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De la ciència a la vida... passant per l’activisme
1950: càncer de pulmó i tabac 

1971: Broadcast ad ban (EUA)

1975: Nonsmokers rights mov (EUA)

1985: Increment de taxes (EUA)

1988: Prohibició en vols <2h (EUA)

1999: Prohibició a tots els vols i busos

2006: Primera llei del tabac

2011: Segona llei del tabac + prohibició



https://www.texascancer.info/texastobaccosummit/Day1/surgeongeneralsreports_Samet.pdf




Qualitat de l’aire
1996: estudis de mortalitat per contaminació

2005: Nivells OMS per sobre dels nivells UE

2010: activisme i mesures en ciutats 

2014: Plataforma per la Qualitat de l’Aire

2016: El frau del diesel (lobby EU)

2020: ZBE Barcelona 

XXX: PEATGE DE TOXICITAT?

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/el-frau-del-diesel/video/5587786/


Què fa la ciència ?
Evidència dels problemes de salut / ambientals / econòmics

Informes per a governs i administracions 

Evidència de que les mesures funcionen 

Denúncia de males praxis i retards en les aplicacions 

Ajuda a la divulgació 

Ajuda a l’activisme 



Què fa la ciutadania? 
SALUT

#Revoltaescolar

ESPAI PÚBLIC

#Recuperemlaciutat 

#RevoltaVeïnal

CANVI CLIMÀTIC 

#MenysAvionsMésVida

Salut 

Territorialització

Xarxa 







https://www.revoltaescolar.cat/

https://www.revoltaescolar.cat/


https://www.recuperemlaciutat.com/

https://www.recuperemlaciutat.com/




Els objectius han de ser resultats mesurables 

Menys persones fumadores habituals

Cap persona fumadora involuntària

Nivells de qualitat de l’aire legals / soroll

Nivells de qualitat de l’aire segurs (OMS)

Malalties i morts prematures 





http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/




https://www.infoadex.es/home/wp-content/uploads/2021/02/NP-Estudio-InfoAdex-de-la-Inversi%C3%B3n-Publicitaria-en-Espa%C3%B1a-2021.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=XPtqLgIyEG8
https://www.elcritic.cat/investigacio/circuit-de-catalunya-100-milions-deuros-dajudes-publiques-en-10-anys-10474




Les mesures que necessitem  

Només es produeixen amb pressió social que guanya sentit comú

Només es produeixen amb molt consens entre administracions (ZBE)

Hi ha lobbys molt poderosos que fan grans inversions en publicitat 

Cal innovació i creativitat en la comunicació per trencar inercies 











https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/torna-la-bici/video/5636765/

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/torna-la-bici/video/5636765/




I si pensem en positiu ?

https:/ /www.instagram.com/p/CM5BwsBFUq1/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CM5BwsBFUq1/?utm_source=ig_web_copy_link




http://recuperembaixmaresme.cat




Moltes gràcies! 
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