tabac –això ha estat fona-
mental–, i que la mortalitat comença a disminuir des de l’any 2012: havia augmentat 
fins a l’any 2012, però comença a disminuir des de l’any 2012. Tenim encara nou mil 
morts l’any, vint-i-cinc cada dia, una cada hora. Mentre estiguem aquí, dues perso-
nes moriran a Catalunya pel tema del tabac.

Això, amb relació al monitoratge. Per tant, monitorem tots els aspectes impor-
tants amb relació al tema.

Amb relació a les altres indicacions que ens fa l’OMS –protegir, fer advertèn cies, 
sensibilitzar, apujar els preus–, el més important són les lleis de tabac. La llei del 
2005 d’alguna manera el que fa és treure’l dels espais de feina normals, però el deixa 
en uns espais de feina que són els bars i els entorns de restauració. Això s’aconse-
gueix en la llei del 2010: el reial decret del 2010 el que fa és posar les imatges en el 
paquet de tabac i augmentar l’espai d’advertències. I el 2014 es fa una prohibició de 
la cigarreta electrònica en l’entorn de l’Administració pública, en l’entorn de centres 
sanitaris i docents.

Però una llei sola no funciona, o no funciona en tot el seu potencial. Per tant, 
jo voldria posar de manifest la importància d’acompanyar-la, i es van fer tota una 
sèrie d’actuacions –reunions preparatòries, circulars, mailings, pàgines web, retola-
ció específica, accions a la xarxa d’hospitals i d’atenció primària, documents per a 
espais d’oci i restauració, per a instal·lacions esportives, retolacions en els gremis, 
propostes de formularis de denúncies–..., tota una sèrie d’actuacions i inspeccions 
intensives els primers mesos que van ajudar a fer que, d’alguna manera, la Llei del 
tabac es compleixi molt bé a Catalunya, a excepció d’alguns espais, on hem detectat 
que ho hem de millorar.

I les lleis van propiciar també un augment de les persones que demanaven ajuda 
per deixar de fumar –sobretot al voltant de l’aprovació– i que continués la davallada 
de vendes, i no van tenir una repercussió negativa en l’hostaleria i la restauració, i 
això és enormement important.

També vull ressaltar una miqueta que en aquest temps ens hem trobat temes com 
les cigarretes electròniques, etcètera, i l’acció immediata, coordinada a les xarxes i 
coordinada pel consell assessor, ha estat molt rellevant.

En tot això, Catalunya és la comunitat que més inspeccions ha fet sobre el con-
sum del tabac en els bars, restaurants i en els establiments públics. Hi hem fet quasi 
170.000 inspeccions des de l’inici de la llei, i el compliment és molt bo, com deia 
abans; però aquesta voluntat d’avançar més... A partir d’una experiència de l’Ajunta-
ment de Terrassa i d’altres ajuntaments, conjuntament amb l’Agència de Salut Públi-
ca i també amb les xarxes assistencials, es fa el projecte «Entorn sense fum»  perquè 
l’entorn al voltant d’equipaments esportius i docents sigui sense fum –això ho ex-
plicaran més tard els nostres companys–, i, després, tota una sèrie d’activitats per 
ajudar a sensibilitzar, a motivar, etcètera, que són videocàpsules, que són materials, 
que són pòsters, etcètera.
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Amb relació a oferir ajuda –i ja vaig acabant–, d’alguna manera tenim el progra-
ma «Classe sense fum», que arriba quasi a quatre mil alumnes, i el «Salut i escola», 
majoritàriament, també fets sempre amb totes les entitats i amb totes les institucions 
que tenen a veure amb aquest tema.

L’ajuda per deixar de fumar..., nosaltres pensàvem que el millor és que cada per-
sona trobi ajuda en el seu recurs assistencial més proper: l’atenció primària, l’hospi-
tal –quan és ingressat, en el marc de l’embaràs...–, i, per tant, el que fem són xarxes, 
conjuntament amb les societats científiques o conjuntament amb l’ICO, per mobilit-
zar aquest tema –també se’ns explicarà més tard. I financem aquestes xarxes, però 
tenen una activitat pròpia: aquestes xarxes tenen materials, tenen cursos de formació 
online i presencials i tot això. 

Amb tot això, cada any deixen de fumar aproximadament unes setanta mil per-
sones a Catalunya. I, d’alguna manera, també som de les poques comunitats autòno-
mes, pràcticament..., les Canàries i nosaltres som els únics que hem finançat sempre 
tractament farmacològic, però sempre amb indicacions restringides: per exemple, a 
persones de nivell socioeconòmic més baix, persones amb problemes de salut men-
tal en aquest moment o altres, o dones embarassades.

Quins serien els nostres reptes? Aquí hi ha una imatge d’una sèrie molt coneguda 
en què el consum de tabac era molt habitual. Sabem que els models –en televisió, en 
el cine– influeixen, sobretot sobre el nostre jovent. Per tant, és molt important avan-
çar en aquests aspectes de publicitat emmascarada, no?, i, després, també en tota la 
protecció de menors.

Seguint una miqueta el full de ruta que ha fet l’OMS, el que proposem és: amb 
relació a monitorar, ja hem vist que ho tenim bé.

Amb relació a protegir, pensem que les inspeccions ens donen bons resultats, 
però que les terrasses són un àmbit de força complicació en el compliment. I pensem 
que hem de seguir en l’entorn de centres docents o centres sanitaris..., que el voltant 
d’una escola, que no està regulat, sí que sigui un entorn sense fum. I, per tant, volem 
avançar en regulació a aquest nivell.

Amb relació a oferir ajuda, sobretot estem molt preocupats pel tema del tabac de 
cargolar, per oferir-hi ajuda des de tots els llocs, que tots els professionals realment 
s’impliquin en el tema.

Amb relació a la sensibilització davant els perills, l’empaquetament genèric és 
l’assignatura pendent, però no depèn en aquest moment de Catalunya; potser en un 
futur si que en dependrà.

I amb relació al reforç de la prohibició, la promoció i l’esponsorització, és molt 
important la transposició de la directiva, que en aquest moment s’està tramitant a 
nivell de Madrid. La directiva europea diu que la cigarreta electrònica ha de ser si-
milar a la cigarreta normal i ha de tractar-se igual.

I amb relació a la pujada de preus, que seria una assignatura pendent molt impor-
tant, tampoc depèn en aquest moment de Catalunya.

Per tant, tot això ho emmarquem en el Pinsap i ho emmarquem també en l’Agen-
da 2030, d’objectius de desenvolupament sostenible. Tenim posat aquest tema en el 
pla de salut, en un objectiu que pràcticament tenim aconseguit –l’objectiu del 2020 
ja està pràcticament aconseguit–, però tot i això molta gent fuma.

I el que volem és que es modifiqui la Llei de drogues per avançar en la protecció 
de salut del menor. I, per tant, estem preparant una proposta, que farem arribar, en 
el sentit d’augmentar la prohibició en aquests espais on estan els infants –els espais 
dels equipaments esportius, al voltant de les escoles–, i ho voldríem avançar en els 
cotxes, en els cotxes en què hi ha infants. Hi ha diversos països en el nostre entorn 
que ho tenen. La nostra legislació de conducció diu que qualsevol cosa que pot dis-
treure un conductor no s’hauria de fer –per tant, en aquest sentit ja en tindríem una 
part–, però, a més, podríem avançar també en el fet..., hi ha una prohibició també de 
tirar burilles per la finestra, però, de fet, hi ha un percentatge important d’incendis 
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que són causats, encara avui en dia, per burilles. Llavors, pensem que es pot avançar 
també en aquest tema.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.

Compareixença d’Esteve Fernández Muñoz, cap de la Unitat de 
Control del Tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia i professor del 
Departament de Ciències Clíniques de la Universitat de Barcelona, per a 
informar sobre el tabaquisme

357-00520/11

Doncs, continuem amb el doctor Esteve Fernández Muñoz, cap de la Unitat de 
Control del Tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia i professor del Departament 
de Ciències Clíniques de la Universitat de Barcelona.

Esteve Fernández Muñoz (cap de la Unitat de Control del Tabaquisme 
de l’Institut Català d’Oncologia i professor del Departament de Ciències 
Clíniques de la Universitat de Barcelona)

Un segon, a veure si trobo la presentació... (Pausa.) Perfecte. Bé, bon dia. Moltes 
gràcies, en primer lloc, evidentment, per la invitació a comparèixer davant d’aquesta 
comissió. Intentaré, en aquesta estona, contextualitzar internacionalment quina és la 
situació que tenim a Catalunya i fer una mica d’incidència en un aspecte, que és el 
de la protecció dels no fumadors davant del fum del tabac, el que anomenem «taba-
quisme passiu», evidentment, amb algunes coses, amb algunes dades que penso que 
poden ajudar-nos a situar i veure cap a on podem avançar.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Com acaba de comentar la nostra companya, la doctora Cabezas, tenim un marc 
molt clar, que és el Conveni marc per al control del tabac de l’Organització  Mundial 
de la Salut. Aquest és un tractat internacional del mateix rang que altres tractats in-
ternacionals, com el dels drets humans o com el del medi ambient, i que ha estat, 
com comentàvem, signat i ratificat per gairebé tots els països que conformen l’Or-
ganització Mundial de la Salut.

Es fonamenta en aquests pilars que comentàvem fa un momentet, de monitorat-
ge, protecció, oferir ajuda, advertiments, fer complir les prohibicions, evidentment, i 
també tot en el que està relacionat amb els preus del tabac, que tant el Banc Mundial 
com la mateixa OMS ja han posat de manifest i s’han fet nombrosos estudis del fet 
que hi ha una reactivitat importantíssima a l’augment del preu del tabac. Per tant, 
seria una de les mesures també més importants de control del tabaquisme a imple-
mentar a casa nostra.

En això, la Unió Europea també hi té a dir. De fet, hi va ser pionera, fins i tot 
abans de que es fes el tractat, el conveni marc, amb una directiva sobre productes 
del tabac que es va aprovar l’any 2001 i que en aquests moments s’ha renovat –es 
va aprovar durant l’any 2014. La directiva sobre productes del tabac de la Unió Eu-
ropea ha estat transposada per la major part dels estats membres de la Unió amb la 
moratòria que hi havia, fins al maig del 2016. A l’Estat espanyol hi ha un reial decret 
escrit pendent d’aprovació –segurament serà algun d’aquests divendres, em sembla.

Les prioritats a nivell europeu? Regular els productes, evidentment –les fronteres 
europees estan molt desdibuixades, i això vol dir que cal un esforç comú–; limitar 
la publicitat dels productes del tabac; potenciar, crear, regular els espais sense fum 
–és un pilar, també, del control del tabaquisme–; actuar fiscalment contra el comerç 
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il·lícit, i, evidentment, no deixar de banda les campanyes informatives i educatives 
de prevenció del tabaquisme.

Internacionalment –en aquesta diapositiva, així, a cop d’ull, es pot veure–..., els 
països més foscos són aquells en els quals aquestes mesures internacionalment re-
conegudes de control del tabaquisme estan més ben implementades. Podem veure 
la diapositiva tant mig blau fosc com mig no tan blau ni tan fosc, és a dir, com tot, 
no?, el got mig ple o mig buit. El cas és que encara hi ha un percentatge molt im-
portant de la població del món que està exposada al fum del tabac i que viu en un 
entorn en el qual realment no hi ha una legislació ben definida ni es fan actuacions 
de prevenció.

Aquesta altra diapositiva –que no es veu gaire, així, de lluny– el que ve a repre-
sentar és com estan aquests diferents països en funció d’aquestes mesures de control 
del tabaquisme i els canvis que han tingut en la proporció de fumadors els últims 
anys. El que s’ha d’explicar és que, com més a la dreta estan els països i més cap 
avall, és que ho estan fent millor. I veiem que existeix una bona correlació entre 
aquest tipus de mesures, que es van implementant de mica en mica en aquests di-
ferents eixos que comentàvem, i progressos en el control del tabaquisme, en aquest 
cas indicats per la disminució de la proporció de fumadors en la població, que és un 
dels indicadors més bons i més ben monitorats en totes les poblacions.

A Catalunya –ho comentava la doctora Cabezas– està disminuint des de fa anys, 
des d’abans de les lleis del tabac, i ara estem a uns nivells molt baixos d’exposició 
passiva per part dels no fumadors. Això és molt important, i també ens parla de 
l’efectivitat de les lleis de control del tabaquisme, que a vegades han estat qüestio-
nades fins i tot abans de posar-se en marxa. Tenim proves de que funcionen; aquí 
n’hi ha una.

Aquí en tenim una altra: això són dades de la ciutat de Barcelona..., no només 
vam preguntar a les persones si hi estaven exposades o no, que no deixa de ser una 
opinió, una percepció, sinó que vam mesurar la cotinina en la saliva. La cotinina és 
un derivat de la nicotina que es pot mesurar fàcilment i de forma no agressiva, no?, 
perquè es mesura en la saliva. I, com podeu veure, hi ha una proporció important 
de persones que tenen cotinina en la seva saliva a uns nivells baixos, però continua 
havent-hi persones exposades. Tots aquests són no fumadors.

Quan vam repetir aquest mateix estudi després de l’última Llei del tabac..., po-
dem veure com s’acumulen cap a l’esquerra, és a dir que els nivells de cotinina de 
la població mesurats objectivament, gràcies a la Llei del tabaquisme, pràcticament 
desapareixen, en els no fumadors, es queden per nivells per sota d’1, que realment és  
el nivell, diríem, tècnicament, de detecció. Això parla de l’eficàcia –de l’eficàcia– de 
la Llei del tabac per protegir els no fumadors del fum del tabac.

Això que veiem en les persones ho veiem també en l’aire dels locals. Aquesta 
gràfica dona molt bon compte de com era abans l’ambient en un bar típic de Barcelo-
na, en aquest cas, amb unes concentracions de partícules derivades de la combustió 
del tabac altíssimes, una mitjana per sobre de sis-cents, en la línia blava, i no sé si hi 
podreu distingir la línia carbassa a sota, que pràcticament està enganxadeta al zero, 
amb unes concentracions de deu o menys micrograms per metre cúbic. Diem que ha 
desaparegut, aquesta contaminació deguda al fum del tabac.

Això són evidències de què, amb lleis que es fan complir, es millora la salut de 
la població, tot i que a vegades ens trobem sorpreses, com la que intenta represen-
tar aquesta figura, que són els nivells d’aquestes mateixes partícules a la porta i en 
el vestíbul d’un edifici públic. Com podeu veure, aquestes línies pràcticament no es 
distingeixen les unes de les altres. Això, què ens indica? Que, quan hi ha fumadors a 
la porta dels edificis, el fum va cap a dintre, i el podem detectar i el podem mesurar. 
I veiem que és molt reactiu: quan puja la línia blava, també puja la línia vermella o 
grana, amb la qual cosa, tot i que es fuma a fora, part d’aquesta contaminació va cap 
a dins, i això ens marca una possible via de progrés en el control del tabaquisme.

Fascicle segon
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També hem mesurat el tabac en altres espais que estan coberts per la llei o que 
no estan coberts. Els llocs tancats ho estan, però hem detectat concentracions de ni-
cotina i també de partícules, per exemple, en els mercats oberts o semioberts, en els 
quals hi ha una gran circulació de persones i en els quals, donat aquest aire..., sense 
sostre, però amb una reclusió parcial, doncs, sí que podem observar que hi ha, en 
aquest cas, tant nicotina com partícules. I també hem detectat, tot i que ha disminuït 
respecte a l’última..., abans de la llei, la contaminació en les parades d’autobús; és 
més difícil de mesurar, són parades que estan a l’aire lliure, però també hi detectem 
partícules i nicotina. En altres països –vull comentar-ho– està legislat, per exemple, 
el consum de tabac a les estacions, a les parades de transport públic a l’aire lliure o 
en condicions de semitancament.

Parlant de semitancaments, evidentment un lloc que està regulat, però en el qual 
la llei no s’està complint, són les terrasses, les terrasses a l’aire lliure. Està molt ben 
especificat a la llei espanyola que, si tenen més de dos paraments i sostre, s’han de 
considerar espais tancats, per la qual cosa no s’hi pot fumar. Només cal obrir els ulls 
quan sortim d’aquesta seu per veure que això no és així. I nosaltres, a més a més, 
ho hem mesurat, hem mesurat la nicotina en una mostra representativa de les ter-
rasses de l’àrea metropolitana de Barcelona, i, com poden veure a la figura, doncs, 
aquelles que tenen tres o quatre parets i tenen sostre presenten unes concentracions 
de nicotina que no són tan exageradament altes com les que trobàvem en els bars 
en l’època que es podia fumar, però que no són menyspreables i que donen compte 
d’aquest incompliment i, evidentment, d’una àrea de millora.

I estàvem parlant de llocs públics, però també hem fet estudis en llocs privats, 
com són domicilis. Aquests són resultats molt calents, vull dir que estan acabats 
d’extreure, en els quals podem veure com es correlacionen les concentracions, en 
aquest cas, de la nicotina en la principal habitació d’una llar i en la llar on dormen 
els nens en cinquanta cases de no fumadors –a l’esquerra– i en cinquanta cases de 
fumadors –a la dreta.

A l’esquerra no hi ha correlació estadística, perquè, pràcticament, com que no 
s’hi fuma, aquest indicador és independent, no hi ha pràcticament nicotina, només 
la que pugui entrar dels veïns o la que puguem transportar a la roba. Però si ens fi-
xem en la gràfica de la dreta, hi veiem una correlació pràcticament perfecta, fins i 
tot en aquelles cases en les que diuen que no es fuma a l’habitació dels nens, que són 
la majoria, però, evidentment, el fum del tabac és un gas, i hi ha una llei universal 
de difusió dels gasos que tots els estudiants de batxillerat coneixen, i aquí tornem 
a demostrar que existeix, perquè detectem la nicotina a concentracions elevades en 
aquestes habitacions de menors de dotze anys d’edat en les quals no es fuma però 
que formen part d’una unitat familiar on sí que es fuma en altres llocs. Fins i tot 
aquí alguns dels punts són cases en què les famílies declaren que només es fuma a 
la cuina o només es fuma al balcó, que ells consideren que és un exterior. Per tant, 
també aquí tenim un camí a recórrer, no tant per la via, segurament, de legislar, sinó 
d’educar –campanyes, etcètera– per demanar llars sense fum i per promoure que els 
pares deixin de fumar o, si més no, que no fumin a les seves cases.

Jo no sé si els més grans recorden aquesta pel·lícula, però a mi sempre em crida 
l’atenció, no? –és aquella de Más allá de la ley–, perquè crec que hem d’anar més 
enllà de la llei, no per saltar-nos la llei, sinó... Totes les lleis bones normalment són 
tan bones que, com que funcionen, al final s’han de reformar per ser més ambiciosos 
i progressar, i jo és el que demanaria, basat en totes aquestes evidències. Tenim prou 
evidències per poder avançar, segurament de forma legislativa, primer en reforçar el 
compliment del que hem comentat, els espais..., bé, això no ho hem comentat, però 
ho dic ara: els espais exteriors dels centres sanitaris i sociosanitaris són lliures de 
fum per llei, però s’ha de fer més feina. També als parcs infantils, i no em refereixo 
només als gronxadors de les nostres places, sinó als grans centres de lleure, tipus 
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parcs d’atraccions macrocomplexos, en els quals s’estan tenint moltes dificultats per 
al compliment de la llei.

Hem parlat de les terrasses –hi ha marge de millora, evidentment–, i s’han co-
mentat, prèviament, els vehicles. La llei espanyola contempla que en els vehicles 
comercials i de feina –incloent-hi els dels cossos de seguretat, ambulàncies, etcète-
ra– està prohibit fumar, i si anem amb els ulls oberts pel carrer veurem que això no 
passa. Diferents cossos de seguretat, diferents ambulàncies, públiques o privades..., 
veiem com els seus ocupants fumen; tampoc en una proporció altíssima, però s’està 
incomplint.

Podem avançar? Sí, podem avançar ampliant la protecció a través de les lleis. 
Per exemple, és bastant inconcebible que en les instal·lacions esportives, la major 
part d’elles de titularitat pública –municipal, diputacions, consells comarcals, etcè-
tera–, estigui permès fumar. De forma anecdòtica, podria comentar que en moltes 
d’elles està prohibit menjar pipes o coses que embruten, però, en canvi, el fum del 
tabac sembla ser que no embruta, quan també se’n troben, de burilles.

Hem comentat la possibilitat de les parades i les estacions de transport obertes o 
semitancades, com ja està legislat en diferents estats dels Estats Units, a Austràlia i 
en alguns països nòrdics.

Evidentment, un marge de millora, com ja avançàvem fa un momentet, serien 
els cotxes particulars quan portin nens o quan portin dones embarassades. No gaire 
lluny d’aquí, a Itàlia, això està en vigor des de fa escassament quatre mesos, i real-
ment s’ha acceptat per la població i no hi ha hagut escarafalls. I també sabem, per 
enquestes a casa nostra, que totes aquestes lleis són molt ben acceptades no només 
pels no fumadors, sinó també –en proporció una mica menor, però també molt ben 
acceptades, del 60 per cent– pels fumadors.

Hem parlat de la possibilitat de fer campanyes per promocionar llars, cases sen-
se fum. Evidentment, hem de potenciar els entorns escolars sense fum. Dintre dels 
centres escolars no es fuma, a les instal·lacions a l’aire lliure dels centres escolars no 
es fuma; però, un cop es passa la porta, pares, educadors, cangurs, gent..., fumen a 
les portes. Hi han iniciatives a Catalunya en aquest sentit que sabem que són bones, 
i segurament cal estendre-les i no deixar-les només a la bona voluntat dels centres 
educatius i de les administracions encarregades, sinó, potser, posar-ho per llei.

En aquest mateix sentit, podríem parlar de les entrades dels edificis. En dife-
rents jurisdiccions està regulat que no s’hi pot fumar a una certa distància. Això no 
ho contempla, l’actual llei que tenim, i segurament seria un avenç important. Igual 
que legislar els campus universitaris, que ara tenen butlla, i, com són centres educa-
tius d’adults, no entren dintre de la prohibició de la llei espanyola, i evidentment hi 
podríem progressar. Hi han algunes experiències ja en alguns municipis catalans, 
i també crec recordar que la Comunitat Autònoma de Galícia ha legislat sobre les 
platges i piscines sense fum.

Per acabar, dues coses més que van més enllà del nostre marc actual, que serien, 
evidentment, el control del tabaquisme a través de l’augment de preus –en aques-
ta figura es veu molt bé com l’augment del preu del tabac provoca una disminució 
del seu consum: és un bé de consum reactiu a l’increment, és un bé de consum 
 «elàstic», que en diuen els economistes de la salut–, i, finalment, teníem una gran 
oportunitat, que era la directiva europea de productes del tabac, per millorar l’em-
paquetament a casa nostra, que ja és bo, realment és bo, té grans fotos, té missatges, 
però es pot donar un pas més, que és l’empaquetament neutre o genèric, com han 
fet a Austràlia, com han fet al Regne Unit, com han fet a França, aquí, escassament 
a dos-cents quilòmetres de casa nostra, i que està demostrat que té un efecte posi-
tiu en prevenir el consum del tabac en els joves i adolescents i també que impul-
sa a deixar-ho, com a ha passat a Austràlia, on, malgrat tenir unes proporcions de 
fumadors molt baixes, que pensaven que havien tocat sostre, això, juntament amb 
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l’increment de preus, ha produït encara una disminució del 3 per cent els últims dos 
anys i encara estan celebrant-ho.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La presidenta

Moltes gràcies.
Els faig una consideració. Teníem calculat un temps d’intervenció per a cada un 

de vostès d’uns vuit minuts; entre les dues persones que han parlat en porten trenta. 
Això vol dir que el temps que calculàvem per a tot el grup, les cinc persones, que 
eren quaranta minuts... Jo no sé si vostès s’ho han pactat entre vostès i llavors els 
altres podran reduir una mica les seves intervencions, però aquí podríem gairebé 
berenar i sopar, si continuem amb aquest ritme.

Els faig aquesta consideració perquè tinguin a bé..., les coses que ja han dit els 
seus companys, poder-les saltar, o intentar puntualitzar aquelles coses més relle-
vants que volen que tinguin els grups parlamentaris i que els quedin. Penseu que 
tenim molta informació..., venim d’una sessió amb moltes votacions, i, per tant, els 
grups parlamentaris també van una mica atabalats. Simplement els demano aquest 
favor. Em sap greu. Tampoc volia tallar les intervencions que hi havien, però he 
pensat que ara, en aquesta pausa, ho havia de dir. D’acord? (Pausa.)

Compareixença de Cristina Martínez i Martínez, investigadora de la 
Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia, per a 
informar sobre el tabaquisme

357-00527/11

Continuem amb la doctora Cristina Martínez, investigadora de la Unitat de Con-
trol del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia. (Veus de fons.) Sí. La gestora de la 
comissió, doncs, les donarà als grups. Moltes gràcies.

Cristina Martínez i Martínez (investigadora de la Unitat de Control del 
Tabac de l’Institut Català d’Oncologia)

Bé, intentaré ser breu i complementar la meva presentació sobre l’experiència a 
Califòrnia, degut a la meva experiència com a investigadora predoctoral i posterior-
ment postdoctoral, respecte a tot el que han dit els meus companys.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

De fet, Califòrnia i Catalunya són dos estats molt similars, ben agermanats, i que 
tenen esperit competitiu i progressista. Fins i tot tenen arrels històriques; nosaltres 
tenim un primer governador que va ser català, de Lleida, de fet, a l’estat de Califòr-
nia; per tant, tenim lligams comuns. I, a més a més, a més de ser un lloc internacio-
nalment conegut per la Meca del cinema o per Silicon Valley, Califòrnia és conegut 
per les seves polítiques progressistes en el control del tabaquisme.

De fet, aquestes polítiques han estat tan eficaces que observem en aquesta grà-
fica com la prevalença del consum de tabac, i, en conseqüència, la morbimortalitat 
associada al tabaquisme, a Califòrnia és molt menor que a la resta dels Estats Units. 
De fet, des de l’any 88 es monitora de forma gairebé anual el consum de tabac a Ca-
lifòrnia, i en l’última dada que he obtingut, de l’any 2014, la prevalença és de l’11,6 
per cent, de les més baixes, internacionals, que podem trobar en el nostre entorn. 
A què és deguda, aquesta diferència entre la resta dels Estats Units i Califòrnia? 
Principalment a què a Califòrnia s’han implantat des dels anys vuitanta polítiques 
de control de tabaquisme, doncs, molt progressistes.

A Catalunya també tenim aquesta característica, hem aplicat diferents polítiques 
abans de les lleis 28/2005 i 42/2010, abans de les que teníem, nacionals. Tenim lleis 
que poden ser, doncs, de Catalunya i que s’han aplicat correctament, i la prevalença 
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ha disminuït molt més que a la resta d’Espanya. De fet, els últims vint-i-sis anys hi 
veiem una diferència de nou punts percentuals.

Aquestes lleis que s’han aplicat abans de les lleis nacionals han provocat que la 
prohibició de fumar després de la llei nacional de l’any 2006 fos més eficaç. De fet, 
les lleis funcionen, i veiem en aquesta diapositiva com la prevalença de consum de 
tabac els últims anys, i sobretot després de la segona llei, ha disminuït molt a Ca-
talunya. No obstant, a Califòrnia observem que és molt més baixa. A què és degut, 
això? Què han fet diferent? Quines polítiques han fet ells, diferents, que nosaltres no 
hem fet? Nosaltres hem fet polítiques d’espais sense fum, interiors i exteriors, però 
ells han estat una mica més progressistes a l’hora de protegir i de desnormalitzar el 
consum de tabac.

També han estat més progressistes en el tema de la venda i han augmentat l’edat 
mínima de consum de tabac respecte a la resta dels Estats Units, com veurem pos-
teriorment, per tal de protegir la infància. També han aplicat polítiques de taxació, 
que és una mesura, com ha dit el doctor Fernández, «cost-efectiva». Han definit què 
són els productes de fumar i del tabac, degut a que actualment existeixen una mul-
titud de productes que es poden fumar o que utilitzen la nicotina i que són futures 
amenaces per al que és la fi de l’epidèmia del tabaquisme.

I, per últim –i revisaré totes aquestes accions posteriorment–, han fet accions 
adreçades als programes de prevenció, cessació i foment de la recerca per oferir so-
lucions als serveis sanitaris i educatius. Aquestes lleis, als Estats Units, recollides 
en aquest document, Tobbaco laws affecting California, poden ser federals, estatals 
i fins i tot locals, cosa que al nostre marc legislatiu aquí a Catalunya també tenim: 
en tenim de nacionals, pròpies de la nostra comunitat i locals –dels ajuntaments.

Revisaré aquí una de les polítiques diferents d’espais sense fum que han aplicat 
a Califòrnia, tant interiors com exteriors. Veuran que en color marró hi he assenya-
lat aquelles que són federals, en negre aquelles que són estatals i en color una mica 
gris les que són locals. Aquelles polítiques que encara no tenim però que ells ja han 
aplicat són...: en interiors de vehicles, des de l’any 2008 està prohibit fumar davant 
dels menors, és a dir, els vehicles en els quals estan els nens estan protegits d’aquest 
fum ambiental de tabac, principalment perquè és nociu i l’evidència ho demostra, 
i, segon motiu, per desnormalitzar i evitar la iniciació de consum de tabac entre els 
menors.

Un altre fet també que es produeix en els interiors de les unitats de psiquiatria és 
que aquestes unitats són lliures de fum no només perquè hi ha una llei federal, sinó 
també perquè hi ha una acreditació obligatòria per als centres sanitaris, segons la 
qual..., si no passen aquesta acreditació, no poden exercir com a hospitals.

Residències de gent gran –aquesta llei és estatal–; presons –des de l’any 2005, 
doncs, està prohibit fumar a les presons–; centres correccionals de joves, i fins i tot a 
nivell local hi ha cinquanta-un districtes, bé, que prohibeixen fumar en apartaments 
o àrees comunes de condominis.

Com a àrees exteriors, a part de les lleis que tenim aquí, vigents, en àrees d’hos-
pitals i parcs infantils, als Estats Units hi ha algunes lleis per a parcs federals i esta-
tals. A més a més, al campus universitari serà obligatori a partir de l’any 2018, però 
actualment hi ha dos terços dels campus universitaris dels Estats Units, campus 
universitaris de tots els Estats Units..., més de 1.700 ja són campus sense fum. Hi 
ha polítiques també locals de mercats, parades de transport públic, platges, estadis 
esportius, segons les quals també està prohibit fumar, sobretot per tota l’evitació de 
contaminar els espais, com en el cas de les platges, o bé també per normalitzar el 
no consum de tabac a la resta de la societat.

Quant a la venda..., una de les accions amb relació a la venda és protegir la infàn-
cia. Un dels punts que es van fer ja fa anys a Califòrnia és augmentar l’edat mínima, 
que a la resta dels Estats Units és de divuit anys i a Califòrnia és de vint-i-un anys. 
També està prohibida la venda de tabac en màquines de vending; els està prohibit 
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també comprar tabac a aquells que tinguin menys de vint-i-un anys, i, com a màxim, 
aquells que tinguin més de vint-i-un anys en poden comprar dos cartons. A algunes 
localitats estan regulats els punts de venda a una distància mínima de les escoles, de 
fet, perquè els nens no estiguin tan exposats a aquests punts de venda.

L’altra política és la taxació. Com ha dit el doctor Fernández, és una de les polí-
tiques més «cost-efectives», i un augment del preu del 10 per cent disminueix la pre-
valença en un 3 per cent. A tots els Estats Units, la taxació dels productes de tabac 
està per igual: hi inclouen cigarretes, cigars, tabac d’embolicar, etcètera, cosa que a 
casa nostra en aquests moments no és així.

A més a més, Califòrnia té unes taxes especials finalistes, unes taxes que són di-
rigides a diferents accions. La quantitat de diners que costa més el tabac a Califòr-
nia respecte a altres estats és de 2,87 dòlars. Aquests dòlars són aplicats íntegrament 
a programes per a la prevenció i el control del tabaquisme.

Una de les accions també recents és la definició de què és fumar i què és el ta-
bac. Fumar inclou aquells aparells electrònics, amb o sense nicotina, i productes del 
tabac, qualsevol fet o derivat del tabac o de la nicotina dirigit al consum humà, si-
gui fumat, «esnifat», mastegat, etcètera. Aquesta definició és important, degut a què 
existeixen nous productes en el mercat que les empreses tabaqueres estan introduint 
per continuar el consum entre els joves i en aquelles persones que volen deixar de 
fumar. De fet, no sé si estan vostès familiaritzats amb aquest nou dispositiu, però 
es diu IQOS, «I quit ordinary smoking» –és a dir: «He deixat de fumar el tabac or-
dinari»–, que, doncs, és una cigarreta..., bé, té forma de cigarreta, no té combustió, 
allibera nicotina, i és una forma nova de consumir nicotina.

Però una altra de les accions a fer són programes on van els diferents euros re-
captats per les taxes, i en aquestes vies s’ofereixen solucions educatives i sanitàries, 
que aquí, a casa nostra, també en fem –per exemple, la prevenció en joves, on tenim 
el programa «Classe sense fum». El que sí que també fan són moltes campanyes po-
blacionals que estan en diferents canals –a televisió, a ràdio i a internet– i, sobretot, a 
col·lectius específics. Ells ja fa molts anys que fan control de tabaquisme, i, per tant, ja 
tenen poblacions específiques en aquests moments vulnerables: població que té menys 
recursos, amb malalties psiquiàtriques, minories, o fins i tot col·lectius que continuen 
fumant i necessiten un recolzament específic. A tots aquests col·lectius els donen una 
ajuda específica.

També funcionen, i de forma molt estesa, les quitlines o ajudes telefòniques, que 
són gratuïtes i que fins i tot donen ajuda farmacològica si aquesta persona es com-
promet a deixar de fumar. Per exemple, en aquest anunci, tens una ajuda farmaco-
lògica gratis si tens un menor de cinc anys al teu càrrec.

Entre les accions que també es fan amb la recaptació dels diners recaptats a 
 través de la taxació..., són diferents accions de recerca. Es donen a programes com-
petitius o a projectes competitius de recerca que van dirigits a millorar, doncs, inter-
vencions per deixar de fumar, intervencions per disminuir la prevalença del consum 
de tabaquisme, etcètera.

I una de las accions també que es fan és molta formació gratuïta i la dinamitza-
ció de professionals, que és clau. Tots els professionals en aquestes accions són clau, 
evidentment, però jo he de destacar la meva experiència com a infermera i com a in-
fermera que ha estat en un grup a Califòrnia. En concret, jo he estat a San Francisco, 
però aquest grup d’infermeres és de Los Angeles. Elles dinamitzen molt el «Tobacco- 
free Nurses», dinamitzen molt les infermeres a nivell de tot Califòrnia i també de 
tots els Estats Units. Intenten dinamitzar el seu col·lectiu i influir sobre la població.

De fet, nosaltres, des del Consell Assessor sobre Tabaquisme –jo hi soc la repre-
sentant del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya–, intentem 
dinamitzar les accions que fem les infermeres a la població en general perquè deixi 
de fumar. I, com la resta dels companys, intentem que això tingui un impacte en la 
nostra població.
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Les solucions? Bé, quines solucions podem portar nosaltres, des de Califòrnia? 
Doncs, incrementar els espais sense fum, tant interiors com exteriors; limitar la ven-
da augmentant l’edat mínima i augmentant també les limitacions per aconseguir les 
llicències; incrementar la taxació; definir àmpliament què és fumar i què és tabac, i 
afavorir programes que ofereixin ajuda per deixar de fumar i la recerca.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies.

Compareixença de Jordi Monés i Carilla, director de l’Institut de la 
Màcula, per a informar sobre el tabaquisme

357-00522/11

Passem, doncs, ara, a la intervenció del doctor Jordi Monés, director de l’Institut 
de la Màcula.

Jordi Monés i Carilla (director de l’Institut de la Màcula)

Senyores diputades, senyors diputats, bona tarda. Soc Jordi Monés, soc oftalmò-
leg especialista en malalties de la retina. Tota la meva vida m’he dedicat a combatre 
la ceguesa, però alhora també vinc aquí com a membre de la Junta Directiva del 
Futbol Club Barcelona i comissionat del Barça Innovation Hub. Els mostraré tres 
diapositives amb bata blanca i després els explicaré el que vàrem fer al club.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Un de cada quatre de vostès, si tenen la sort de fer-se grans, tindrà degeneració 
macular i perdrà la visió. Aquest risc de tenir degeneració macular és quatre vega-
des més gran en les persones que fumen, i és dues vegades més gran en les persones 
que fumen passivament –que mai han fumat però que respiren el fum dels altres.

En les senyores de més de vuitanta anys, el seu risc de patir degeneració macular 
i perdre la visió és cinc vegades més gran, si són fumadores. Les dones que fumen 
durant l’embaràs tenen molt més risc de què els seus fills tinguin estrabisme o reti-
nopatia de la prematuritat. I les cataractes, que és la primera causa a nivell mundial 
de ceguesa, també doblen la seva incidència, si les persones són fumadores.

Però els vinc a parlar del que vàrem fer al Barça l’any 2011, que venia motivat 
per unes dades que són esfereïdores. La ciutat de Frankfurt té 700.000 persones; 
això equival a set camps plens de gent, i aquestes són les persones que moren cada 
any a Europa. Si hi hagués un atac terrorista que destruís tot Frankfurt cada any, es-
taríem molt amoïnats; doncs, això és el que causa el tabac cada any: tota la ciutat de 
Frankfurt desapareix cada any. Si vostès sumessin el nombre de morts per accidents 
de cotxe –que ens preocupen molt a tothom, i es fan moltes lleis pels accidents de 
cotxe–..., o suméssim els assassinats, o suméssim els suïcidis, o suméssim les morts 
per sida, les morts per drogues i les morts per accidents de treball, i ho multipliqués-
sim per quatre, seria igual a les morts pel tabac.

Aleshores, el 2011 hi va haver el canvi de la llei. Jo era i segueixo sent el respon-
sable de l’àrea mèdica, i vàrem entendre que l’oportunitat havia quedat curta. Per-
què el nostre estadi és un estadi obert, teòricament, però la persona que fuma està 
tirant el fum als nens i a les persones del costat, i vàrem entendre que podíem fer 
una actitud agosarada i valenta, que era intentar que no es fumés al Camp Nou, la 
qual cosa ens posava a trenta mil persones, de cop i volta, en contra. Però vàrem ser, 
diguem-ne, valents. Va costar molt. Els meus companys de junta em van dir: «Jordi, 
això no és el nostre meló, això és cosa dels polítics, no ens fiquem en un jardí que 
no ens toca», però al final vam decidir que, com a club que es compromet en valors 
i en ser un exemple per als nens i per a les persones, valia la pena intentar-ho.
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Ho vàrem fer una mica de la mà de la conselleria; no ho vàrem fer amb ells, però 
sí que ens van aconsellar que ho féssim a poc a poc. El primer any el que vàrem 
fer va ser recomanar a la gent que, per favor, no fumessin: els demanàvem un fa-
vor, i ho fèiem pels nens, i al cap d’un any havíem de fer una votació. Aleshores, a 
l’assemblea els vam fer una presentació, els vam donar algunes dades que crec que, 
encara que sapiguem que el tabac mata i a vegades és una cantarella que ens la sa-
bem massa i no en fem massa cas..., però, saber les dades de veritat, crec que val la 
pena repetir-ho.

Al món gairebé el 10 per cent de les morts són per tabac; en els països occiden-
tals és un 15 per cent. Avui a Catalunya cada hora mor un fumador –avui, i demà, 
i demà passat, i l’altre, i l’altre. Cada hora. Són vint-i-quatre morts el dia. Un 1 per 
cent de tots els morts al món són fumadors passius, són pacients que mai han fumat. 
I a Catalunya avui moriran dos no fumadors, demà dos més i l’altre dos més, gent 
que no ha fumat mai, però que mor per culpa del tabac.

El tema del fum de segona mà és un tema molt greu, per exemple, per als nens. 
A Europa, com hem dit, 700.000 persones moren cada any, i quasi vuitanta mil per 
tabac passiu. Un de cada quatre morts a Europa per càncer és per culpa del tabac 
–de tots els càncers, un de cada quatre. Però a més a més, el pitjor de tot..., potser, 
a part de morir-se, hi han coses que són pitjors, que és tenir malalties cròniques, i 
13 milions de persones a la Unió Europea tenen malalties cròniques: malaltia car-
diovascular, malaltia respiratòria, degeneració macular –com els deia– o disfunció 
erèctil, per exemple. Quasi un terç dels europeus fumen i molts ho voldrien deixar; 
molts voldrien deixar de fumar, però no saben com fer-ho.

A nosaltres, el que els deia, ens va semblar que era una oportunitat perquè fós-
sim els primers, el primer club de futbol que ho fes –a Europa no n’hi ha cap, llevat 
dels d’Anglaterra, al Regne Unit, on és per llei. Enteníem que, si ens comprometem 
amb els valors, havíem d’anar més enllà de la llei, perquè, tot i que el Camp Nou és 
un camp obert, si el senyor del costat fuma els nens s’estan empassant el fum, les 
altres persones, etcètera.

Vàrem ser valents, com els deia, de proposar això. Vam tenir-hi molta gent en 
contra, però la gent és bona gent, i, com que som animals de costums, quan et des-
acostumes a alguna cosa, t’acabes acostumant a estar-hi desacostumat. Vol dir que 
la implementació d’aquesta llei ha estat molt, molt favorable.

Com els deia al principi, ho vam demanar com un favor, que la gent ho fes com 
un favor per als nens. Els nens sempre són una bona excusa, que fa bastant xantatge 
emocional, perquè la gent és més sensible als fills. I fins i tot –jo els deia– els podria 
demostrar que un fumador està en contra del tabac. Quan la gent esgrimeix que té 
dret a fumar, jo li dic: «Segur que vostè està en contra del tabac.» I la prova és pre-
guntar-los: «Vostè vol que el seu fill fumi?» Cap fumador et diu que vol que el seu 
fill fumi, tots els fumadors voldrien que els seus fills no fumessin. Vull dir que els 
fumadors estan en contra del tabac; una altra cosa és que els costi deixar-ho.

El primer any va ser com a favor, i el segon any vàrem fer aquesta presentació a 
l’assemblea. I aquesta presentació la vàrem guanyar amb un 80 per cent a favor de 
fer una llei pròpia perquè hi deixéssim de fumar, una iniciativa d’una entitat privada, 
per entendre’ns, que no estava emparada per la llei –ho passaré ràpidament, això.

Vàrem fer aquesta campanya. Vam invertir molts recursos en difondre-ho, i el 
més important és que de seguida va tenir molt impacte en la Comissió Europea. La 
Comissió Europea es va impressionar bastant que una entitat privada fes una inicia-
tiva com aquesta, amb un impacte tan gran, de tant volum de persones. I la  Comissió 
Europea ens va demanar si ens importava que fóssim la seva imatge de campanya, 
de la campanya paneuropea que tenien, contra el tabac, a vint-i-set països. 

I durant aquells dos anys el Barça va ser la imatge de campanya d’Europa, de la 
Comissió Europea –un projecte de molts, molts milions d’euros–, en prevenció del 
tabaquisme. Vàrem ajuntar el poder d’influència del Barça amb el nou know-how de 
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la Comissió Europea, i vàrem fer aquesta campanya, que es va dir..., que va passar 
de ser «Ex-smokers are unstoppable» a «Quit smoking with Barça». I vam tirar de 
la imatge dels nostres jugadors per ajudar aquesta plataforma, que era una platafor-
ma..., un coaching online, on es van disparar per milers la gent que s’hi apuntava 
per deixar de fumar.

Aquest partnership va ser molt guanyador, perquè ajuntava, com us deia, les 
dues coses –nosaltres tenim 500 milions de fans a tot el món, vol dir que l’impacte 
d’una cosa que pugui fer el Barça és molt gran. I, en definitiva, millorar la salut és 
una responsabilitat compartida: no només dels polítics, sinó també dels individus i 
de les entitats privades, com hem fet nosaltres, i s’han d’integrar, aquests projectes, 
en tots els agents socials que hi pugui haver. I aquest és un exemple de col·laboració 
amb un club de futbol, amb la Comissió Europea, per disseminar i per fer un exem-
ple a nivell dels nens i a nivell d’un impacte global que entenem que va ser una con-
tribució a la salut pública, en què la conselleria ens va acompanyar. Diferents partits 
que hi han passat, diferents consellers..., tots han estat recolzant-nos, així com asso-
ciacions mèdiques, que ho van aplaudir força.

Hem estat l’únic camp de futbol a l’Estat espanyol; crec que ara al País Basc està 
començant a intentar fer-ho. I a Europa també és una majoria, malauradament, i en-
cara es fuma a tots els camps.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, felicitats per la iniciativa i per haver-la exposat aquí al 
Parlament. 

Compareixença de Joan Ramon Villalbí i Hereter, president del Consell 
Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, per a informar sobre el 
tabaquisme

357-00524/11

Continuem amb el doctor Joan Ramon Villalbí, que és el president del Consell 
Assessor sobre Tabaquisme. 

Joan Ramon Villalbí i Hereter (president del Consell Assessor sobre 
Tabaquisme a Catalunya)

Moltes gràcies, senyora presidenta, i moltes gràcies a totes les persones aquí pre-
sents. La veritat és que, esperonat pels problemes de temps, que en soc plenament 
conscient, intentaré no repetir res del que han dit els meus predecessors, i senzilla-
ment intentaré transmetre uns missatges clau que venen del Consell Assessor sobre 
Tabaquisme, que tinc l’honor de presidir i que es va pronunciar sobre aquests temes 
fa ja un parell de sessions.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Jo soc metge, soc doctor en medicina, tinc l’honor de presidir el Consell As-
sessor sobre Tabaquisme a Catalunya com a tasca honorífica, diguéssim, però em 
guanyo la vida treballant per a l’Agència de Salut Pública al servei de la ciutat de 
Barcelona. I el que voldria és remarcar que estem aquí parlant del tabac perquè ens 
preocupa molt, perquè segueix sent la primera causa de mort prematura, que mata 
a un de cada dos fumadors dels que no ho deixa, i, a més, ho fa per una diversitat 
de formes, no?

I la majoria dels fumadors segueixen el mateix procés. El negoci de les taba-
queres bàsicament és reclutar nens –l’edat mitjana per començar a fumar són els 
setze anys, al nostre país–, perquè quan han aconseguit que els nens, de forma irra-
cional –quan no tenen capacitat de decidir res: no els deixem votar, no els deixem 
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conduir–, es converteixin en fumadors, tenen clients addictes garantits durant vint, 
trenta, quaranta anys, fins que, amb el temps, acaben deixant-ho o no, i els passen 
coses greus degut a haver fumat durant tants anys.

I per a la prevenció tenim dos problemes: d’una banda, que la nicotina és molt 
addictiva, i, d’altra banda, que l’afany de lucre dels que guanyen diners amb el tabac 
genera moltes resistències a les mesures que serveixen.

I per això intentaria valorar una miqueta on estem i on volem anar, veient el que 
han fet els que han millorat més, què es desprèn dels estudis i el que ens diu aquest 
conveni marc de control del tabac, que és una referència internacional signada i ra-
tificada per la Unió Europea i per tots els estats membres –entre ells, Espanya–, on 
hi ha les línies que ja s’han esmentat, i sent conscients que la tendència nostra és a 
disminuir-ho en els homes des de fa molts anys –en les dones van incrementar-se 
durant els anys vuitanta i principis dels noranta..., doncs, també amb una tendèn-
cia de descens.

Fumar és cada cop menys freqüent, i ho veiem molt en la canalla. Els estudis que 
fem a Barcelona periòdicament mostren com ha baixat tremendament la freqüència 
d’adolescents fumadors a l’escola secundària, amb mostres representatives –això 
són dades que es van presentar la setmana passada–, però si ens comparem interna-
cionalment, doncs, encara tenim molt per fer –tenim molt per fer.

Catalunya està aquí marcada en verd. Estem una miqueta millor que el conjunt 
d’Espanya, però a Califòrnia, com ens deia la doctora Martínez, estan a la meitat  
que nosaltres –és a dir, podríem estar molt millor, voldríem estar molt millor. I per què  
ells estan millor? Doncs, perquè porten molts anys amb espais sense fum, sense 
publicitat, amb impostos alts, amb campanyes de comunicació del risc. I, clar, això 
ens planteja que tenim un seguit de coses a fer, tenim uns deures a fer. Alguns tenen 
molt a veure amb el mercat; per tant, en aquests moments això correspon més als 
àmbits europeu o espanyol, perquè el mercat té a veure amb això, no?

I aquí segurament els grans temes són: la restricció dels punts de venda de ci-
garretes electròniques i altres invents nous que no paren de sortir per proporcionar 
nicotina d’una forma diferent de la de fumar, que els genera la indústria tabaquera 
per mantenir els seus addictes; apujar els impostos sobre productes de tabac, i anar 
cap a l’empaquetament neutre, aquest empaquetament neutre que els australians van 
introduir i que ha fet que els paquets de tabac ara deixen de ser instruments de màr-
queting, que és el que han sigut tradicionalment, per ser estrictament instruments de 
comunicació del missatge social i sanitari cap als fumadors.

Hi ha un seguit de coses que es podrien fer a Catalunya, i d’això el consell as-
sessor en va voler fer molt d’esment. Nosaltres tenim una legislació catalana sobre 
tabac que va ser molt pionera als anys vuitanta, que està configurada dintre del que 
és la Llei de drogodependències que es va fer l’any 85 i s’ha esmenat successivament 
després, i tenim l’oportunitat d’actualitzar aquesta legislació –de fet, ho han fet al 
País Basc. I aquesta actualització hauria d’incloure els progressos que ha comportat 
la legislació espanyola el 2005, que també es va revisar el 2010 i el 2014, per fer-ne 
una normativa nostra i anar una mica més enllà –anar una mica més enllà.

Jo crec que hauria d’incloure els espais sense fum en alguns espais oberts, com 
els estadis i els centres esportius –l’exemple que ens ha proporcionat el Barça és ex-
traordinari–, entorns escolars –per exemple, a les zones d’accés a les escoles–, les 
platges –l’exemple de les platges sense fum a Catalunya, a Galícia; ahir, a  Canàries, 
Arrecife va declarar les seves platges sense fum, sense cigarretes: són bons mo-
dels–, i en alguns espais privats domèstics: jo penso que el tema dels vehicles on hi 
ha presència de menors és un camp on diferents països han legislat, i l’acceptació 
social és extraordinàriament elevada, i el compliment és molt elevat.

Prohibir l’ús de cigarretes electròniques i altres dispositius que proporcionen 
nicotina en els llocs on està prohibit fumar, perquè, si no, es donen missatges molt 
confusos i es generen conflictes i problemes.
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I, després, potser abordar alguns aspectes on la Llei 28/2005 ha tingut algunes 
interpretacions ambigües. Hi ha alguns espais que no estan contemplats específica-
ment en la llei i on a vegades les interpretacions no són les apropiades. Sempre és 
complex, voler fer un inventari detallat en un text normatiu, perquè després sempre 
hi han coses que no surten a la llista, però potser assentant-ne els principis de forma 
clara seria possible seguir avançant.

I, dit això, no els voldria robar més del seu temps, perquè anem una mica passats 
de voltes.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.
Doncs, ara passaríem a la intervenció dels grups parlamentaris, a qui, bé, crec 

que els podem demanar brevetat. S’havia calculat màxim tres minuts per a cada 
grup parlamentari. Els faran tots seguits. Vostès poden anar anotant les diferents 
preguntes, i, en tot cas, depèn de la pregunta, la contesta l’un o l’altre. Potser hi hau-
rà una mica de merder amb els micros, però intentarem poder-ho fer.

Comencem pel Grup Parlamentari de Ciutadans. El diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, bon dia. Gràcies, presidenta. Bé, el missatge, ja que hem de ser breus, serà, 
en aquest cas, crec que bastant contundent. I, clar, vull que marxin d’aquí sabent 
que personalment els felicitem, que els agraïm moltíssim la seva bona feina i que 
ens sentim orgullosos de la feina que vostès fan en un tema tan important. I donat el 
temps, que veig que se’ns menja, i per si de cas no pogués estar amb els que vindran 
després, doncs, desitjo que vostès també sentin aquestes paraules en el mateix sentit, 
perquè les expresso de forma conjunta pel que sé que serà també la seva intervenció. 
Crec que és un tema molt important. Vostès l’estan treballant extraordinàriament bé 
i vostès l’expliquen magníficament bé; per tant, poc a afegir.

Una de les propostes que hem pogut debatre gràcies a què vostès, en aquell es-
pai que estaven fent en el seu congrés, en aquella jornada, ens van fer als polítics 
era –n’hem parlat a fora– aquell desnormalitzar a les sèries de televisió, doncs, que 
fumar és una cosa que es pot fer així... Per tant, ho vam poder votar, es va aprovar. 
Crec que és importantíssim que siguin vostès els que en aquesta línia ens aportin 
què és el que pot fer la política perquè ràpidament puguem ficar barreres en aquest 
tipus de cosa.

Encara cal fer molt, i especialment crec que cal fer molt al Parlament. El profes-
sor ens ho ha dit: aquí fora..., no cal sortir gaire lluny, el Parlament és un lloc que 
no és exemplar, en aquest tipus de situació, en soc plenament conscient. I, per tant, 
quan algun diputat m’ha demanat ajuda, cregui’m que en aquest cas ja no com a po-
lític, sinó com a metge..., bé, ajudo en el que puc, però crec que cal fer molt més, 
i segur que vostès, amb la seva presència aquí, al Parlament..., crec que podran, 
doncs, ajudar-nos moltíssim, no?, a conscienciar, perquè, en definitiva, els que legis-
len han de ser els primers que han d’estar sensibilitzats, eh?

També afegir-me en aquest salt qualitatiu de les polítiques dels espais lliures de 
fum. Crec que ho insinuaven en aquesta intervenció del Parlament, però crec que 
ha de ser efectivament, eh?, extensible. Vostès ho comentaven: llocs esportius..., bé, 
tants altres llocs on hauríem de ser molt més contundents, exemplars. I, per tant, 
cregui’m que estem en línia amb tot això.

Per tant, per resumir, abans de que se m’acabi el torn de la intervenció, tres pa-
raules molt clares: el nostre agraïment, la nostra felicitació amb l’orgull en què us 
deia que us tenim i ficar-nos amb el nostre suport parlamentari en tot allò que vostès 
considerin.

Per tant, crec que és capital que treballem aquest tema, que aquest tema no sigui 
un debat de pocs minuts que crec que avui tindrem aquí –crec que vostès no haurien 
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de marxar pensant que hi han estat poc temps, perquè això, evidentment, serà des-
graciadament així. Per tant, com que, més com a metge que com a polític, m’agrada 
ser pragmàtic, jo us recomano –si us sembla, eh?–..., vostès avui estaran aquí poca 
estona, insuficient, però crec que vostès tenen una facilitat, que és redactar unes pro-
postes que ens les poden enviar, i aquests grups hem de ser prou hàbils, com ho hem 
fet amb alguna altra proposta que hem recollit, per fer-ne una proposta conjunta.

Crec que el tema ens uneix. Hi ha moltes polítiques..., jo sempre dic el mateix, en 
les meves intervencions: crec que hi ha moltíssima més política que ens uneix que 
no que ens separa. I, per tant, el tema del tabac i de la lluita contra el tabac ens ha 
d’unir. Si vostès ens fan arribar les propostes, doncs, sàpiguen que Ciutadans, com 
ja ha estat demostrat, portarà aquestes coses aquí i les farem en conjunt, perquè crec 
que això s’ha de fer en conjunt: no ha de ser un partit polític, qui les lideri, sinó que 
les hem de signar en conjunt.

I, per tant, doncs, totes aquelles coses que vostès creguin que han de canviar 
–vostè ara al·ludia al País Basc, però hi ha altres exemples que podem liderar, natu-
ralment, a Catalunya–, sàpiguen que estarem en línia per portar-les, per executar-les 
i per desitjar aprovar-les ben aviat.

Així que reitero la meva felicitació, gratitud i orgull per la seva feina.
Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Tendría ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, agafant les paraules que deia ara el dipu-
tat Jorge Soler, donar les gràcies a tots els compareixents, però sobretot gràcies 
pel contingut, perquè el que importa és rebre la informació, no només agrair en el 
buit que la gent avui sigui aquí. Jo crec que el que se n’extreu més és la necessitat 
de modificació de la llei, ser més ambiciosos en la modificació de la llei. Jo vull 
suposar que el grup que dona suport al Govern..., i, si no, la resta de grups podem 
intentar que això sigui...

I, a mesura que hi vas pensant, quan parles d’incorporar noves coses a la llei –no 
només els entorns dels centres educatius, sinó també, com dèiem, els esportius o el 
tema universitari, que a Califòrnia està molt clar, i a molts altres llocs dels Estats 
Units tots els entorns universitaris són lliures de fum–..., aquí també haurem de fer 
una crida als entorns dels edificis públics i institucionals. Jo crec que, de la mateixa 
manera que ens veiem amb cor d’exigir als professionals mèdics –tot i que de ve-
gades els professionals de la sanitat..., és veritat que a vegades a l’entorn hospitalari 
veus alguna bata blanca fumant, i és una cosa en què hauríem de ser molt més es-
trictes, tots plegats–..., crec que també hauríem d’incorporar que nosaltres mateixos 
no baixem, ni en zona interna ni en zona externa..., però, sobretot, que ningú et pu-
gui veure mai fumant.

Això s’ha cuidat en els aspectes –s’ha de dir–, per exemple, de comunicació. Se’n 
guarda prou, qualsevol que es dediqui a la política, de sortir fumant en algun acte 
o en algun lloc, però hem de cuidar també aquests entorns, perquè jo crec que tam-
bé..., i s’hauria d’incorporar, no?

El tema de les terrasses de bars, a mi, que vinc de l’Ajuntament de Barcelona –el 
Joan Ramon Villalbí ho sap molt bé–, és un tema que sempre m’ha obsessionat, per-
què, és clar, les terrasses no han d’estar tapades, són terrasses, però llavors, entre la 
Llei del tabac, les terrasses i la terrassa tapadeta perquè a l’hivern també s’hi pugui 
estar, hem acabat fent una cosa tapadeta, amb la qual cosa és com si fumessis a din-
tre. I aquí jo crec que els ajuntaments sí que hi han de fer un esforç molt important. 
És veritat que estem en un país mediterrani i sempre pots estar a la terrassa, però, 
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en tot cas, si tens fred, et fots (rialles), i el que és evident és que, tapada, la terrassa, 
no ho ha d’estar en cap cas.

Hi ha un tema que jo penso que sí que podem fer entre tots. El tractament farma-
cològic de la gent que demana deixar de fumar només és gratuït per a alguns sectors 
de la població. Jo no sé –i en això em dirigeixo més a la gent que està al departament 
pròpiament dit, que no crec que fos un malbaratament ni una barbaritat– si no val-
dria la pena, com un incentiu més, que sigui com més universal; és a dir, perquè, de 
la mateixa manera que tens centres de referència a tot el territori..., tot i que hi han 
unes certes inequitats territorials: si vius a Barcelona, tindràs més fàcil deixar de 
fumar i anar al teu CAP que si vius a la Seu d’Urgell, que tindràs..., a la Seu sí que 
n’hi ha un, però, bé, si vius segons a on, doncs, tindràs més dificultats.

Per tant, hi han dos deures que jo també crec que es poden fer des del departa-
ment: un és –a part de la llei, que estàvem dient que és el més important– fer més 
universal el tractament farmacològic quan es demani, i l’altre cuidar bé que tot el ter-
ritori estigui complert, o sigui que els mateixos centres, els CAP, estiguin en el tema 
i puguin també facilitar el tema. I, de fet, jo crec que la Cristina Martínez ho deia, 
quan parlava del paper d’infermeria i del paper dels professionals en això: de fet, a 
la unitat tabàquica de Vall d’Hebron parles més amb infermeria que amb el metge, 
diguéssim. Això està claríssim i és el que és.

La resta, jo la comparteixo. Sí, hi ha molt afany de lucre. I, de fet, a la comunica-
ció de l’OMS d’aquest any ja es parla de la sostenibilitat dels països, de la substitució 
del tabac per altres produccions agrícoles. Per tant, jo crec que tots plegats n’anem 
prenent consciència, però la millor consciència és no comprar, i, per tant, no facilitar 
que el mercat vagi d’això.

I un altre tema dels que vaig veure ahir en l’informe del Pinsap que em va preo-
cupar una mica, tot i que baixa, és el tema dels adolescents: són aquests que fumen 
encara els últims trenta dies, diguéssim, que no aconseguim –és aquest moment de 
l’adolescència– acabar-los de treure d’aquí.

I jo crec que res més. I moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que Es Pot, té 
la paraula la diputada Àngels Martínez Castells.

Àngels Martínez Castells

Sí; moltes gràcies. Bon dia i benvinguts. Moltes gràcies per la seva exposició. 
Em sumo al que han dit els que m’han precedit en el torn de paraula. Jo penso que 
estem guanyant espais al tabaquisme, i els estem guanyant gràcies a vostès. Jo, 
que també tinc una certa edat, recordo perfectament quan el tabaquisme ens feia 
fora, i nosaltres ara estem guanyant i fent fora el tabaquisme tant en l’àmbit públic 
com en el privat.

I això vol dir alguna cosa que a mi em sembla fonamental per guanyar aquesta 
batalla –i estic d’acord amb la proposta de l’Assumpta Escarp, de la diputada–, que 
cal segurament donar més ajuda farmacològica, però hi ha d’haver sobretot aquella 
part del convenciment, que és absolutament imprescindible per guanyar la batalla 
al tabaquisme.

Crec que, des d’aquest Parlament, totes les iniciatives, suggeriments i aporta-
cions que vostès facin seran molt benvinguts, entre altres coses perquè, si hi ha per-
sonal d’aquesta casa que surt a fumar a fora i fa un petit passeig, es troba que aquí 
davant hi ha un institut, no?, i aleshores resulta que estem col·lidint precisament amb 
tot el que haurien de ser els àmbits d’on hem d’intentar fer fora aquest tabaquisme.

Res més. També dir el mateix als que venen després, que potser no em podré 
quedar –en tot cas, em substituirà algú del grup–, però felicitar-los, perquè no no-
més ho expliquen bé: a més a més, vostès tenen raó. I, per tant, de veritat, no cal ni 



DSPC-C 447
8 de juny de 2017

Sessió 29 de la CS  46

que em contestin. Vull dir, senzillament, ajudin-nos més, aportin més idees, aportin 
suggeriments. I, des d’aquesta casa, el compromís també del meu grup per fer-hi tot 
el possible, doncs, queda en ferm i queda en peu.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Popular, té la parau-
la la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, jo també intentaré ser breu. Sobretot, doncs, donar les 
gràcies, agrair als compareixents aquesta informació que ens han abocat a tots els 
diputats, sobretot perquè ens han fet una radiografia de quina és la situació actual 
a Catalunya sobre el consum de tabac, que és evident que hi ha hagut una baixada 
important, no?, del consum, però que en cal més. Aquesta és la conclusió a la que 
crec que hem arribat tots.

Vostès ens han fet una sèrie de propostes que crec que entre tots els grups parla-
mentaris ens hem de prendre «en sèrio» i proposar-les. Un dels exemples és aquesta 
modificació de la llei, que crec que hi podríem arribar a un consens i que podríem 
tirar endavant.

També dir que jo soc fumadora, soc fumadora de quatre, cinc cigarretes el dia, 
només, i, quan es va aprovar la llei del 2011, la veritat és que... (Algú diu: «Massa, 
massa.») Calla. (L’oradora riu.) Si els he de ser sincera, doncs, la vaig criticar molt, 
però també ara, vist amb perspectiva, l’he agraït, perquè quan ara vas a qualsevol 
lloc públic o a qualsevol restaurant i no hi ha ni una gota de fum i no pots fumar, la 
veritat és que s’agraeix. També he de dir que soc mare de quatre fills i també procu-
ro que no estiguin en contacte amb el fum, perquè sé que és dolentíssim, no? Però, 
bé, intentaré deixar-ho al més aviat possible, després d’escoltar-los a vostès.

Al doctor Fernández li volia fer una pregunta. Ha parlat d’un reial decret que està 
pendent d’aprovació o... (Veus de fons.) Bé, m’agradaria que pogués explicar breu-
ment què és això, perquè no sé de què va.

I, després, també felicitar de forma molt especial el doctor Monés per la tasca 
duta a terme per part del Futbol Club Barcelona. Crec que és un exemple que pot 
servir per a molts.

I, bé, ja està, jo crec que no... Ah, sí, una qüestió que també volia plantejar, que 
no sé qui me la pot contestar, però... La prohibició de cigarretes electròniques, no? 
Les cigarretes electròniques van sorgir com una manera de poder deixar el tabac. 
Llavors, nosaltres aquí ho estem posant dintre del mateix sac. O sigui, quina dife-
rència hi ha entre una cosa i l’altra, entre una cigarreta electrònica i una cigarreta 
normal, i per què és bo que s’aparti, no?

Res més. Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la dipu-
tada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, presidenta. Agrair l’exposició, sobretot la claredat i els trets concisos 
que ens han anat presentant; jo em quedaria una miqueta amb aquesta visió. Afe-
gir-me al que ens comentava la diputada Maria Àngels, que és veritat que hem fet 
un canvi de marc conceptual, que realment hem posat a davant la protecció de la 
gent que no fuma, quan realment això, si mirem enrere, semblava que era molt i 
molt complicat, perquè semblava que qui fumava hi tenia dret i que el que era al 
costat potser no tenia els mateixos. Jo penso que ara això ningú s’ho plantejaria.

Alhora també..., des de l’OMS i tot el que ens han transmès, realment allà on 
s’ha d’atacar sembla que ho tenim molt ben detectat, i el que sí que hem de fer és 
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posar-nos en marxa per actuar. Jo penso que recollim el que ens han transmès. En 
la part legislativa que des del nostre grup es pugui treballar, penso que les eines hi 
seran.

I, sobretot, a mi el que m’ha quedat és l’ambició de l’afrontament que hi ha, no? 
És la primera vegada que, tot i que han anat presentant aspectes molt positius –real-
ment en tot el que s’ha treballat s’ha avançat–, no hi ha conformisme, no?, sinó l’am-
bició que on es vol arribar és a tabac zero, que no ens conformem amb el que tenim, 
sinó que tenim molt clar que encara hi ha molt per fer. I penso que probablement és 
amb el que em quedaria, de positiu, el que recolliríem, no?

I, alhora, també la senyora Cabezas ens feia incís, i després també ho hem vist en 
altres plantejaments..., que és aquest binomi de complicitat. Penso que tenim sobre 
la taula que amb una llei moltes vegades no n’hi ha prou; quan aquesta llei la recull 
ja un compromís des d’entitats socials, des de tots els moviments que hi pugui haver 
a la societat, és quan realment tenim potència, amb exemples com el que ens trans-
metia l’altre doctor que ens ha fet l’exposició. Per tant, seguir treballant en aquesta 
línia, no oblidar que tot això és viable.

I, senzillament..., també agrairíem aquesta comparació. Ens han portat una mica 
els deures fets respecte a altres llocs –què ha funcionat, què ha funcionat millor–, 
i penso que hem de ser prou humils, en aquest aspecte, de continuar amb allò que 
funciona i recollir altres exemples d’allò que ha anat bé.

Només una petita reflexió. Hi ha hagut un moment que encara ens deien que en 
els homes el percentatge és molt més alt que en les dones. Cal, en aquest aspecte, pot-
ser un tipus diferent d’afrontament o d’estratègies? Realment responem encara potser 
a estímuls diferents, i aquí encara hi tenim una porta oberta?

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, per contestar, no sé com s’ho volen organitzar, però..., 
el màxim de breu possible; de fet, hi ha algunes persones que també els han comen-
tat que no els fa falta tampoc resposta, als seus grups. Per tant, comença la doctora 
Carmen Cabezas.

La subdirectora general de Promoció de la Salut

Molt bé. Hi havia algunes preguntes, que eren de la diputada Escarp, crec, bàsi-
cament. I, bé, el primer és agrair totes les aportacions de tots els grups i de tots els 
diputats i diputades. La veritat és que són molt positives i molt bones per a nosaltres.

Amb relació a la llei, dir que estem preparant aquest articulat que recull el que ja 
s’ha treballat en el consell assessor, i, per tant, esperem que la tramitació la podrem 
fer al més ràpidament possible.

Amb relació al tractament farmacològic, el tractament farmacològic sí que és 
cert que el tenim per a unes indicacions molt limitades, i això condiciona unes di-
ficultats específiques. Són grups molt prioritaris. Les persones amb problemes de 
salut mental, amb alguns problemes de salut mental, un 80 per cent són fumadors; 
són temes molt relacionats, i, per tant, ho havíem prioritzat molt. El tema de perso-
nes de nivell socioeconòmic baix i el tema de dones embarassades... Però sí que és 
cert que, justament –i en el segon grup ho explicaran una miqueta– en el marc del 
programa «Atenció primària sense fum», que ara ja fa quinze anys, estem replante-
jant-nos com podem millorar aquest tractament farmacològic, i hi deien iniciatives 
com el reemborsament per a les persones que s’hagin mantingut uns mesos sense 
fumar, un cofinançament. D’alguna manera, sempre seran mesures que podrem fer 
des d’aquí. L’ideal seria que estigués a la cartera del sistema nacional de salut, però 
ens ho estem replantejant en aquesta línia per poder arribar a més població. Per tant, 
ho recollim i ho intentem treballar.

Amb relació als adolescents que han fumat els darrers trenta dies, sí, aquesta 
xifra del 30 per cent a nosaltres ens preocupa. Estem molt contents de que el diari 
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hagi baixat a la meitat: passar d’un 20 a un 10 per cent és molt, és moltíssim, però 
sí que és cert que és una època d’experimentació, de provar, és una època en què 
encara la pressió de grup et porta a fumar. Treballem amb iniciatives com «Clas-
se sense fum», en què justament la pressió de grup porta a mantenir-te sense fu-
mar, tota la classe junta, durant el 1r i 2n d’ESO. És un repte i estem treballant allí,  
en tots aquests aspectes, i, per tant, ho recollim.

En el tema de les cigarretes electròniques... Simplement, el tema de les cigarre-
tes electròniques, diputada, és un tema que pensem, com han dit diverses persones, 
que continua sent un vehicle per a la nicotina, continua reafirmant l’addicció de les 
persones, i, després, que ha trencat això o que pot trencar això de que hem tret fora 
dels bars i dels restaurants la imatge de persones fumant: la cigarreta electrònica 
és molt similar i ho torna a normalitzar. Per tot això i per la falta d’estudis que de-
mostrin el seu paper a l’hora de deixar de fumar, es va decidir, en el marc del con-
sell assessor i amb tota una sèrie d’estratègies, que no es podia considerar com una 
alternativa per deixar de fumar, sinó que continuava sent una estratègia, sobretot, 
d’una indústria molt propera a la tabaquera per continuar tenint el tabac en el nos-
tre entorn –o la nicotina. I per totes aquestes coses el nostre abordatge ha estat molt 
consistent en aquest sentit, i en aquest sentit només tenim un 0,3 per cent de la po-
blació, que en fuma.

I, amb relació a la transposició de la directiva, crec que era una pregunta per a...
(La presidenta dona la paraula a Esteve Fernández Muñoz.)

Esteve Fernández Muñoz

Sí, no hi ha molta cosa a dir. La directiva europea es va aprovar l’any 2014. Hi 
havia una moratòria perquè els estats membres l’adaptessin i la transposessin –jo no 
soc jurista, però és aquest, el terme–, i la major part dels governs ho han fet –l’es-
panyol va passar la data límit de maig de 2016 sense que es fes, tot i la insistència, 
per exemple, del Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme i altres societats 
científiques i de les mateixes comunitats autònomes, també, que ho van demanar 
repetidament–, i també perquè s’aprofités la directiva per incrementar –crec que ho 
he mencionat–..., per adaptar els paquets de tabac a l’empaquetament aquest neutre 
o genèric en el qual la marca, diguem-ne, brilla por su ausencia.

I, bé, en aquests moments el que sabem és que sí, que hi ha un esborrany de 
la transposició. Repetidament, des del ministeri..., la setmana passada mateix ens 
 deien que ho tenien sobre la taula i que estaven pendents de l’aprovació per part del 
Consell de Ministres. És l’adaptació que han de fer tots els països. També és veritat 
que part de les coses que diu aquesta directiva de productes del tabac a Espanya ja 
s’estaven aplicant, com és la mida de les imatges dels paquets o els tipus de missat-
ges, que en altres països no hi era, o sigui que... De fet, és una transposició parcial, 
perquè també hi han alguns aspectes que en queden fora. N’estem pendents. Ha de 
representar...

I també sabem que a Madrid s’estan plantejant potser donar una passa més en 
aquest sentit. La setmana passada, que presentàvem un informe allà des d’una de les 
societats científiques, una representant del Ministeri de Sanitat ens deia justament 
això, que estaven considerant potser aplicar alguna reforma més a la Llei del tabac, 
però no sabem com ho estan cuinant. Llavors, potser això és una cosa a preguntar 
en el consell interterritorial o a través dels mecanismes que el Parlament, el Govern 
i els grups parlamentaris tinguin. Jo hi encoratjaria.

(La presidenta dona la paraula a Jordi Monés i Carilla.)

Jordi Monés i Carilla

Sí, voldria afegir un comentari, i és un comentari amable, aprofitant el qui ha 
dit que fumava només quatre o cinc cigarretes el dia. (Veus de fons.) No, però està 
molt bé, perquè ens permet explicar que està demostrat que no hi ha cap exposició 
segura al tabac, és a dir, els canvis que hi pot haver de mutacions al DNA hi poden 
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ser amb exposicions molt petites. Vol dir que no podem tenir una permissivitat amb 
una persona que fumi poc, perquè també és dolent per a ella.

I, després, quan deia que evitava que els seus fills estiguessin en contacte amb el 
fum, segurament amb el fum que es veu a l’ambient ho aconsegueix, però hi ha una 
altra cosa que es coneix poc, encara, que és el fum de tercera mà. El fum de tercera 
mà són les substàncies tòxiques cancerígenes que es dipositen a les taules, a les cor-
tines i a la roba. Un fumador és una persona amb partícules oncogèniques ambulant, 
i encara que no hi hagi fum i hagis ventilat, les superfícies estan plenes de substàncies 
tòxiques, les cortines estan plenes de substàncies tòxiques i la roba d’un fumador està 
plena de substàncies tòxiques. Vol dir que no és suficient, ventilar, perquè no estiguem 
transmetent productes tòxics a terceres persones.

No era per dir-t’ho directament; era, aprofitant l’avinentesa de la pregunta, per 
explicar que el fum no només és el fum que està a l’aire, sinó les substàncies que hi 
circulen.

(La presidenta dona la paraula a la subdirectora general de Promoció de la 
Salut.)

La subdirectora general de Promoció de la Salut

Quedava una darrera pregunta, que era el tema d’homes i dones, les diferències. 
Llavors, amb relació a això, sí que sembla que hi ha motius diferents i maneres di-
ferents de fumar, en homes i dones, però, quan mires els resultats, si tu els ajustes 
pel nivell de dependència, les característiques del consum, etcètera, la probabilitat 
d’èxit és molt similar.

I l’últim que jo volia fer és un oferiment. Estem en el tema del «Parlament sa-
ludable». Llavors, jo crec que una de les coses que plantejarem serà que qualsevol 
diputat o diputada o membre del Parlament que vulgui deixar de fumar..., podem 
articular una ajuda complementària als serveis normals de salut que tinguem, és a 
dir, si els diputats i diputades..., si vosaltres ho considereu.

La presidenta

Doncs, moltíssimes gràcies per l’oferiment, i així ho farem arribar. Crec que és 
un bon servei, i em sembla que hi ha una diputada que potser s’apuntarà a aquest nou 
servei que hi ha. (Veus de fons.) Bé, poder dos, ja. Bé, anem sumant, anem sumant. 
Ens en felicitarem tots, si aconseguim que més gent deixi de fumar, siguin diputats i 
diputades, siguin treballadors de la casa, i al Parlament volem també donar exemple.

Crec que..., vol afegir-hi alguna cosa? (Pausa.) No? (Pausa.) Doncs, moltíssimes 
gràcies a tots per haver vingut.

Compareixença de Guadalupe Ortega i Cuelva, coordinadora dels 
programes «Atenció primària sense fum» i «Infància sense fum» de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per a informar sobre el 
tabaquisme

357-00523/11

I passem a la següent part de sessió, en què podrien venir i agafar els seus llocs 
la senyor Guadalupe Ortega, el doctor Francesc Abella, el doctor Joan Lozano, la 
senyora Àngela Martínez i la senyora Antònia Raich. (Veus de fons.) Els dic adeu 
des d’aquí, perquè així podem començar ja de seguida amb la propera taula. Moltes 
gràcies per haver vingut.

Guadalupe Ortega i Cuelva (coordinadora dels programes «Atenció 
primària sense fum» i «Infància sense fum» de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya)

D’acord. Començo de seguida, i així no ens entretenim?
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La presidenta

Sí, començarà la senyora Guadalupe Ortega. Un segon, només. (Veus de fons.) 
M’informen que hi ha alguns diputats que hauran de marxar, i que, per tant, algun 
grup parlamentari quedarà sense representació. Tot i així, hem decidit continuar 
amb la comissió tal com la teníem plantejada. Com que això és públic, es grava 
tot. Els diputats, així com qualsevol ciutadà o ciutadana, poden escoltar les seves 
intervencions en qualsevol altre moment, i, per tant, creiem oportú continuar amb 
la sessió.

Ara bé, sí que els demano molta brevetat, perquè a les tres tornem a començar 
comissions aquí, al Parlament, i, evidentment, també és molt saludable que la gent 
pugui dinar. (La presidenta riu.)

Guadalupe Ortega i Cuelva

Perfecte.

La presidenta

Moltes gràcies. Comencem amb la senyora Guadalupe Ortega.

Guadalupe Ortega i Cuelva

D’acord. Jo agraeixo també poder venir aquí. Jo coordino el programa «Atenció 
primària sense fum» i també el d’«Infància sense fum», que és, una mica, en el que 
centraré aquesta presentació.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Les mesures legislatives de què hem parlat fins ara, que protegeixen els adults, 
en el tema dels nens no ens han protegit per igual, perquè els nens hi estan sobretot 
exposats a casa i al cotxe particular.

Un moment per parlar, encara que s’hagi parlat que..., la major part del fum am-
biental del tabac té a veure amb la combustió passiva de la cigarreta. Això té im-
portància pel que després parlarem, no? I també dir que el fum ambiental del tabac 
es comporta com el líquid o el vapor, és a dir que impregna, tal com ha dit abans 
el doctor, les cortines, els cabells, la roba, i, per tant, no marxa fàcilment d’una 
«vivenda» o d’un cotxe, i no hi ha cap mecanisme en el món que s’hagi inventat  
per evitar els tòxics del fum ambiental del tabac que impregnen el medi ambient. Per 
tant, només un ambient cent per cent lliure de fum de tabac pot protegir els adults 
passius i els nadons.

En la infància, per què és preocupant? Per tres motius importants. Un és perquè 
els nens tenen la freqüència respiratòria més elevada que un adult, i, per tant, inge-
reixen més tòxics que un adult que està al costat, i també per la seva pròpia immadu-
resa –immaduresa pulmonar, immaduresa immunitària i defensiva–, que els fa més 
sensibles als efectes tòxics del tabac. I, per últim, perquè depenen de la «voluntat» 
dels adults. I hi he posat «voluntat», entre cometes, perquè hem de tenir en compte 
que estem parlant d’una addicció; per tant, la voluntat és difícil, quan parlem d’un 
tema que és una addicció.

Aleshores, tenim evidència que el fum ambiental del tabac produeix malalties 
en els infants. No m’entretindré en aquest tema, perquè hi ha molta bibliografia al 
respecte, però només comentar les paraules de l’OMS, que són que el tabac és l’únic 
producte de consum legal que mata o emmalalteix els que l’utilitzen de la manera 
prevista, és a dir, segons les instruccions del mateix paquet, no? Aquí us he posat 
unes imatges que són les mateixes que hi ha al ministeri, a la biblioteca d’imatges, 
per als paquets de tabac, és a dir que ells mateixos reconeixen aquesta malaltia i el 
que provoca el fum ambiental del tabac.

I en el nostre medi, aquí, a Catalunya, tenim l’estudi Bibe. L’estudi Bibe és un 
assaig clínic aleatoritzat que es va realitzar a vuitanta-tres centres d’atenció primà-
ria de Catalunya. Es va recollir l’exposició al tabaquisme passiu amb enquestes que 
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es van realitzar en 1.101 nadons menors de dinou mesos que tenien algun progenitor 
que fumava –mare, pare o ambdós–, i es van poder analitzar 253 mostres de cabell, 
per veure la nicotina en el cabell.

Què van trobar? Resultats així, molt resumits: nivells molt preocupants d’ex-
posició. Van trobar que vuit de cada deu nadons tenien per sobre d’un nanogram 
per mil·ligram, que això és exposició, i, a més, d’aquests, el 25 per cent estaven per 
sobre de deu nanograms, que això és equivalent a un fumador actiu. Van trobar 
que, segons les declaracions dels progenitors, quan els preguntaven per les mesu-
res que prenien, set de cada deu hi estaven exposats. Amb això van poder compro-
var que l’enquesta era un bon indicador, és a dir que la gent, normalment, si l’hi 
preguntes, contesta sense enganyar sobre l’exposició del nadó.

També van poder veure que una intervenció breu era efectiva –que era l’objectiu 
d’aquest estudi– per reduir el tabaquisme passiu en nadons. I van trobar associacions 
de les millores dels valors de nicotina en les millores de les conductes dels proge-
nitors, i van veure també, per l’anàlisi multivariant, els factors que influïen més en 
aquesta millora.

Què va passar? Un incís, només, per comentar que, quan preguntem als proge-
nitors si prenen mesures per evitar el fum ambiental del tabac, el 90 per cent diuen 
que sí, però quan els preguntem quines mesures i en fem el checking, aquí és quan 
comprovem que el 73 per cent d’aquests que havien dit que sí no prenien mesures 
útils. Per tant, això és important quan moltes vegades es fan enquestes poblacionals 
i es diu: «Sí, la majoria prenen mesures.» S’ha de chequear, s’ha de veure realment 
quines mesures prenen. Les no útils són totes les que no són cent per cent fum am-
biental del tabac..., lliure de fum en la «vivenda» i al cotxe.

Fruit d’aquest estudi, es va fer aquí, a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el 
programa «Infància sense fum», que té uns fulletons per als progenitors, que té una 
guia de professionals, un curs online que han fet quasi quatre mil professionals de 
pediatria i videocàpsules per a les consultes de pediatria.

I com podem anar més enllà? Què hauríem de fer? Hauríem de donar un pas més 
i ser capaços de fer que tot aquest coneixement que estem comentant es tradueixi en 
polítiques de salut. De quina manera? Ho hem comentat ja aquí, amb una normativa 
addicional de protecció. Tenim la llei, però podríem fer una normativa addicional, 
aquí a Catalunya, com s’ha fet en altres llocs, en espais que no contempla la llei, 
com són el cotxe, que fos cotxe sense fum. Penso que ho hauria de ser al cent per 
cent, no només quan hi ha menors, per les dues coses que he comentat al principi 
–i ho repeteixo, per si no s’ha entès–, que són que el fum pot venir de la combustió 
passiva de la cigarreta –i aquesta està dins del cotxe, aquesta està dins de la casa– i 
també que funciona com el vapor, com el líquid, i impregna la roba, els cabells..., 
ho impregna tot.

Tant és així que a l’estudi Bibe es va veure que els nadons que dormien a l’ha-
bitació dels progenitors tenien més nicotina que els que en dormien fora. No penso 
que cap pare fumi a l’habitació, sinó que és culpa del tabaquisme de tercera mà, és 
a dir, va impregnant el cabell, la roba...

Representa poca càrrega, no fumar al cotxe. Els que fumen –taxistes, per exem-
ple–, fumen abans de pujar-hi, i, si és un trajecte llarg, ja es recomana parar cada 
dues hores; per tant, no representa una càrrega important, evitar fumar al cotxe, 
prohibir fumar al cotxe. Tenim antecedents en altres països en què té èxit, aques-
ta llei, i tenim antecedents en el seient dels nens –que està adaptat–, en el cinturó 
de seguretat, en el nivell d’alcohol... Per tant, el cotxe és un lloc que es pot legislar.

En l’entorn sense fum no m’hi entretindré, ja se n’ha parlat aquí: als accessos de 
les escoles, al voltant dels llocs esportius i de lleure... Pensem que hauria d’ampliar- 
se, l’entorn sense fum.

Als llocs on no es pot arribar amb la llei, com pot ser la casa, hauria d’ampliar-se 
a la cartera de salut el tabaquisme passiu, per a l’educació sanitària, i s’haurien de 
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fer campanyes públiques informatives per això que hem dit, perquè la gent pensa 
que fa mesures preventives per evitar el fum ambiental del tabac, però realment no 
saben quines són aquestes mesures.

Polítiques en els mitjans de comunicació: fomentar les conductes saludables. 
Aquí he posat La Riera, en què hi havia un cartell –vaig fer una foto corrents, allà, a 
la tele– que hi posa «No em fumis». A la dreta hi havia un cartell d’«Infància sense 
fum», també. Són importants, aquests missatges, per arribar a la població.

El finançament dels fàrmacs hauria de ser gratuït, però en aquest cas jo recoma-
naria que almenys els progenitors d’infància, d’infants petits, tinguessin la possibi-
litat de tenir el fàrmac gratuït, no només per ells, sinó pel rol exemplar que tenen 
amb els menors.

I només faltaria que hi hagués una mica de bona intenció per part dels polítics, 
perquè la població ja està preparada. Aquesta és l’enquesta de la «Setmana sense 
fum» d’aquest any, que la vam fer fa poquet, i el 77 per cent de la població no fuma-
dora pensa que s’hauria de prohibir en els cotxes, i la majoria dels fumadors també 
ho pensa. Per tant, només faltaria aquesta voluntat política.

Moltes gràcies a tots.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. També s’ha ajustat al temps, clavat.

Compareixença de Francesc Abella i Pons, cap de la Unitat de 
Tabaquisme de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, per a informar  
sobre el tabaquisme

357-00525/11 

Per tant, continuem, doncs, amb el doctor Francesc Abella, cap de la Unitat de 
Tabaquisme de l’Hospital de Santa Maria de Lleida.

Francesc Abella i Pons (cap de la Unitat de Tabaquisme de l’Hospital de 
Santa Maria de Lleida)

Bé, moltes gràcies. Jo crec que seré més breu que la meva companya. He ajustat 
la intervenció a quatre minuts, amb la qual cosa crec que la presidenta estarà con-
tenta. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos. Voldria agrair l’oportuni-
tat d’estar aquí davant dels representants del nostre país, i també agrair l’oportunitat 
d’estar davant dels meus companys de professió, els meus col·legues, a qui admiro. 
Em serà difícil resumir en aquests quatre minuts trenta en què he comptabilitzat la 
meva intervenció les coses que voldria dir.

Vinc en representació dels professionals de les Terres de Lleida que estem im-
plicats en l’assistència a les persones que ens demanen deixar el tabac. No ho hem 
tingut gens fàcil, primer per la distància –que possiblement nosaltres mateixos ens 
hem cregut–, però més especialment perquè tractem un important problema de salut 
del que encara molta gent no és conscient.

Jo treballo en un centre hospitalari on fem molta i important feina de sensibi-
lització, de deshabituació, sensibilització entre el col·lectiu sanitari i deshabituació 
també entre els nostres milers d’usuaris, que ens tenen com a referents. Hem ajudat 
a formar i organitzar una competent xarxa d’atenció primària motivada en la solu-
ció del tabaquisme, a la que assessorem, ajudem i supervisem. La nostra força i en-
tusiasme ens venen de dins, de nosaltres mateixos –som dues persones, només–, i 
comptem amb el suport dels amics de la salut pública. Cada dia hem de convèncer, 
però, els gestors de la nostra utilitat.

Lluitar contra el tabac té molts aspectes diferents que cal entomar amb molta 
habilitat: la mateixa capacitat addictiva de la nicotina, però també la por i la manca 
de confiança que tenen els pacients a l’hora d’enfrontar-se al repte de deixar de fu-
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mar. Hi ha un concepte clau que ens fa falta per poder fer la nostra curativa tasca: 
la motivació. Demanem al pacient motivació i actitud de lluita i de superació –no 
podem permetre que deu centímetres d’herba manipulada li escurcin la vida–, però 
també motivació i actitud positiva és el que demanem als nostres polítics i als nos-
tres gestors.

Els que ens dediquem a això del tabaquisme –aquí en teniu una petita repre-
sentació– som d’àmbits i disciplines ben diferents: metges, psicòlegs, infermeres, 
etcètera. Tots ens mantenim fidels a l’actual legislació, que ens uneix i empara. Els 
temps canvien, les situacions són dinàmiques i actives, i també ho ha de ser el marc 
legal. Ens cal una actualització de la llei i de la norma. Hem de ser com els països 
més avançats en aquest tema. Nosaltres en som líders i no podem deixar de ser-ho.

Cal insistir en temes cabdals: la protecció dels infants –prohibir fumar en qual-
sevol espai on siguin presents, com ara hem vist–, polítiques de prevenció i de sensi-
bilització als joves i adolescents, facilitar l’accés als tractaments de deshabituació a 
tothom, el finançament dels tractaments farmacològics, la deshabituació –com suc-
ceeix amb qualsevol altra addicció–, protegir les poblacions més desfavorides, faci-
litar i no entorpir la tasca assistencial dels professionals, prioritzar l’atenció clínica 
del tabaquisme com un problema de salut urgent a resoldre, o entendre la dependèn-
cia del tabac com una epidèmia –que ho és.

Les xarxes locals de comarques disposem d’una eina assistencial pràctica i efec-
tiva: la proximitat. Això ens permet l’agilitat suficient a l’hora de portar a la  pràctica 
les activitats assistencials; els professionals ho valorem i els usuaris ho agraeixen. 
La dinàmica dels territoris és ben diferent en cada un d’ells. Cal, doncs, tenir en 
compte aquestes peculiaritats i fer-les punts forts. I això ho podem fer des del ma-
teix territori: si ens deixen capacitat de decidir, ho farem, i els asseguro que ho fa-
rem bé.

En el nostre àmbit de les Terres de Lleida disposem, com he dit, d’una única 
unitat especialitzada. Tots els que ens dediquem al tabaquisme ho hem iniciat d’una 
manera altruista i jo diria aventurera, esgarrapant el temps d’altres dedicacions o re-
galant dedicació i coneixement. Aquest és, segurament, el nostre tret identificatiu: la 
resistència i l’astúcia. Només ens cal completar la nostra tasca curativa. L’addicció al 
tabac és una paradoxa en si mateixa: un producte de consum que mata la meitat dels 
seus consumidors, com bé indica el seu prospecte. Però la solució al problema no 
ha de ser gens paradoxal ni contradictòria, ans al contrari: ha de ser plena de força, 
decisió i contundència, i en això vostès, els legisladors, ens han d’ajudar al màxim.

Parlava al principi de motivació entre els gestors. No és just ni coherent que 
s’atengui l’abordatge del tabaquisme si no hi ha al darrere una subvenció institu-
cional. No fabriquem cotxes, nosaltres; curem, salvem vides i evitem morts. Si ens 
deixen fer i ens posen els mitjans per fer-ho, tindrem una societat més noble, culta, 
rica, lliure, desvetllada i feliç.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. (Veus de fons.) Diputada Assumpta Escarp, sí.

Assumpta Escarp Gibert

Deixi’m... Disculpeu, només un segon. Era per disculpar-nos com a grup. Tenim 
una reunió ara, de grup, i se’ns fa difícil quedar-nos. Per tant, agrair-los la seva pre-
sència i disculpar-nos per anticipat. Tindrem la cinta, i, per tant, podrem veure-la.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, diputada.
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Compareixença de Joan Lozano i Fernández, coordinador del Grup 
d’Atenció Primària d’Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària, per a informar sobre el tabaquisme

357-00526/11

Continuem, doncs, amb el doctor Joan Lozano, coordinador del Grup d’Atenció 
Primària d’Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar 
i Comunitària.

Joan Lozano i Fernández (coordinador del Grup d’Atenció Primària 
d’Abordatge al Tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar  
i Comunitària)

Bona tarda, diputats i diputades. En primer lloc, agrair l’oportunitat que ens do-
neu als metges de família. Jo faré de portaveu dels més de quatre mil associats que 
tenim a la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i en representació 
també com a coordinador del grup de treball que des de fa més de vint anys ens de-
diquem a ajudar a deixar de fumar des de l’atenció primària.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Tenia una presentació una mica més llarga. Únicament en donaré titulars, i des-
prés, si hi ha alguna pregunta, doncs, ho aclariré més.

Per què pensem que ha d’haver-hi una estratègia assistencial en tabaquisme? 
Doncs, per diferents motius. Un d’ells, que el tabaquisme és un trastorn addictiu i 
està considerat com una malaltia crònica. Per tant, jo crec que aquest és el primer 
dels titulars, i, a partir d’aquí, en una comissió com aquesta podrem abordar el taba-
quisme des de la perspectiva que, com qualsevol altra malaltia, necessita. Per tant, 
el tabaquisme, malaltia crònica.

El tabaquisme incrementa les desigualtats socials en salut. Això es veu perquè 
cada cop els grups socioeconòmics més afavorits són els que més estan deixant de 
fumar, i els que més comencen a fumar són precisament els més desafavorits.

El tabaquisme incrementa també, com comentàvem abans, les desigualtats de 
gènere. Això ve reflectit perquè l’assistència als fumadors i fumadores requereix 
perspectives diferents.

Com a quart punt, dir-vos que disposem de tractaments efectius per ajudar a dei-
xar de fumar, i que, per tant, tenim aquests mitjans per poder-los utilitzar.

També afegir que ajudar a deixar de fumar és de les activitats assistencials més 
«cost-efectives»: per molt que es recapti en impostos per la venda del tabac, més en-
cara ens costa la despesa sanitària i social que origina aquesta malaltia crònica que 
es diu «tabaquisme».

I, com a sisè punt, volia dir que l’assistència complementa la resta de mesures de 
prevenció i control, tal com a l’inici de la presentació es veia en el pla MPOWER 
de l’OMS, on es diu que hem de vigilar el consum, hem de protegir la salut, la o de 
MPOWER és oferir ajuda per deixar de fumar, i, per tant, des dels sistemes sanitaris 
hem d’oferir aquesta ajuda, sense oblidar-nos de les advertències dels riscos, de fer 
complir la llei i d’augmentar els impostos, que són les sis lletres o les sis recomana-
cions que es fan des de l’OMS.

Com a representant dels metges de família, i, per tant, dels metges que treballem 
a l’atenció primària, també afegir per què diem que l’abordatge al tabaquisme s’ha 
de fer principalment des d’aquest àmbit assistencial: en poques paraules, el 75 per 
cent de la població acudeix a les nostres consultes de primària en un any, i, per tant, 
és un lloc molt important per poder fer el que nosaltres en diem una «intervenció 
oportunística», i és que moltes d’aquestes consultes tenen a veure amb el consum de 
tabac, i, si més no, les nostres activitats preventives també aborden aquest problema. 
Per tant, l’atenció primària és accessible, i, a més, assegura la continuïtat assisten-
cial. Per tant, l’atenció primària és el lloc ideal on podem tractar aquesta malaltia 
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crònica que es diu «tabaquisme», i afegir-hi que, com us deia abans, tenim eines de 
tractament efectives.

Volia fer esment del programa «Atenció primària sense fum», que, com deia 
el company, també va començar fa ara quinze anys d’una manera voluntària i al-
truista, liderat pel grup que en aquest moment estic coordinant jo. Sens dubte, un 
dels elements clau perquè aquest programa tingui quinze anys de vida i tingui les 
característiques que tot seguit us intentaré explicar en un minut és que hem tingut el 
recolzament de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Jo el cap de setmana passat 
vaig estar a Madrid, en una reunió de grups autonòmics de tabaquisme, de la Socie-
tat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, i realment la clau que el nostre 
programa funcioni és que durant aquests quinze anys hem tingut aquest recolzament 
incondicional per part de l’Agència de Salut Pública. I el recolzament en aquest món 
es tradueix en euros; per tant, si un programa com aquest no té euros al darrere, no 
pot fer totes les coses que intentaré resumir en un minut.

És un programa en què inicialment el que preteníem era que tots els centres 
d’atenció primària s’hi adherissin i en formessin part. L’any 2009 vam aconseguir 
aquesta fita, i el cent per cent dels centres d’atenció primària formen part d’aquest 
programa i formen part d’aquesta xarxa, i tenim un fil conductor, que és una web 
específica, on aprofitem per difondre tota la informació i tota l’evidència al voltant 
del tabaquisme.

Al llarg d’aquests anys hem elaborat documents i hem elaborat informes al vol-
tant del tabaquisme que hem compartit amb tota la xarxa. També hem dedicat una 
part molt important a la formació, tant presencial com online. En tots aquests anys 
hem arribat a gairebé deu mil professionals, amb els dos formats de formació. Per 
tant, és clau, el tema de la formació, en aquest tema, perquè les nostres intervencions 
siguin el més efectives possible.

També us volia fer esment d’una campanya comunitària de la qual aquest any 
complíem la divuitena edició, que és la «Setmana sense fum», i espero que aques-
ta imatge tots la reconegueu, i, si no, que com a mínim a partir d’avui la tingueu 
present. Amb aquesta campanya el que pretenem és sensibilitzar la població de la 
importància que té el fet de no iniciar-se i el fet d’abandonar aquest hàbit, i també 
sensibilitzar respecte al tema dels espais sense fum.

Com podeu veure, encara que sigui molt petitet, aquesta campanya va començar 
en el si de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, i per exten-
sió, a Catalunya, a la Camfic, a la Societat Catalana de Medicina Familiar i Co-
munitària, i amb els anys..., els últims dos anys hem aconseguit que totes aquestes 
institucions s’adhereixin a aquesta campanya. Tenim una web específica: setmana-
sensefum.cat –amb el nom no hem sigut gaire originals–; allà hi podreu trobar tota 
aquesta informació.

I, arran d’aquesta campanya, fem una enquesta on alguna de les dades ja ha sor-
tit a la llum al llarg de les intervencions dels meus companys. Per tant, no dedicaré 
més temps a això, i passaré al punt de peticions que demanem des dels metges de 
família de Catalunya.

Continuar o iniciar una millora en aquestes lleis protectores. Vull insistir en la 
paraula «protectora», perquè no m’agrada la paraula «restrictiva», no m’agrada la pa-
raula «prohibir». Per tant, jo crec que és molt important que integrem en el vocabula-
ri el que realment pretenen aquestes lleis, i aquestes lleis el que pretenen és protegir 
els ciutadans. Per tant, demanar-vos que avancem en aquestes lleis amb el que s’ha 
comentat anteriorment: el tema dels cotxes, el tema dels espais esportius, de l’entorn 
de les escoles, etcètera.

Insistir en fer complir la llei protectora que ja tenim. El tema de les terrasses..., 
jo crec que sí que està en les vostres mans fer que això es compleixi. Tenim cossos 
de seguretat –els Mossos, la policia local–, es creen cossos com els que controlen 
el parquímetre blau... Vull dir, hi ha tota una sèrie d’elements que..., jo ho desconec, 
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però segur que podrien ajudar a fer complir aquesta llei, perquè això demostra que 
ens ho estem prenent «en sèrio». Perquè si posem una llei i no la fem complir, doncs, 
a mi em disculpareu, però gairebé que ens estalviem el viatge, no? Per tant, treba-
llem per complir el que tenim, que el que tenim és bo.

També m’agradaria poder demanar el que seria la regulació de la publicitat que jo  
en dic «encoberta», però que cada cop és més descarada. És a dir, jo no crec que si-
gui casual que a les sèries de televisió, que a les revistes, que a molts llocs on trobem 
gent molt glamurosa amb una cigarreta a la mà..., que això sigui casualitat. Per tant, 
això és una manera que té la indústria del tabac d’esquivar les lleis que posem. Tor-
no a dir el mateix: si tolerem que s’esquivin les lleis, millor que no fem aquest camí.

I, per últim, dotar l’atenció primària de més recursos per poder desenvolupar la 
nostra tasca, com us he intentat resumir amb molt poques paraules, aquesta tasca 
assistencial que oferim i que fem per ajudar els nostres pacients a deixar de fumar. 
Això també demostraria que ens prenem «en sèrio» això del tabaquisme.

Segur que en aquesta sala i que en aquesta comissió decidiu coses importantíssi-
mes per a la salut dels ciutadans, però estic segur –estic segur– que més important 
que el tabaquisme per a la salut dels nostres ciutadans probablement no hi ha res. 
Només falta que ens ho creguem de veritat, i en les vostres mans està que això pu-
gui continuar endavant.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.

Compareixença d’Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat 
Catalana d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac i coordinadora de 
la Unitat de Tabaquisme del Servei d’Atenció Primària del Vallès Oriental, 
per a informar sobre el tabaquisme

357-00528/11

Continuem amb la senyora Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Ca-
talana d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac i coordinadora de la Unitat de 
Tabaquisme del SAP del Vallès Oriental.

Àngela Martínez Picó (presidenta de la Societat Catalana d’Atenció 
i Tractament del Consum del Tabac i coordinadora de la Unitat de 
Tabaquisme del Servei d’Atenció Primària del Vallès Oriental)

Gràcies. Tenia una presentació en powerpoint, però entenc una miqueta la «pre-
mura» de temps i seré el més breu possible. Intentaré ser clara, concisa, tot i que 
estic una mica nerviosa, perquè tot això imposa molt, no estem..., com a mínim jo 
no hi estic acostumada.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Bé. Doncs, vinc com a psicòloga clínica coordinadora de la Unitat de Tabaquisme 
del Servei d’Atenció Primària del Vallès Oriental, i també tinc un altre  barret, que 
és el de presidenta de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum del 
Tabac. La nostra societat, la societat de tots, dels nostres companys que avui han 
estat aquí compartint amb mi la taula, és una societat científica sense ànim de lucre 
creada fa set anys, és a dir, som molt jovenets –eh, Joan? (l’oradora riu)–, i estem 
dins de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 

L’SCATT és una societat científica transversal que agrupa professionals sanita-
ris, tant de diverses especialitats com d’altres àrees de la ciència, que tinguin interès 
o vinculació amb el tractament, prevenció i control del tabaquisme.
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No m’estendré massa, però vull destacar quatre objectius importants que a la 
nostra societat científica ens marquem. Una –que, com és importantíssima, suposo 
que ja tothom l’entén– és la formació de tots els nostres professionals. En el decurs 
d’aquest any 2017 –que estem a 8 de juny, actualment–, hem realitzat ja una jornada 
de tabaquisme, al febrer d’aquest any, amb més de 320 professionals; tenim delega-
cions a Tarragona, Lleida i Girona, i hem realitzat el tercer simposi a Girona, Tarra-
gona i Lleida; hem realitzat un curs de vint hores –reconegut per l’interès sanitari– a 
professionals que no estan encara formats del tot, perquè també és important tenir 
en compte que hem de formar els que ja hi són però també els que s’hi inicien, els 
residents de tabaquisme i els professionals sanitaris que s’inicien en aquest tema. Per 
tant, donem molta importància a aquesta formació.

Una altra cosa que, com a societat científica, evidentment hem de destacar és el 
millorament científic. Aquest any hem fet entrega dels tercers premis a les millors 
comunicacions presentades. Intentem fer l’esforç en aquest sentit.

Una altra cosa important que caldria remarcar és la conscienciació social. Us 
hem fet entrega d’una carpeta de la nostra societat, i tot el que explico d’alguna ma-
nera està reflectit en aquesta carpeta. I una de les coses que us deia és la conscien-
ciació social. És a dir, l’SCATT és una societat científica viva, com us he comentat, 
fruit de l’esforç col·lectiu, que s’adapta a les necessitats i circumstàncies científiques 
i socials del moment. És per això que aquest any 2017 també ens hem plantejat fer 
participar la població en el seu rol d’exemplaritat i maduresa fent una proposta d’ac-
ció. I quina proposta d’acció? Com veureu a la vostra carpeta, hem creat una pàgina 
web, historiesdexfumadors.cat, on els fumadors en són els protagonistes amb les se-
ves narracions. Aquest mes de febrer també n’hem entregat els primers premis. Totes 
aquestes coses, en una societat petita, doncs... Veieu que és gràcies a tots els que en 
formem part.

Tenia una miqueta més d’extensió, un parell de fulls, que us evito, perquè en la 
vostra carpeta us he fet una relació de cinc propostes que en la nostra societat con-
siderem que són una mica les repeticions de tot el que s’ha dit, des de l’entorn sense 
fum prioritari, els espais semitancats de les terrasses, les cigarretes electròniques... 
És a dir que, si us és més senzill..., doncs, en aquesta aportació, ho tindreu.

I, per últim –i ara sí que acabo–, l’SCATT, la societat nostra, actualment està 
treballant per facilitar i potenciar que els Jocs del Mediterrani de Tarragona siguin 
sense fum. Espero i estic segura que entre tots ho aconseguirem.

I també comentar-vos, perquè ho tingueu en compte, que és el tercer any con-
secutiu que la nostra societat presenta una proposta d’incloure la malaltia del taba-
quisme a La marató de TV3. Bé, doncs, ja veurem què passa. (L’oradora riu.) Ja us 
ho explicarem.

I, només... –ara ja sí que acabo–, tots els meus companys que avui són aquí pre-
sents, els que estem ara a la taula i els d’abans, són destacats professionals del nos-
tre país. Tots desenvolupem feines diferents en llocs diferents, però coincidim en 
la necessitat d’actualitzar la Llei del tabac. Tots junts per la salut, i cap pas enrere.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Donat que tenia una presentació feta, si ens la vol deixar 
igualment a l’ordinador..., perquè després, des de gestió parlamentària, es fan arribar 
a tots els grups parlamentaris totes les presentacions que heu anat portant.

Àngela Martínez Picó

Cap problema, al contrari.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.
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Àngela Martínez Picó

Gràcies.

La presidenta

Doncs...,

Compareixença d’Antònia Raich i Soriguera, psicòloga de la Divisió 
de Salut Mental de la Fundació Althaia, de la Xarxa Assistencial 
Universitària de Manresa, per a informar sobre el tabaquisme

357-00529/11

...acabem amb la senyora Antònia Raich i Soriguera, psicòloga Divisió de Salut 
Mental d’Althaia, de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa.

Antònia Raich i Soriguera (psicòloga de la Divisió de Salut Mental de la 
Fundació Althaia, de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa)

Bé, bon dia i gràcies per convidar-me a estar aquí.
(La presentació de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els 

quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
De fet, si us hi fixeu, la meva presentació ja és una anormalitat: «Membre de di-

versos grups de treball sobre tabaquisme.» Com és que hi ha tants grups sobre taba-
quisme i una xarxa d’atenció primària sense fum? No hi ha pas una xarxa d’atenció 
a la diabetis, a l’atenció primària... O sigui, de fet, si parlem una mica de tractament 
de tabaquisme, veurem que realment hi ha molt a fer i hi ha moltes coses que no 
funcionen.

El tabaquisme s’ha treballat molt i molt bé des de l’Agència de Salut Pública. Jo 
estic molt d’acord en totes les mesures que s’han plantejat en la primera taula, que 
plantegen els meus companys, però crec que en tema de tractament hi ha molta cosa 
a fer encara, com abans comentava l’Assumpta Escarp.

De fet, si mirem la importància del tabaquisme, tots ho tenim clar: el 15 per cent, 
diu aquest estudi, dels costos sanitaris a Espanya són directament deguts al consum 
del tabac. Si mirem, per exemple, el 2014, el percentatge d’hospitalitzacions i mirem 
les malalties més freqüents, veiem que un 30 per cent de les hospitalitzacions són 
degudes a malalties derivades del tabac. És a dir, el tabaquisme té un cost sanitari 
importantíssim, i, en canvi, no està contemplat en la cartera de serveis.

Això que veuen ara..., això ja és surrealista. O sigui, a una persona amb una clau-
dicació venosa femoral, en què la primera causa de risc és el tabac, a tots els hospi-
tals de Catalunya li oferim una intervenció quirúrgica, intervenció quirúrgica que té 
un cost –si tot va bé, eh?, que no hi hagi complicacions– de nou mil euros. Nosaltres, 
al meu hospital, l’altre dia teníem vint-i-set persones a la llista d’espera. En canvi, a 
la majoria d’hospitals de Catalunya, molts hospitals de Catalunya, no li oferim dei-
xar de fumar. Per què? Perquè no està en la cartera de serveis. O sigui, el tractament 
del tabaquisme a Catalunya està basat en el voluntarisme dels professionals, i això 
és un tema d’incoherència molt gran.

Si volem realment que totes les mesures de què han parlat a la primera taula 
siguin efectives, si volem que la llei realment modifiqui la percepció de risc sobre 
el tabac, primer de tot hem de ser coherents, no? Perquè, si no..., si apugem els im-
postos i diem que ho fem per la salut, però en canvi no ajudem la gent a deixar de 
fumar, què pensarà la població? Afany recaptatori, no? Si realment volem que les 
mesures siguin efectives, hem de mantindre una coherència, i això jo crec que per a 
vostès és molt important. Està, doncs, el tractament del tabaquisme, basat en el vo-
luntarisme dels professionals, perquè realment no hi ha una cartera de serveis que 
compri serveis per deixar de fumar.
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Els tractaments farmacològics són cars i no sempre estan finançats –en alguns 
grups, sí, però no d’una manera normal i regular– com la resta de tractaments far-
macològics. Financem, per exemple, els inhaladors dels MPOC, quan sabem que a 
un MPOC l’únic que li és efectiu és deixar de fumar, i, en canvi, li anem finançant 
els inhaladors, que realment tenen una eficàcia molt petita.

No hi ha una xarxa especialitzada d’atenció. O sigui, a totes les malalties nor-
malment hi ha un escalat, no?, segons la seva complicació. Hi han moltes malalties 
que es poden atendre des de l’atenció primària, però els casos més greus es deriven 
a l’especialitzada. Això en tabaquisme no existeix; depèn una mica de cada zona, de 
cada territori i de la sensibilitat dels professionals d’allà.

I hi ha una manca de formació molt important dels professionals de la salut, no?
Llavors, una mica, la meva proposta és... No tots els fumadors són iguals: hi ha 

persones que deixen de fumar sense cap tractament, només per la sensibilització, per 
les polítiques de prevenció i tal –i sort n’hi ha, que sigui així–, però hi ha persones 
que són fumadors molt més greus i necessiten una intervenció intensiva i que s’ha de 
fer des de l’atenció primària, però des de tota l’atenció primària: no ha de dependre 
de la sort de que et toqui un metge de capçalera o una infermera que estiguin moti-
vats pel tema, perquè, realment, ara al nostre país és així.

I, a més a més, hi ha fumadors molt greus, fumadors que tenen un nivell de de-
pendència molt important i que necessiten un tractament molt especialitzat. I,  depèn 
–el Cisco ens n’ha parlat, ell té una unitat de tabaquisme, a Manresa també en tenim 
una–...: els companys de la primària que tenen fumadors greus que no acaben de 
funcionar ens els poden derivar a la unitat especialitzada, en què hi han professio-
nals especialitzats en addiccions per tractar-los. Però no tot el territori és igual; de 
fet, hi han territoris que no tenen on derivar-los.

Em salto això una mica... I re, només dir-los, per exemple, que segons un estudi que 
vam fer a la coordinadora de CASD de Catalunya –de la qual formem part l’Àngela, 
que està aquí a la taula, i jo–, només la meitat dels CASD, que són els centres d’atenció 
i seguiment a les drogodependències –que són l’especialització que hauria d’atendre, 
d’alguna manera, els fumadors complexos–..., només la meitat pensen que s’hi hauria 
d’intervenir igual que en altres drogues, i la majoria de professionals no tenen forma-
ció; és a dir, estan formats per tractar l’alcohol, estan formats per tractar la cocaïna, 
estan formats per tractar altres addiccions, i no el tabac, que és la droga més preva-
lent a la nostra població, i moltes vegades hi ha persones molt greus que necessiten 
un tractament molt especialitzat.

Això és un altre treball que vam fer que està pendent de publicar. Vam aprofitar, 
doncs, una formació que fèiem amb metges, infermeres i psicòlegs, i els vam dema-
nar... Estaven fent l’especialitat, estaven a l’IES, eren residents, tots, de diferents es-
pecialitats de salut mental, i els vam demanar, als seus estudis de grau, quan havien 
estudiat la carrera de medicina, d’infermeria, si havien rebut formació. Només un 
55,6 per cent d’aquests professionals sanitaris –ho repeteixo, eh?, metges, inferme-
res i psicòlegs– havien rebut formació en tabaquisme. I, a més a més, vam veure que 
els que n’havien rebut sí que aconsellaven deixar de fumar, i, en canvi, els que no, 
no: n’hi havia un 44 per cent que mai o rarament ajudava els seus pacients a deixar 
de fumar.

Per tant, aquí tenim dos temes molt importants. Jo sé que vostès són parlamenta-
ris i que la seva funció bàsicament és legislar, però realment, perquè les lleis siguin 
efectives, hem de ser coherents. I vostès tenen companys de partit que tenen respon-
sabilitats de govern, o n’han tingut, o potser en tenen el dia de demà, i jo crec que 
avui era important posar sobre la taula aquest tema.

Per acabar, doncs, només dir-los això: les mesures de salut pública legislatives 
–l’increment de preus, el tema de l’empaquetament– són molt efectives a llarg termi-
ni, però també hem de reordenar el tema del tractament. És a dir, el sistema sanitari 
català és molt efectiu, però el tema del tractament del tabaquisme no està resolt, i 
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això serà, a mitjà i a llarg termini, molt més efectiu. I cal generalitzar la formació 
dels professionals de salut en tabaquisme, perquè, si no, no aconseguirem grans can-
vis. I la coherència en les mesures serà el que optimitzarà els resultats.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, senyora Raich.
Doncs, ara començaríem amb la intervenció dels grups parlamentaris. I, en pri-

mer lloc, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Martín Euse-
bio Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los comparecientes, y también dis-
culpar..., como ya han visto, en nuestro grupo el portavoz no ha podido quedarse, 
tenía también otra reunión. En cualquier caso, pues, yo haré la intervención.

Casi empezaría por el final, pues, por lo que ha dicho de que es muy importante 
que estemos hoy hablando de este tema de tabaquismo, porque evidentemente se tra-
ta de una droga, de una droga legal que está muy extendida, que genera muchísimos 
problemas de salud a todos. Como bien se ha dicho también por parte de esta mesa, 
solo un ambiente cien por cien libre es seguro. No genera problemas solamente al 
fumador, sino a los que no lo hemos sido nunca, incluso, aunque lo parezca por mi 
voz, ¿eh? (Rialles.) Es otro tema, en mi caso.

Yo quisiera destacar también algunas cosas –algunas cosas. Sin duda, es una ba-
talla que se empezó a librar en España hace unos cuantos años, con la legislación. 
Yo soy sanitario de atención primaria, y recuerdo cuando en mi centro se empezó 
la campaña «Atención primaria sin humo». Y, bueno, costó un poquito, pero, al fi-
nal, el centro también se adhirió a aquella campaña. Parecía hasta extraño, ¿no?, en 
el entorno sanitario, pero parecía hasta curioso. Y realmente llevamos tiempo –no 
demasiado.

Pero también algo que nos decían los anteriores comparecientes con las estadís-
ticas es que las medidas que se están llevando a cabo han tenido efecto, han tenido 
efecto positivo –había algunos indicadores que así lo mostraban–, pero coincidían 
con ustedes en que hay que seguir adelante y en que hay que implantar más, que no 
podemos quedarnos con las medidas que teníamos hasta ahora, que están bien, pero 
sin duda hay que mejorarlas. Y habrá que hacer..., yo estaba tomando aquí una com-
binación de todo un conjunto de medidas: preventivas, sin duda; educativas para la 
población –este tema, por ejemplo, de que solo el cien por cien libre es seguro creo 
que debería de divulgarse de una manera absoluta para todo el mundo, que nadie de-
jara de conocer ese dato, y eso son tareas divulgativas a nivel preventivo–; curativas, 
sin duda; formativas... –lo he ido apuntando y ahora lo comentaré.

En el tema de la curación, un compañero que viene de Lérida, donde están ahí 
haciendo..., decir no solamente que la atención primaria es básica –se ha comentado 
antes– por el acceso que tiene toda la población, sino también por la continuidad que 
puede dar. Porque algún médico, pues, puede comentar, o enfermero, en su consulta: 
«Tiene que dejar de fumar», pero, claro, esto necesita de una continuidad a lo largo 
del tiempo, y el sanitario que lo atiende y que lo conoce personalmente, pues, es el 
más indicado para poderlo llevar a cabo. Y debería ser muy importante fomentar lo 
de la cartera de servicios, claro, que esto no fuera una cuestión voluntaria.

Todo el tema de las campañas que desde la Agencia de Salud Pública se pueden 
hacer es básico. Y también el tema de impuestos, como se ha comentado antes; o 
sea, es una medida muy efectiva para reducir el consumo, aumentar el precio, y eso 
también nos correspondería a los políticos, además de otra serie de medidas legis-
lativas.

Mi compañero antes, en su intervención, había hecho la propuesta a los ante-
riores intervinientes...: «Hombre, si nos pudierais hacer llegar un...» Bueno, pues, 
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mira, la señora Àngela Martínez ya nos lo ha hecho llegar. Parece que se han puesto 
ustedes de acuerdo; precisamente en la carpeta que ha comentado venían esta serie 
de propuestas, de políticas. Yo he añadido aquí algunas cositas, como los coches, el 
tema de la... –lo he ido añadiendo a partir del resto de intervenciones–; en cuanto a 
la financiación de los tratamientos, como se ha comentado, pues, para padres, por 
ejemplo, para evitar la contaminación de los niños, etcétera; el tema de cartera de 
servicios; formación... –solo el 55 por ciento de los sanitarios que se habían investi-
gado en este estudio tenían formación específica, es un dato relevante.

Así que, bueno, yo me lo quedo, pero no como grupo político. Como bien ha di-
cho mi compañero antes, desde luego esto sería un tema para que todos los grupos 
políticos nos sentáramos un día y pudiéramos intentar –sin duda, lo podemos con-
seguir–..., una propuesta conjunta en esta línea.

Me ha encantado el término «legislación protectora»; me lo he apuntado, tam-
bién. Me ha encantado esta idea de que es para protegernos a todos, para toda la 
sociedad, esa idea de una legislación... Porque al principio, y lo sabemos..., y tam-
poco estaba mal, ¿eh?, la primera legislación que se hizo fue taxativa, de limitar, 
de prohibir. Aquella manera que se hizo tan mal luego se arregló, afortunadamente, 
pero ahora quizá sería el momento..., y creo que ese término en la legislación podría 
ayudar perfectamente para hacer campaña, difusión, y que todo el mundo, pues, lo 
comprendiera: cuál es el motivo de esta legislación o incluso de esta subida de im-
puestos, etcétera.

Entonces, pues, bueno, simplemente, reitero las gracias, agradezco el trabajo que 
hacéis, os animo a seguir haciéndolo, porque también nos beneficiará a los no fu-
madores, a todo el mundo, y tomamos nota de las tareas, y ya lo comentaremos en-
tre todos los grupos. Por nuestra parte, desde luego, dispuestos a llevarlo adelante.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula el diputat Joan Giner.

Joan Giner Miguélez

Re, molt breu. Des del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, agrair-los, 
diguéssim, la presència aquí i l’exposició del treball que estan fent. Ho tindrem pre-
sent. I mà estesa per treballar amb la resta de grups per avançar el màxim possible 
en aquest assumpte.

La presidenta

Pel Grup Parlamentari Popular, la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, jo també, doncs, vull agrair les seves intervencions, com 
he fet amb els ponents anteriors. Felicitar-vos per la tasca que esteu duent a terme, 
sobretot per les campanyes de sensibilització, els programes –el programa «Infància 
sense fum» crec que és molt important, que ens l’ha presentat la senyora Ortega–, i 
també les diferents tasques que feu des de les diferents unitats de tabaquisme.

I, a veure, jo és que aquest dematí estic una mica que no sé on soc, i els hi diré 
molt clar. Perquè, per una banda, aquí, en aquesta sala, hem aprovat una llei per 
regular els clubs, el cultiu i la distribució de cànnabis, d’acord? S’ha aprovat el dic-
tamen aquest dematí, amb el vot en contra del Partit Popular. Això, per una banda. 
Llavors, el senyor Lozano ens deia que el tabaquisme és un trastorn addictiu i una 
malaltia crònica. El diputat de Ciutadans ens acaba de dir que el tabac és una dro-
ga legal. Llavors, entenc jo que la marihuana, el cànnabis, és una droga com ho pot 
ser l’alcohol, com ho pot ser el tabac o com ho pot ser la cocaïna, no?, perquè té uns 
efectes secundaris, i m’agradaria que algú de vostès m’expliqués quina diferència 
hi ha entre la droga que vostès han exposat, com és el tabac –que hi estic totalment 
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d’acord–, i la marihuana, que avui hem –bé, ja els hi explico, no?– tirat endavant, 
doncs, que es pugui dur al Ple aquesta llei per tal de que es pugui legalitzar. M’agra-
daria saber quin és el seu parer, perquè em sembla una mica contradictori, tot el que 
estem fent, eh?

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, diputada. Només per fer una puntualització respecte al que ha dit..., és 
a dir, la regulació de les associacions cannàbiques no té a veure amb res referit a 
la promoció del seu consum. Precisament, la regulació es fa per incloure moltes de 
les prohibicions que en el tabac no hi havien estat mai, i aquestes persones que ve-
nen avui a comparèixer ens demanen que les introduïm en aquest mercat regulat del 
tabac. Era aquesta apreciació: no confondre-ho, perquè no m’agradaria que en cap 
moment es confongués la regulació que hem aprovat abans amb les polítiques de 
prevenció i de lluita contra el tabac que ens estan exposant aquí.

Per continuar, la diputada Anna Caula, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, presidenta. Recordar que som capaços..., aquest matí hem fet un bon 
resum, no?, de les necessitats i inquietuds que desperta encara aquest tema. A mi 
m’agradaria també, doncs..., un punt en què penso que ens heu centrat una mica 
l’atenció és no oblidar que estem parlant d’una addicció, com ens en feia esment el 
primer ponent, i no d’un mal hàbit. Per tant, a partir d’aquí, no hem d’oblidar que és 
això, el que ens marca qualsevol intervenció.

Penso que també cal fer palès el dinamisme, no?, que ha tingut tot l’afrontament 
al tabac i que es veu que encara és una dinàmica viva i que es busquen noves alter-
natives en el seu afrontament, eh? Penso que és la primera vegada que comencem a 
parlar..., o com a mínim tots cada vegada ens fem molt conscients del que anomena-
ven «fum de tercera mà». Penso que és un pas més en el plantejament de, quan ja ho 
posem sobre la taula..., si han de ser les terrasses, si han de ser els espais esportius 
oberts... Vull dir que és un passet cap a una evolució per seguir atacant, o perquè 
encara queda vigent aquest neguit d’aquesta voluntat del tabac zero i la implicació, 
no? Jo, només, transmetre la..., no és passió, però sí que és el que transmeten tots els 
ponents, que realment quan tothom hi ha treballat o n’està conscienciat és conscient 
de la problemàtica que tenim sobre la taula.

Per tant, a mi a vegades també se’m fa estrany que des del sector sanitari, com 
ens feia palès l’última ponent, encara hi hagi aquestes mancances, i sobretot a nivell 
de formació. Penso que ja aquí estem parlant de la cúpula sanitària, de la cúpula que 
transmet la formació i la inquietud, de que recullin tot el que ens han posat sobre 
la taula, sabent que probablement és una de les causes de màxima mortalitat. Per 
tant, potser també hem d’atacar per aquí dalt, no?, que qui n’és més conscient potser 
encara no està transmetent tots aquests recursos. Encara que siguin moltes vegades 
d’atenció primària, són necessaris, no?

I una miqueta, doncs, aquest anar de la mà entre pedagogia i intervenció. Par-
lem també de tota aquesta intervenció quan, a vegades, el problema ja el tenim a 
casa nostra, també, agafat de la mà..., per tot el que puguem fer per aquesta doble 
via, no?: en aquests casos, que hi puguem intervenir abans perquè no siguin un 
problema, i, alhora, actuar en els que ja tenim. Penso que aquestes dues han d’anar 
agafades de la mà, i que hem de posar tots els recursos necessaris perquè això es 
desenvolupi.

I, a partir d’aquí, jo penso que és recollir, doncs, tot el que legislativament –ja ho 
hem dit abans– tinguem a la nostra mà, perquè queda feina per fer, i en alguna no és 
tan difícil d’intentar, que sigui viable al més aviat possible.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. No sé qui vol començar –en el mateix ordre d’abans 
o...? (veus de fons)– a donar alguna resposta, si ho creuen oportú, o a fer alguna pun-
tualització.

(La presidenta dona la paraula a Francesc Abella i Pons.)

Francesc Abella i Pons

Jo no sé si respondré a algú, però és que abans m’han quedat moltes ganes de 
fer-li una petita contesta a la intervenció anterior, quan parlava vostè de la diferència 
entre homes i dones. Efectivament, l’eficàcia en els tractaments és semblant, però 
els que ens dediquem a escoltar i a entendre el discurs amb què ens ve una persona, 
sigui home o dona..., és molt diferent. A vegades passem una petita prova, quan me-
surem el nivell de dependència. Hi ha una frase que m’encanta, que diu: «Si no saps 
què li passa a un pacient, pregunta-l’hi, que potser t’ho diu», eh? Per tant, d’entrada, 
hem d’escoltar molt bé el pacient.

A vegades passem una petita prova, que és el test de Fagerström –tots els co-
neixem, el test de Fagerström–, i hi ha una pregunta molt peculiar que contesten 
normalment diferent els homes i les dones. L’home, quan li preguntes: «Quina és 
la cigarreta que més trobaries a faltar?», et diu: «La primera del dia» –necessitat. 
Normalment la dona et diu: «L’última del dia», que és com una manera de dir: «Bé, 
tot organitzat, i ara és...» Per tant, a l’hora de l’abordatge terapèutic, hem d’abordar 
diferentment la quantitat i la qualitat.

I això, terapèuticament, em porta a parlar del segon tema de què volia parlar, 
molt breument, que és dir: per poder atendre el pacient fumador ens fa falta forma-
ció –que no n’hi ha–, ens falta temps i –jo diria– disponibilitat dels nostres gestors. 
I ara recordaré una anècdota que em va explicar un pacient. No fa gaire temps va 
anar a un centre de salut i va dir: «Vull deixar de fumar. Què he de fer?» I li con-
testen, textualment: «No, nen, aquí no ho fem, això.» Clar, jo no m’imagino que a 
una persona amb problemes de diabetis, d’hipertensió, li puguin dir: «No, nen, aquí 
no ho fem, això.»

Per tant, aquesta idea de l’atenció al tabaquisme en alguns llocs, encara, com la 
germana pobra de l’atenció: «Fem tabac si podem o si hi ha algun motivat, algun 
aventurer o un Robin Hood que ho faci»..., fiquem-hi ordre, en això. És a dir, és 
l’epidèmia que mata, que fa malbé més gent, que redueix més els anys de vida. I fi-
quem-nos a legislar també aspectes formatius: no pot ser que a una facultat de me-
dicina, infermeria o psicologia es faci atenció al tabaquisme si el professor motivat 
ho fa o no. Ha de ser llei, això, eh?

Per tant, una mica..., volia contestar-li donant-li una mica de més volta.

Antònia Raich i Soriguera

Jo sí que voldria contestar respecte al tema del cànnabis, perquè tots els que ens 
dediquem al tabaquisme estem observant com realment el cànnabis està sent ara la 
porta d’entrada al tabac dels joves. I és un tema que ens té molt preocupats, i estem, 
doncs, fent estudis sobre el tema i posant-nos-hi molt.

Llavors, en general, la majoria de professionals –no sé que en penseu, Àngela i la 
resta– estem d’acord en regulacions, eh?, i, com deia l’Alba Vergés, aprovar una llei 
permet regular, no?, però sí que, a vegades..., al fer una llei s’ha d’anar amb molt de 
compte que no acabis disminuint la percepció de risc sobre aquella substància. Per 
tant, al meu parer, el que els recomanaria és que, si realment tiren endavant la llei 
d’aquest tema, que vagi acompanyada de tota una campanya que eviti que en dismi-
nuïm la percepció de risc, no?, que no diguem: «Doncs, bé, com que s’ha legalitzat, 
no deu ser tan greu», eh?

Perquè sí que, una mica, això va passar arran de la llei del 2010. O sigui, quan hi 
va haver la llei del 2010, que va augmentar molt la percepció de risc del tabac..., bé, 
sembla que hi va haver determinats interessos, no? –no sabem si darrere hi havia la 
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indústria o què–, com per disminuir molt la percepció de risc respecte al cànnabis. 
I això va triomfar i ha acabat sent, doncs, això: la majoria de fumadors que veiem 
ara que tenen vint anys i escaig, molts han començat primer a fumar cànnabis i, 
després, quan han intentat deixar el cànnabis –que el cànnabis és relativament més 
fàcil de deixar que el tabac–, han augmentat el tabac per deixar l’altre i han acabat 
atrapats en el tabac, eh? I això és una realitat que veiem dia a dia.

Per tant, sí a la regulació, però no podem perdre de vista que fer una llei té aquest 
risc, i, per tant, cal una campanya que d’alguna manera compensi una mica aquest fet. 
Aquesta és la meva opinió. No sé què en penseu, la resta de companys.

La presidenta

Molt bé. (Veus de fons.) Ah, sí, el senyor Joan Lozano.

Joan Lozano i Fernández

Bé, jo únicament, per acabar, també agrair-vos a vosaltres que ens rebeu en 
aquesta comissió, i encoratjar-vos de veritat a que ens utilitzeu per al que cregueu 
oportú. És a dir, ens posem –i crec que parlo per tots, i, si no, que em corregeixin– a 
la vostra disposició per al que cregueu oportú. Perquè és cert que teniu moltes coses 
en el cap, i, per tant, quan vulgueu parlar de tabaquisme, quan us assegueu a discutir 
sobre aquest tema, si necessiteu que els que fa molts anys que treballem en aquest 
tema us puguem acotar quines són les coses que realment en altres països científica-
ment s’han demostrat eficients..., que ens centrem en això, perquè jo crec que també 
farà molt més eficient la vostra feina.

I únicament, per acabar, preguntar-vos quin és el següent pas, com continua això, 
com podem portar a que aquestes propostes en un futur no molt llunyà siguin reali-
tat, i si em dieu que soc un impacient, l’acceptaré, aquest adjectiu.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies.
Doncs, em sembla que ho podem deixar aquí, per avui. Ha sigut una sessió real-

ment molt intensa. Moltes gràcies per haver vingut al Parlament i a aquesta comissió 
de salut. Felicitats per la feina que feu en el vostre dia a dia.

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia i nou minuts.
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