
La guerra del fum

Rebel.lió de bars i

restaurants contra la
prohibició absoluta

de fumar en Ilocs
públics tancats.

E
l nen i la nena rcpartint cigars per
als homes i cigarretes rosses pel
a les senyores i senyoretes..- Una
imatge de les noces tan rSnega com

entranyable i tradicional. Que enguany
desapareixer& Sempre que s’aprovi i
es conlplesqui la relbrrna de la Ilei que
preveu de prohibir el eonsum de tabac a
tots els cstabliments públics tancats.

A poca poc, els espais públies I/iures
de~hin van guanyant la partida, i tot fa
pensar que enguany es farà una passa
sense retom cap a la Qct6ria l]nal. Fa
uns quants anys nmga no s’inlaginava
que la fórmula I pogués sobreviure
sense aquella imatge ic6nica del cotxe
negre i daurat del John Player Spccial.
Dones no únicamenl xa desaparèixer
el cotxe smó tambc tota publicitat de
marques de tabac a les curses, tant de
cotxes con1 de nlo[os. Les ~eus alar-
nlisles anguraven que era la nlOFI de
la competició del motor. Però no va
ser aixi. D’tma altra banda, no la tants
d’anys que era impensable d’anar al
cinema i no ser-hi rebut, just abans de
comengar el film escollit, per I’annnci
de Marlboro, amb aquell viril cow-
h(~v que aspirava nicotina w~ra el foc
després de la dura jornada de fi:ina,
mentre sonava la música i el sol es per-
dia a I’horitzó. Doncs a hores d’ara és
impossible de veurol’hi. I encara més:
a alguns dels actors que aparcixien en
el paper del viril fumador, tampoc .ja
no els pot veure ningfl: Wayne MacLa-
ren, David MacL.ean i Dick Ilammer
moriren de càncer de puhnó a causa
del labaquisme. Si l~ns i tot un dels
virils Murlhoro ;~k’.. Wayne McLaren,
es va convertir a la croada antitabac
és que alguna cosa canx lava. Vis anys
d’esplendor del tabac van quedant a la
hist6ria. Mal ternps f, cr al fum. [ piljor

sera el futur, perquè la normativa legal
s’endurirà tbrqa.

Les suecessixes campanyes contra
I’hfibit de fumar han anal donant resul-
tats arreu d’Vuropa i els Estats Units. A
la Unió queden pocs estats Iliures per a
lumar. L’espanyo[ és. a la practica i a
malgrat [es mesures imposades Ih tres
anys. un d’aquests. Els darrers dos anys
pareixia que el consLtm hi disminma.
per6 el desembre passat una enquesta
del Centre d’hwestigacions Sociolo
giques (CIS) alertava que torna pujar.
Segons aquest estudi, el 27.3% de la
població de I’estat fiurm diàfiament i un
4.2% fuma esporfidicamcnt. L’enquesla
anterior sobre aquest habit assegurava
que fumara habitualment i ocasional-
mcnt un 29.5%. Ara el 31.5%. Alerta
grisa: massa tima inhalal.

La prohibició. La Unió Europea de
moment no ]la establcr~ cap norma
d’actuació única per a tots els membrcs
amb relaci6 a fumar en estab]hnents
públics. Per6 el fet és que la tendencia
cada vegada és més restrictiva perlot. El
novcmbre passat, el Parlament Europeu
aprova una resolnció 520 vots a favor.
53 contra i 45 abstcnciuns que su-
bratllava la importancia de convertir la
Inió en un "’espai lliure de fums a Iols
els ]locs pfiblics taneats". Tanmateix.
els eurodipntats rebutjaren la proposta
que la resnlució inclogu¿s una petició
a la Comissió Europca perqu~? presen-
u’~s "una proposta legislaliva a aquesta
Cambra sobre la probibicio de fumar el
2011 a tots els Ilocs de lema tancats". Tol
i la moderació de que presumeix la re-
sohlció aprovada per parl (]el Parlament
Europeu, la dictadura del tabac es trnba
en un dec[i~i cert. tan cert com que el
x ent s’enduu el fnrn. De fct. la Comissió
Furopea mateix ha proposat als eslals
membres qne el 2012 nnifiqnin les nnr-
ntatives, en el sentit qne prohibesqnin
de fi.anar a tots els establiments públics
lancats. En aquests momcnts, la prohi-
bieió és total o gairebé total a Irlanda,
Itfilia. Malta, Portugal. Suèeia, B61gica.
la Gran Bretanya, Lituània, Estònia.
Alemanya, els Paisos Baixos i Franqa.
És cert. per6, que les nornles no són ho-

J
L’equip Lotus va ser uns dels més desta¢ats

mog(mies i que a cada estat hi pot hax er
exeepcions: a presons, a psiquiàtrics.
a c[ubs de í5madors de pipa. a caf¿s i
restaurants de[imitats expressanrent..
Però en general la tend6ncia és clara:
cada ,.egada serà més difieil de fumar
en establiments púb]ics tancats.

Seguint aquests aires prohibicionistes
genera[s, a I’estat espanyo[ la ministra
de Sanitat i Consunr. Trinidad Jiménez.
ha anuncial que engtmny s’endnriran ]es
restriccions qne hi ha d’enqà del 2006.
A[eshorcs. el goxern espanyol dicta la
prohibició de fimmr a tot bar i restau-
rant de més de cent metres quadrals.
Per6 el cas és que la norma snvint s’hi
ha adaptat de forma confusa i només
una pelita pan d’aquests establiments
són avui dia lliurcs de fum. A tot I’estal
espanyol, únicament uns 40.000 I[ocs
tancals d’oci són e|ectivantent de no
fumadors, sobre un total de i50.000.
segons dades del mmisteri. A més. la
possibilitat de tenir espais per a fl_lma-
dors i por a no lumadors en nn mateix
establimenl fa quc, a la prfictica, el
flm’mdor passiu lhmi igua]ment encaro
que I’establiment lingui resep.,al un es-
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de la formula 1 durant els anys 70 I 80 del segle XX, gracles al patroclni de la marca de cigarrotes John Playor Special,

pai suposadanlent Niure de I’um Ja quc
parlera dm prohibicio de Rimar en I)ocs
públics, un recordatori hist~/ric: durant
la Y, egona Rep(tblÍca. [’estal espanyol
fou el prhller dm tot Luropa que prohibÍ
de [LIMar a teatres i a C[llellle~4

El mes dm.juliol passat, la ministra va
ilnl.lnciLii que la soeietat espanyola era
"’madura per a prohibir fumal a Iolg els
llocs púbNc~,". Feia aquesta dcclaració
en una radio, enmig de la psicosÍ per la
pand{’mia de grip A. per6 no passà des-
apercebuda. [mmcdiatamenl. sorgiren
,,cuz, contlàries que argüJen tant la I[i-
berial mdÌ,+idual com els elbctes eeonò-
mics pemiciosos per a tot el negoei de
I’oci. cspccialmellt el nocturn. Pero el
go\ era (le MadrÌd no lotl ailclue:~ enrere
..\ns al comrari lis meses scg(ients.
]es declaraclOnS I)l]eiilIS allalen caiellt
I’Llna rere I’altla i lotes el1 I¿1 maleixa
dhecch’~ duranl el 2fil0. prohahlement
apnHiianl la pre,dd~"ncia iotat[~lia de la
Uni6 ~és a dir durant el prmler semes-
tre . es prohÍbÍr¿l de fumar a IolS; els
cspab públics [allcats. Jnclosos bars.
restauranb., discotcques Í qu;llsex el aItre
establinlent d’oci

Rebel,lió. D’encà de I’c:,tiu pa.,,sat, la
piil,àllliCa ha ana( creixen(. Pel(~ ha eslat
a COltlenga[tlCllt d’engtKiily quall les
palionals d’establJments d’oci i d’hos-
laIelia han engega~ la contraotb+’nsixa.
clddLlill{ I’aOlIs econòmiques per a nlal/-

lel/Jr la sJluacJ6 legal actual o b<é pclquc
la nova noimativa s’aprovÍ, perb no
sigui aplicada h/lmedÌalamcnt sin~ que
s’esperi que els efLec~es tic la crisi eco-
n<’mlLca es ,,agin superanl ,\tnb aquest
~lb]cctiu. les patronals del sector de hi
restauraci(~ es reuniren el dia 25 de ge-
nera Madrid por establir LinLi e_~traI~Tgia
colljtlllta a I] de pressÍonar el minisleiÍ.
Entre les acci4nl~ previstes hi ha kl
rccollida de signatures pe~ a critJcai la
111e~Lila 311tlnciada.

l!l 17 de gcner el presidellt de la Fe
deració Espanyola d’llostaleria i Res
lauraci6 (FIH]R). José Maria Ruhio.
asscguiaxa qtlc >i la prohihici¿> absolula
de fumar en ]lees p{Iblics tancat_~> es Ih
electi,,a serà la ruina de moles bars i
restaLiranls. "TI seeto111o t~,s I~lvorable al
labac, peiÒ si d’e,,itar los gran pOrducs
ect!nòlltiquc>~, x a explica~ ~egolt~, I~.ti-
hiel el cose d’tilla illeSura com aquesta

serTt e[ I411canlen( de mÍIcrs deslabli
i]lenl~, perquè "’al’gl inateix ll’ll%t’h~Lltll

la pi{ior crisi econ{mlica, alllb pcldtleS
de recaplació al wlhanl del 25">. so
[~lelol als har£ petils ,\mb la i11cstlra
ailunciada perdrÌen, ti Mes. Cllllt., tli1

407J i Ull 5l)~Ó de kl clientela, alllh el
resLtltat general dd lallCalltent en molls
de casos" ~;egons ~lquest reprcsenlall[
de hi patrOllal. "’ra s~~cialització Ir4di-
e{oilal inclou anar al bar. perquc ,. i\ ira
en ul/ paÍs amb un bar per a cada 175
habJtanls Lna nlcsura com aqucsla
[la que ailtlllCià la ministra csp¿iil3ohl
de Sanitat I inrplicaiia qtle moha 7cnt
es que(lalia a ea seva Í això scria le~al
por a in~~hs eslablhllenls D’tlna altra
banda, la Ilei actual ¿s bolla: :~i algti no
la co1111)Ie{’x, cal qLic I’adi11Jnislraci0 [1i
inler\ingui Es una lid que complcix els
requisÌ~s tic I’OrganÌIzació Mundial de
la Salut I()MS) respccle a la Iluila 
ila el lahac, i i1o c~mtr~lditi cap diiccli~ a
de la I;ni(i Etlropca’" la PllllC d’una
altra banda, acl.lsa el n4nisleri encap?a
lar pel Irinidad .lira~hez d’hipoclesÌa.
pcrqLiC’, al inatelx lemp~, que diu ,.oler
Iluitar c{in[ra el lab¿iquis[lre l(ll plohi-
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La ministra espanyola de Sanitat i Consum, IYinidad Jlmenez, ha anunciat que enguany s’ampliara

la prohibició de fumar als espals públics tancats, tal com ja han fet molts estats europeus.

bim absohnament el consum de tabac a
tots els centres públics tancats, facilita
I’adquisició de tahac en augmcntar-ne
els pnnts de venda.

Les critiques tambo es deixarcn sentir
a la reunió de I’Alianqa per a I’Excel-

Ibncia Turística d’Espanya (Exceltur),
una associació Ibrmada pels principals
gmps i enlpreses hoteleres, entre les
quals les més importants són les dels
Paisos Catalans. Aquest /obl~r d’em-

presaris hotelers organitza a Madrid el
cinque Forum Exceltur, al mateix temps
que es feia la fira Rlristica Fitur, ara Ih
qumze dies. El president de I’organit-
zació, el mallorqu[ Sebasti:i Escarrer
~ice-president del Grup Sol , féu un

discurs moh critic cap a la politica
luristica del govern de Rodríguez Zapa-
tero. que acusà d’haver perdut dos anys
scnse escometre [es "’reformes estructu-

rals necess/~ries al sector", de no tenir

prou scnsibi[itat cap al turismc, com
"ho exemplifica la pujada de I’IVA"
prevista per a enguany, i de dura terrne
mesures "com la del tabac", que s’enge-
guen sense avaluar el possible perjudici
econòmic que pot tenir en el mrisme.

Paisos Catalans. La reacció ge-
neral del sector empresarial de bars i
restanrants contra la mesura anunciada
ha estat també r~ipida i contundent
als Paisos Catalans. A Catahmya. el
secretari general de la Federació Cata-
lana d’Activitats Recreatives Musicals
(Fecasarm), Joaquim Boadas, acus~ 
ministra espanyola de Sanitat d’haver
enganyat el sector, perque el mes de
maig passat haría assegurat que la pro-
hibició absoluta encara trigaria molt
a arribar; i, los com lbs, criticava que
no s’hagués tingut en compte el pos-
sible cnp economic, gegons aquesta
patronal, a Catahmya. el cost en ocu-
pació d’una mesura com aquesta seria
d’uns 30.000 desocupats, de resultes
del tancament d’uns 1.000 Iocals d’oci
nocturn. La Fecasarm anuncia que a

partir del 15 de gcner passat comen-
(;aria una campanya de recollida de
signatures que s’allargar:~ fins el mes
de maig per demanar tant a la Gene-
ralitat com al ministeri espanyol que
la normativa es mantingui com ~]ns ara
i que, si de cas. I’administració vetlli
perqu¿ es complesqui adequadament
allb que preveu la lid.

Al Pais Valencià, la reacció ha estar
iguahnent molt critica. La Confedera-
ció Empresarial d’ttostaleria i Turisme
(Conhostur) alertà cl dia 25 de gener

que la nova normativa implicaria la
p~rdua d’uns 15.000 llocs de teina, el
tancament d’uns 4.000 Iocals i p~rdues
del sector valorades entre 1.000 milions
i 1.200 milions d’euros. Aixi ho adver-
tiren en una conferencia dc premsa el
president de I’entitat, Joan Carles Ge-
labert, el vice-president de la Federació
Itotelera de la Conmnitat Valenciana.
Miquel Àngel Toran. i el vice-presi-
dent d’alers econ6mics de la Fcderació
Empresarial d’Hostaleria de Val6ncia
(FEHV), Manuel Espinar. Asseguraren
que dels 34.000 Iocals que hi al país, un
11% (uns 4.000) no podrien suportar 
baixada de recaptació i haurien de ple-
gar. Aix6 voldria dir que la desocupació
creixcria d’unes 15.000 persones més.

Una situació que descrigueren com a
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Un dels pftmers Marlboro Meo, Wayne McLaren, es va unir a la croada antltabac I va acabar morlnt-se de cancer.

"’esgarrifosa" per a I’econontia del pa+
is, que tindria conseqüOncies ca6tiques
++Cl1 HlOlllents de crisi profunda com
la que tra:essem". Aquestes patrona]s
es inostrarcn favorables a mantcnir la
normativa actual, i anunciaren el suport
a la campanya de recollida de signalures
per a mantcnJr-la.

A les illcs Balears. I’entitat quc ha
aixecat la bandera contra la 1vitalora
de la ]lei del tabac és la Conf’cderació
d’Associacions Empresarials de Bale-
ars (CAEB). la més potent de lotes
les patronals. El 18 de gener. Francesc
Martinez. x ice-president de I’AssociacJó
I¢nlpresarial de Restaulació adscrita a
la CAEB . acompanyat pel president
de la CA[{B. Josep Oliver. alertà que
"’a les destinacions turistiques’" com les
Balears. aquesta mesura significaria un
cop econòmic "+molt IbrC. A parer seu.
al voltant d’ui/ 15% tic la recaptació de
hal> i tltl ,R’+h de rcstauranta es pcrdria
dircctainent per la prohibició de lumar
a tot establiment pfiblic tancat. Segons
Marfinez. "moltes emp]vses pefilcs. I~q-
miliars en molts de casos, hauricn de

tallcar", perque no po([riel1 SLlportar
"’les p~rdues causades pel aquesta itle-
sura. que arribarien després d’ha~er
aguantat els al’celes negatius de la cri:.i
eeononlica". No ~a ava[ual e] noltlblc
dc Ilocs de tkina que es podrien perdre,
per¿, es mostr£t COllven~tll que -’seria la
nffna total por al sector, perqu¿ IL1oIts

hars haurien de tancar". I{Is empresaris
de restauració de les Balears. segons la
palrona]. "’hagueren de l’e[ dcspeses ira
portants pet adaptar-se a la Ilei del 2OII6
i. ara. menys de quatrc anys despr¿s.
ens diuen que ja no wll Aixo és impro-
xisaci6". La (’AEB es mostra lax orablc
a illa[ltenir la llel xigent Cll eI5 ICl’llle>
actuals i també s’afegeix a la campanya
de recollida tic signatutes.

Es complir;i la Ilei? L.a Ilei antitabac
scrà rclbrmada cnguany en els termos

allunciats. Possib]ement el govenl de
Rodríguez Zapatero aplofilar(~ la presi-
dència rotatòiia de la LTIliO per dcmo>-
tr;ll el seu COlllpYo111[s a11113 una LtLlopa
tan lliure de Iilnl con/ sigui possihle.
Xta be. ta >olidesa de la posiei6 go\er-

nantental ha sofert un canvi pcrceptiblu
aquestes dan’eres setmanes. Si dLlram
el segon semestre de [’an? passat la
ministra espan.,,ola de Sanitat contiou
ava anunciant per al 2Olfl la prifllibici6
total de lilmar en Ilocs púhlics tancats.
sellse cal) candi sobre ali8 que haxia
dit a i’csfiu, ara ja matisa ti,rga LaLlau
de critiques enlpresarials semhla havei
lel diana en el seu govern, l’rinidad
Jira~heZ. duranl els dies quc es duia al
terme Fitur. ,,a declarar a [ \l! que "+la
lelolnla tic la Ilci" a[llitabac "+s’;ipro’~ arà
enguany", per6 immediatan/cnt al~:gi

que "’s’aplJcarà quan hi ha~i consen~,:
quatk arribem a aquest COI/’~CI]S ~,el’¿l

quan podr¿t aplicar-se aquesta relbr
nta" la ntinistra asscgur~’i quc +~jo Ihig
un pku~lcjamenl de sahit p{dqica, per¿,
tambo lillC considcració cap al >ectol
[d’hoslaleria: bars i restaurantsj, i natu-
rahnenl la datleUl c(~sa quc ’~(~lt[ria seria
a(¢,clat [~egati\ali/cnl LII1 >ccloI ccono
itllC, i cncala t11011 itteit}s el ,.ector de
[’hosta[eria, que es tan potenF

tliquel Pavera~
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