
EFECTES I CONSEQÜÈNCIES 

DEL CONSUM DEL TABAC

Segona campanya



NOTA SOBRE EL LLENGUATGE 

En la Confederació Don Bosco, treballem per igual dones i homes, nois i noies, nenes i nens. 
Pensem que és important la participació de tots i totes i no entenem que hi hagi diferències 
per qüestió de gènere. 
Aquest manual ha estat escrit tractant d’utilitzar un llenguatge igualitari i no sexista. No obs-
tant això, en alguns casos i per facilitar-ne la lectura, es fa ús genèric del masculí per designar 
els dos sexes.
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QUÈ SABEM SOBRE EL TABAC? 

El tabac és una planta del gènere Nicotiana, originària d’Amèrica del Sud, de la qual 
existeixen més de cinquanta espècies diferents. Dins d’aquestes hi ha la Nicotina 
tabacum, que és la que suscita un major interès. 

S’elabora a partir de les fulles seques d’aquesta planta i conté diverses substàncies, 
entre les quals destaca la nicotina, que és la responsable de generar dependència. La 
nicotina és una de les substàncies amb major poder addictiu, similar al de l’heroïna o 
la cocaïna. Per aquest motiu, poques persones poden controlar-ne el consum fumant 
només de tant en tant. 

PER QUÈ TANTA GENT CONSUMEIX TABAC? 

• Substància que està socialment accep-
tada. 

• Associada a celebracions i festes.  
• Barata i accessible.  
• Manca de conscienciació sobre les   

conseqüències negatives.
• Pressió grupal, molta gent ho fa. 
• Es cerca la imatge social associada a la 

vida adulta.
• Confereix atractiu personal. 

EFECTES I CONSEQÜÈNCIES DEL TABAC
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ÉS EL TABAC UNA DROGA? 

Segons l’OMS, droga és tota substància que, introduïda dins l’organisme, produeix 
una alteració del funcionament del sistema nerviós central de la persona i pot crear 
dependència física, psicològica o ambdues.

Per tant, el tabac és una droga. El seu ús està molt normalitzat i és cultural. No obs-
tant això, és una de les drogues amb més efectes nocius per a la salut física i mental. 
Els adolescents espanyols, des de fa uns anys, coquetegen perillosament amb els 
cigarretes electròniques. És l’última moda entre els joves, atrets per diversos gusts 
com ara la xocolata, la vainilla o la menta, que no perceben com una cosa nociva 
aquest consum, a pesar que la gran majoria dels cigarretes electròniques tenen ni-
cotina.  Segons l’Enquesta sobre l’ús de drogues en Ensenyaments Secundaris a Es-
panya del 2018 (ESTUDES) , el 48,4% dels adolescents (entre 14 i 18 anys) han provat 
el cigarreta electrònica (57% homes, 47,7% dones). La prevalença oscil·la entre el 
41,4% als 14 anys, fins al 52,4% als 18 anys; el 37,8% han fumat cigarreta electrònica 
en l’últim any, i el 14,9%, en l’últim mes.

Per al doctor Esteve Fernández, aquesta tendència és especialment greu pel que 
significa: “una porta d’entrada clara al tabaquisme i comprometen la ‘desnormalit-
zació’ del tabac assolida després de molts anys de treball”. Això ens alarma, ja que 
pot indicar que es tracta d’una porta d’entrada al tabaquisme. Tenim joves que saben 
que el tabac és dolent, però pensen que això no ho és tant. S’enganxen a la nicotina i 
després passen a fumar cigarretes convencionals”. 

A QUINA EDAT ES COMENÇA A CONSUMIR TABAC? 

És la substància amb la qual els estudiants estableixen els primers contactes. L’edat 
mitjana d’inici en el consum per a aquest grup se situa en els 14,1 anys. El tabac està 
molt present en el temps lliure i en les relacions socials dels joves. El 44,4% de les 
noies i el 38,2% dels nois d’entre 14 i 18 anys han provat el tabac alguna vegada en 
la vida. . El 9,8% dels adolescents en aquesta franja d’edat fuma diàriament (9,4% 
dels nois, i el 10,3% de les noies), segons dades del Pla Nacional sobre Drogues i del 
Ministeri de Sanitat. La xifra col·loca el país al capdavant de la UE com a nació on el 
jovent comença abans a fumar.
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QUAN I ON FUMEN MÉS ELS JOVES I ADOLESCENTS? 

El consum de tabac té lloc, fonamentalment, els caps de setmana i en el temps lliu-
re, el temps d’oci dels joves, quan es beu alcohol. Sol ser a la sortida del col·legi, als 
parcs.

Gairebé el 41% dels menors d’edat aconsegueixen tabac sense ajuda, malgrat ser 
il·legal, tant en bars, estancs, botigues… 

QUINS SÍMPTOMES ES TENEN EN FUMAR? 

Els efectes de la nicotina a curt termini més destacats són: augment de la freqüència 
respiratòria, taquicàrdia, augment de la pressió sistòlica i diastòlica, vasoconstricció 
perifèrica (que dóna lloc a fredor i pal·lidesa a la pell), i tremolor de mans. A més, la 
nicotina facilita la memòria i disminueix la irritabilitat, així com la simptomatologia 
depressiva.

Pel que fa als efectes a llarg termini, a més de ser un factor consistent de risc per al 
desenvolupament de diversos tipus de càncer, així com de malaltia pulmonar i car-
diològica, la nicotina es relaciona amb una alteració del ritme de somni i de vigília i 
de la capacitat de memòria i d’aprenentatge. A nivell psicològic, el consum crònic de 
nicotina es relaciona amb majors nivells d’ansietat, d’estrès i de depressió.

QUÈ ELS OCORRE ALS ADOLESCENTS QUAN FUMEN HABITUALMENT? 

Conseqüències socials i psicològiques 

• Disminuir l’apetit: la reducció de l’apetit fa 
que moltes persones comencin a fumar, així 
com el temor a augmentar de pes fa que mol-
tes persones no vulguin deixar de fumar.

• A curt termini, fumar té un efecte antidepres-
siu però, a mig-llarg termini les persones fu-
madores presenten majors nivells de simpto-
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matologia depressiva en comparació amb les persones que no fumen.
• Un desig vehement de nicotina. 
• Ansietat. 
• Depressió. 
• Somnolència o problemes per dormir. 
• Malsons. 
• Sentir tensió, inquietud o frustració.  
• Dificultat per concentrar-se.

Conseqüències físiques 

• Incrementar l’activitat a l’intestí. 
• Crear més saliva i flegma. 
• Incrementar la freqüència cardíaca al voltant de 10 a 20 batecs per minut.
•  Incrementar la pressió arterial de 5 a 10 mm Hg. 
• Causa sudoració, nàusees i diarrea. 
• Maldecaps. 
• Dits i dents amb tonalitats groguenques. 
• Mal alè. 

EL TABAC ENS AFECTA IGUAL A TOTS? 
 
El tabac NO afecta igual a tothom, sinó que afecta en funció de les característiques 
personals, com ara l’edat, la quantitat o l’estat de salut previ. 

QUÈ ÉS UNA ADDICCIÓ? QUAN UNA PERSONA ÉS ADDICTA AL TABAC? 

• Ús: No hi ha conseqüències negatives immediates. 
• Abús: Uso regular amb algunes conseqüències de gravetat moderada.
• Dependència: El consum de tabac es prioritza a la resta d’aspectes de la vida de 

la persona. Afecta tant a nivell físic com a nivell psicològic. 
• Addicció: Patró d’hàbit repetitiu que incrementa el risc de malaltia i/o problemes 

socials i personals associats. Està caracteritzat per una pèrdua de control, re-
forçament a curt termini, i efectes negatius a llarg termini. 

• 



7

Qualsevol persona que comença a consumir tabac pot esdevenir addicte a la nicoti-
na. Els estudis han comprovat que les persones que comencen a fumar durant l’ado-
lescència són més propenses a formar un hàbit. Quan més jove comenci a fumar, 
més probabilitats hi ha de convertir-se en un fumador amb dependència a la nicotina.

El test de Fagerström ajuda a determinar si una persona té o no dependència a la 
nicotina a través de sis preguntes amb una sèrie de respostes associades a una va-
loració numèrica. Algunes de les preguntes d’aquest test són: 

• Quant de temps després de despertar-se fumeu el primer cigarret?
• Trobeu dificultat per no fumar als llocs on està prohibit (cinema…)?
• Quin cigarret us desagrada més deixar de fumar? (el primer, uns altres…) 
• Quants cigarrets fumeu cada dia? 
• Fumeu més durant les primeres hores després d’aixecar-vos que durant la resta 

del dia?
• Fumeu encara que estigueu tan malalts que hàgiu de estar al llit la major part 

del dia? 

QUINES SÓN LES RAONS QUE DÓNA LA GENT PER COMENÇAR A FUMAR? 

• Per diversió i plaer.  
• Per sentir emocions noves.  
• Per superar la timidesa i relacionar-se
• Baixa autoestima.  
• Curiositat.  
• Influències familiars.  
• Pressió grupal del cercle d’amics.  
• Problemes personals i malalties.  
• Rebel·lia.  
• Avorriment.  
• Manca de confiança i seguretat. 

*Si esteu interessats a fer el test, podeu trobar-lo al dossier de recursos didàctics.
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MITES SOBRE EL CONSUM DE TABAC 

Avui dia, sabem molt més sobre els efectes del tabac del que sabíem en el passat. 
No obstant això, el consum de tabac està lligat a la nostra cultura i també associat 
a múltiples mites i falses creences sobre possibles beneficis del seu consum. Cal 
aclarir aquests mites perquè puguem ser capaços de prendre decisions que afectin 
positivament la nostra salut.  

Seguidament s’aclareixen alguns dels mites més estesos dins de la nostra societat 
respecte al tabac. 

MITE: Fumar un cigarret relaxa i alleuja l’estrès.
REALITAT: El tabac no té propietats relaxants perquè és un estimulant.  L’aparent sen-
sació de “alleujament” que se sent en fumar un cigarret es deu a la supressió dels 
símptomes d’abstinència produïts per la manca de nicotina al cervell. 

MITE: Les cigarretes baixes en nicotina no fan mal, no són cancerígenes.
REALITAT: Encara que les cigarretes siguin baixes en nicotina i quitrà, se solen fu-
mar en major quantitat o fent pipades més profundes, etc. per aconseguir la mateixa 
concentració de nicotina en sang, amb la qual cosa se n’anul·len els avantatges i els 
riscos s’assemblen als de les cigarretes normals. 

MITE: El tabac contamina, però ho fan més els cotxes i les fàbriques, així que, si po-
dem ser víctimes de la contaminació ambiental, per què preocupar-nos? 

REALITAT: Cal no oblidar que el tabac és present en una tercera part de tots els càn-
cers diagnosticats, un percentatge bastant important com per tenir-ne en compte 
els riscos. 

MITE: Jo no depenc del tabac, puc deixar de fumar quan vulgui. 
REALITAT: La dependència del tabac és difícil de tallar i, per deixar de fumar, cal pren-
dre-s’ho molt seriosament.
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MITE: Quan es deixa de fumar es passa molt malament, és pitjor el remei que la malaltia. 
REALITAT: És cert que, al principi, quan es deixa el tabac, la dependència a la nicotina 
provoca malestar, però es tracta d’una sensació temporal. En canvi, els beneficis són 
molt evidents i importants, i apareixen als pocs dies d’abandonar-ne el consum. 

MITE: Si es deixa de fumar, s’engreixa sempre.
REALITAT: Aquesta creença és una barrera a l’hora d’intentar deixar de fumar, espe-
cialment entre les dones. El mecanisme explicatiu del guany de pes es desconeix, 
encara que els estudis apunten a aquestes explicacions: 1) els fumadors pesen de 
mitjana 4 kg més que els no fumadors, per la qual cosa el guany de pes s’explica per 
la recuperació d’aquest pes de menys. 2) la nicotina és una substància estimulant i 
per aquest motiu, la seva eliminació reduiria el metabolisme basal de la persona. 3) 
la síndrome d’abstinència després de la retirada de la nicotina es caracteritza, entre 
altres símptomes, per un augment de l’apetit. No obstant això, cal destacar que, de 
mitjana, els fumadors engreixen entre 3 i 5 kg després d’un any de la cessació, i que 
els beneficis de deixar de fumar són substancialment majors que els perjudicis d’en-
greixar 3-5 kg. 

MITE: Deixar de fumar és gairebé impossible.
REALITAT: Deixar de fumar té les seves dificultats, com ocorre amb qualsevol altra 
addicció, però és possible. En l’actualitat es disposa d’una àmplia gamma de tracta-
ments farmacològics i psicològics que ajuden a deixar de fumar.

MITE: El tabac de cargolar és més natural, menys perjudicial; es fuma menys i és 
més fàcil deixar-lo. 

REALITAT: Tot això és fals. Encara que ho cargolis tu, conté la mateixa quantitat o una 
major de substàncies tòxiques que els cigarrets tradicionals. Alguns estudis han tro-
bat majors nivells de monòxid de carboni espirat en els fumadors de tabac de cargo-
lar; això possiblement està relacionat amb la freqüència i la intensitat de les pipades. 

MITE: Conec persones molt grans que fumen molt i estan molt bé.  
REALITAT: Fumar és un factor de risc, és a dir, augmenta la probabilitat de sofrir pro-
blemes de salut, entre els quals, la reducció de l’esperança de vida uns 20 anys. A 
més, no només viuen menys anys en comparació dels no fumadors, sinó que també 
se’n redueix la qualitat de vida. 
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MITE: Hi ha moltes coses pitjors que el tabac.   
REALITAT: El tabac és la primera causa de mort evitable als països industrialitzats 
(aproximadament un de cada dos fumadors mor per malalties relacionades amb el 
tabac). Al món, segons les últimes informacions de l’OMS, 8 milions de persones mo-
ren anualment pel tabac (tant directament com indirecta). A Espanya moren anual-
ment gairebé 70.000 fumadors. 

MITE: Fumar poc en una dona embarassada no danya el fetus. És millor això que tenir 
ansietat.  

REALITAT: Totes les recerques apunten al fet que fumar té efectes nocius, no només 
en la mare, sinó també en el fetus. Fumar s’ha relacionat amb un augment de la pro-
babilitat d’embaràs ectòpic, avortament espontani, despreniment de placenta, part 
prematur, mort perinatal, pes reduït en néixer (entre 200 i 300 grams), i síndrome de 
mort sobtada del lactant, entre d’altres. No hi ha cap estudi publicat que indiqui que 
l’ansietat associada a la síndrome d’abstinència per deixar de fumar sigui perjudicial 
per al fetus. 

MITE: El tabac ros no és tan dolent com el negre. 
REALITAT: La diferència entre tabac negre i ros resideix tant a l’origen com en el trac-
tament de la planta (el ros s’asseca, i el negre s’asseca i es fermenta). Això dóna com 
a resultat diversos nivells d’acidesa. El tabac ros és més àcid (pH <6), mentre que el 
tabac negre és més alcalí (pH>7). Però no hi ha cap diferència de toxicitat entre tots 
dos. 

MITE: Fumo perquè m’agrada.  
REALITAT: EEn la majoria de les ocasions, la persona que fuma té una dependència 
a la nicotina, ja sigui física (necessitat de mantenir nivells de nicotina en sang) o 
psicològica (associació de fumar amb estímuls condicionats). Al voltant del 70-80% 
dels fumadors al·ludeixen voler deixar de fumar. No obstant això, un petit percentatge 
ho aconsegueix. Això indica que les persones no fumen perquè els agrada, sinó per-
què tenen una dependència a la nicotina.



Aquest material ha sigut elaborat per la Confederació Don Bosco, com a part del programa 
“Pasaporte 0,0” dintre/dins de la linea d’Educació per a la Salut, en col·laboració d’en Gema 
Aonso Diego, graduada en Psicologia i Màster en Psicologia General Sanitària per la Unive si-
tat d’Oviedo, Màster en tabaquisme per la Universitat de Cantàbria, i a l’actualitat, doctoranda 
al tractament del tabaquisme en persones amb un tractament per altres substàncies.

Ha estat creat com a recurs orientatiu pel que està obert a les aportacions i l’experiència dels 
agents socials que els utilitzin. Esperem que la informació i les dinàmiques ofertes us siguin 
útils en la vostra labor preventiva. Així mateix, volem agrair i lloar el treball i la dedicació dels 
joves voluntaris com a impulsors d’hàbits de vida saludable.
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