
Les fonts de calor com la Les fonts de calor com la 
fusta o el carbó contenen fusta o el carbó contenen 

els seus propis tòxicsels seus propis tòxics

Hi ha molts productes per Hi ha molts productes per 
fumar en catximba. Alguns fumar en catximba. Alguns 

contenen nicotina i d'altres no, contenen nicotina i d'altres no, 
però la seva combustió sempre però la seva combustió sempre 

produeix toxines com ara produeix toxines com ara 
arsènic, níquel, monòxid de arsènic, níquel, monòxid de 

carboni i quitràcarboni i quitrà

Només refreda el fum, per tant Només refreda el fum, per tant 
no filtra les toxines del tabac i no filtra les toxines del tabac i 

el carbó. El fet que el fum el carbó. El fet que el fum 
estigui més fred fa que les estigui més fred fa que les 

pipades siguin més grans. Es pipades siguin més grans. Es 
considera que una sessió de considera que una sessió de 

catximba equival a 200 catximba equival a 200 
cigarrets convencionalscigarrets convencionals Compartir el broquet pot ser Compartir el broquet pot ser 

una font de contagi de una font de contagi de 
malaltiesmalalties

Igual que amb el tabac, Igual que amb el tabac, 
també està prohibida la també està prohibida la 

venda dels productes per venda dels productes per 
fumar en catximba a menorsfumar en catximba a menors

Encara que no fumem, si Encara que no fumem, si 
respirem el fum de la respirem el fum de la 

catximba som fumadors catximba som fumadors 
passius. I això és perjudicial passius. I això és perjudicial 

per la nostra salutper la nostra salut

Centrada en canals dirigits al Centrada en canals dirigits al 
públic adolescent, com ara públic adolescent, com ara 
Youtube. És una estratègia Youtube. És una estratègia 
comercial per remuntar les comercial per remuntar les 

xifres de la baixada del xifres de la baixada del 
consum de tabac entre els consum de tabac entre els 

jovesjoves

Posar alcohol o llet a la 
catximba no influeix en els 

efectes o en la densitat
 del fum

Si util izem paper d'alumini Si util izem paper d'alumini 
d'ús comú, inhalem les d'ús comú, inhalem les 

partícules tòxiques que es partícules tòxiques que es 
desprenen de la combustiódesprenen de la combustió
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Lasas fu fuenenttees dede cacallor ccomoomo
llaa madermaderaa oo el ccarbónarbón

conconttiieennenen ssuuss
prproopiopioss tótóxxicoicos

SoSollo enenffrrríaa eell hhuumomo,, pperoero n noo
ffiilltratra l lasas toxinastoxinas dedel l tabatabaccoo y y
eel l carcarcarbbóón. En. En. Ell h h heeccchhoo ddee qqquee eell
hhuummoo eestésté m mááss ffrrííoo hacehace queque

llasas cacacalladasdasdas seseaan n másmás grandesgrandesgrandes.
sese cconnsisidderaeraera quequeque un unaaa sseesiónsión dde

cacacacchhimbaimbaimba eeqqquuivivaalle ae a 220000
ciciggarrarriilllllooss ccooonnvveenncicicionnaalleess

IIgguuaall queque cocon n el l tabatabacco,
tambiéntambiéntambién eestástá prohibiprohibiprohibidddaa llaa

venventtaa ddde l losos proprodduuctosctosctos ppaarara
fufumarmar enen ccacachiimmbbaa

aa memennooress

CeCenntratraddaa een n canacanaleses didirrigiigiddosos
aa púbpúbpúbllicoico adadadoollescenescentte, ccoommmo
YYoutoutoutubebe. E. E. Ess un unaa eesstrategiategiategiaa

comecomerciacial l paparraa remoremonntatarr llaass
cicicifffrraass dedede l laa bababajaada dededell

consconsuumomo dede tabtabaaccoo
eenntrtre lloss jjóóvevenness

Aununquue n no fu fumemosmemos, , sisi
reresspirpirammoss eell huumomo dede l la

cacacchhimbaimba ssoommos fuummaadordores
papasivoivoss,, y  y esso eses peperjjudicudiciiaal

paparaa nu nuesstraa sasaludd

HaHay y muuchoschos prprooduuctosctos pparara
fumamarr enn cachimbacachimbacachimba. AAllggununoos
concontiieenenen n nicotinaicotina y  y otrosotros nono,,
peperroo ssu combustiócombustiócombustión n siempreempreempre

prprodducce totoxxiinass ccomo:omo: aarsénicorsénico,
níníquequell, momonóóxidxidoo dddee carcarbbonno i

aallquiquiquittrráán.. .n.. . ,, enenttree otrasotras

CompartiCompartiCompartir llaa bbooqquuillllaa puedepuedepuede
seserr uunnaa fu fuenente ddee coconntatagggioio

dede enenffermedaermedaddeess

Poner alcohol o leche en la
cachimba no influye en los
efectos o en la densidad

del humo

SiSi utiill izzaammoos papepapel dede aluummiinnioio
dede usousouso comcomcomúún, ininhhallamosamosamos l lasas

paparrtítícuculasas tóxictóxicass qquue ssee
dedessprendeprendeprenden n de la ccoommbbuustióstióstión

Colabora:

CACHIMBA-FULL VOLANT CAT-CAST.indd   2CACHIMBA-FULL VOLANT CAT-CAST.indd   2 9/3/20   12:489/3/20   12:48


