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La nova llei antitabac del Govern 
basc ha disparat la inquietud entre 
els fumadors que són aficionats al 
futbol, ja que el text obre la possibi-
litat que es prohibeixi fumar a les 
instal·lacions esportives que estan 
a l’aire lliure. De moment no deixa 
de ser una mera menció en la nor-
mativa, però les autoritats sanità-
ries han posat aquests recintes en 
el seu punt de mira. Com afirma 
Koldo, un aficionat de l’Athletic de 
Bilbao acostumat a fumar a la Ca-
tedral, «segur que prohibeixen fu-
mar a San Mamés i també acaba-
rem empassant-nos-ho».
 La norma aprovada per la Cam-
bra basca fa 10 dies és similar a 
l’estatal, encara que amb una di-
ferència que la fa més restrictiva: 
es prohibeix fumar en llocs on es 
desenvolupin espectacles públics, 
fins i tot a l’aire lliure, si les acti-
vitats van dirigides «prioritària-
ment» als nens. I afegeix una frase 
confusa: si els destinataris són ma-
jors d’edat, «únicament es podrà 
fumar en localitats o espais espe-
cialment habilitats per fer-ho». Al 
no existir de moment una concre-

ció més precisa, la seva aplicació és 
impossible.
 L’article ha despertat la polèmi-
ca, ja que la seva calculada ambi-
güitat obeeix a un intent de susci-
tar el debat sobre si s’ha de prohi-
bir el tabac als estadis de futbol o, 
almenys, si s’han d’acotar unes lo-
calitats concretes per als fumadors. 
En la pràctica, la llei delega la de-
cisió als clubs, però l’Athletic de 
Bilbao, el Deportivo Alabès i la Re-
ial Societat ja han adoptat una pos-
tura comuna: no faran res a menys 
que se’ls obligui.

L’exemple dels frontons

El precedent més pròxim és el que 
va passar a principis d’any als fron-
tons bascos on, contra tot pronòs-
tic, els espectadors han abandonat 
l’arreladíssim costum de fumar 
sense descans puros i cigarrets. 
Aquest exemple de civisme, en sin-
tonia amb el comportament dels 
fumadors als bars i els restaurants 
bascos, reforça la consellera basca 
Gemma Zabaleta, que creu que és 
més eficaç «persuadir que sancio-
nar» per «protegir la salut pública». 
De les seves paraules es desprèn que 

el següent terreny a conquistar se-
ran els estadis.
 Els aficionats de la Reial Societat 
van treure ahir més fum que mai en 
un partit molt sofert davant l’Osasu-
na. Felipe hi va anar amb la seva do-
na i el seu fill, i al seu voltant va pa-
tir el fum de «cigars, puros i sobre-
tot porros». Considera positiu que 
es prohibeixi fumar al camp, i recor-
da que «tampoc es fuma al cine, o 
als avions, i la gent ho aguanta sen-
se problemes».
 Mikel, aficionat reialista no fu-
mador, opina que els clubs s’en-
frontaran aviat a «un gran mar-
ró» perquè «la gent, en general, es-
tà contenta amb el seient que té. 
Canviar tot l’estadi seria un desga-
vell». Eduardo és un seguidor reia-
lista que intenta limitar els cigar-
rets que fuma perquè va acompa-

hagués d’optar entre traslladar-se 
a una zona de fumadors o seguir 
on sempre van del camp.
 Fins ara ningú s’ha dirigit als 
clubs bascos per exigir que s’apro-
fiti la nova norma i es posi límit als 
fums dolents. La inquietud és pal-
pable entre les seves directives, en-
cara que no s’exterioritzi. Fins a no-
va ordre, la consigna és no moure 
fitxa i com a mal menor esperen 
que se’ls permeti realitzar una hi-
potètica reassignació dels socis a 
principi de temporada.
 El president de l’Athletic, Fer-
nando García Macua, no oculta 
que el club tem veure’s abocat a 
una prohibició del tabac a l’asse-
nyalar que la inauguració del nou 
estadi «podria convertir-se en un 
bon moment per plantejar» aques-
ta revolució. H

33 El costum 8 Una parella fuma a la grada de l’estadi de la Reial Societat, ahir. 

Cap al futbol 
sense fum

El País Basc obre el debat sobre el veto de 
cigarrets i puros a les grades dels estadis

EL TEXT LEGAL

Un article de la norma 
assenyala que només es 
podrà fumar «en localitats 
o espais habilitats 
especialment per fer-ho»

nyat del seu fill. Admet que el fum 
és molest, i que la inèrcia «de pro-
hibir fumar a tot arreu» acabarà per 
arribar als estadis de futbol. Al seu 
costat, Laura, una altra seguidora 
amb samarreta de la Reial Societat, 
es queixa sobretot del fum dels por-
ros. «Hi ha partits en els quals aca-
bes col·locada», diu. Cap de les se-
ves amigues es dóna per al·ludida, 
i s’endevina un fort debat si la colla 

L’Ajuntament de BCN adverteix 
‘Hair’ perquè els actors fumen

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

El teatre Apolo, on es representa el 
musical Hair, Love & Rock Musical des 
del 22 de desembre, ha estat l’esce-
nari del primer conflicte entre la 
llei de tabac, que prohibeix fumar 
en espais públics tancats, i les obres 
teatrals en les quals apareixen ac-
tors fumant. Isabel Ribas, directo-
ra de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, ha advertit els responsa-
bles que seran multats si no retiren 
els cigarrets encesos durant la repre-
sentació. 

El productor del musical 
al·lega que els cigarrets
formen part de la trama

 Ribas, delegada de  salut de l’ajun-
tament, va fer l’advertiment de san-
ció després de la denúncia que els ac-
tors fumen a l’escenari i a la platea, 
formulada el divendres 11 per un es-
pectador. Roger Peña, productor del 
musical, va argumentar que l’obra 
centra la seva trama en un grup de 
hippies dels anys 60 als Estats Units, 
als quals el tabac i els porros estan 
units. Va lamentar que la llei espa-
nyola no faci excepcions com a Nova 
York i Londres, que també han aco-
llit el musical. 
 Peña va defensar, a més, que els ac-
tors no fumen tabac, sinó «una bar-
reja de marialluïsa, alfàbrega i fu-
lles de noguera» en un intent de no 
incomplir la normativa. «És una si-
tuació estrambòtica i lamentable. Si 

segueix havent-hi restriccions s’aca-
baran prohibint les pel·lícules en les 
quals es fuma», va subratllar Peña. El 
productor va denunciar que hi ha al-
tres obres a Barcelona i a Madrid en 
les quals també es fuma.

DOBLE INCOMPLIMENT / Fonts pròximes 
als impulsors de la llei van apuntar 
que la norma prohibeix fumar en es-
pais públics tancats i que, a més, un 
teatre és un lloc de treball per a ac-
tors i la resta de l’equip, i per aquest 
motiu l’incompliment seria doble. 
«Fumar un cigarret, no importa de 
quina herba sigui, en un espectacle 
públic tancat és un acte de promoció 
del tabac i de contaminació ambien-
tal totalment inacceptable», van co-
mentar. H

La lluita contra el tabac

Aigües del Ter i del Llobregat
Edicte

De 26 de gener del 2011, pel qual es dóna 
publicitat a la Resolució que assenyala dies 
per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació 
de les finques afectades d’expropiació per 
l’execució del  “Projecte bàsic del nou dipòsit 
d’Òdena”.

Atès que s’ha publicat la relació dels 
béns i els drets afectats per l’execució del  
“Projecte bàsic del nou dipòsit d’Òdena”, al 
DOGC núm. 5633, de 20 de maig del 2010, 
d’acord amb el que estableix l’article 56 del 
Reglament de 26 d’abril de 1957 de la Llei 
d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 
1954, i declarada la urgència de l’ocupació per 
Acord GOV/209/2010, de 16 de novembre, del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Ens 
d’abastament d’aigua  Aigües Ter Llobregat  
ha resolt, d’acord amb el que preveu l’article 
52, apartat 2, de la Llei esmentada, assenyalar 
el dia 1 de Març de 2011 a partir de les 10.00 
hores a l’Ajuntament d’Igualada, el dia 1 de 
març del 2011 a partir de les 11.00 hores 
a l’Ajuntament de Òdena, per procedir a la 
redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels 
béns i els drets que s’expropien.

Aquest assenyalament es notificarà indi-
vidualment als interessats convocats, que 
són els que consten a la relació exposada al 
tauler d’anuncis de l’Alcaldia corresponent i 
en aquest Ens.

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns 
i els drets afectats, personalment o represen-
tats per una persona degudament autoritzada, 
aportant els documents acreditatius de la seva 
titularitat i l’últim rebut de la contribució que 
correspon al bé afectat, i poden fer-se acom-
panyar, pel seu compte, de perits o notari.

El lloc de reunió són les dependències dels 
Ajuntaments d’Igualada i Òdena. Tot seguit 
els assistents es traslladaran, si escau, als 
terrenys afectats per tal de procedir a la redac-
ció de les actes.

Sant Joan Despí, 26 de gener del 2011 
El Gerent,

Joan Compte i Costa

Associació d’Obrador de la 
Sala Beckett

Anunci
De l’Associació l’Obrador de la Sala Beckett, 

sobre l’acord de transformació d’associació 
en fundació.

L’Assemblea General Extraordinària de 
socis de l’Associació l’Obrador de la Sala 
Beckett, amb núm. de registre 29.039/B, en 
reunió del 8 de febrer del 2011, ha aprovat 
la Transformació de l’Associació a Fundació, 
segons l’article 314-3 de la Llei 4/2008 del 
24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, per unanimitat dels socis assis-
tents segons l’art. 324-1 de la mateixa Llei.

Aquest anunci es publica als efectes que en 
el termini d’un mes, a comptar de l’endemà 
de la seva publicació, qualsevol persona que 
acrediti un interès legítim i els possibles cre-
ditors puguin obtenir a la seu de l’associació 
del carrer Alegre de Dalt, núm. 55, 2on-A, de 
Barcelona, el text íntegre de l’esmentat acord, 
formular observacions, aportar informació o 
oposar-se a la seva execució.

Barcelona, 9 de febrer del 2011
Antoni Casares Roca, president

Ajuntament d’Òdena
Anunci

La Junta de Govern Local, en sessió cele-
brada el dia 8 de febrer del 2011, ha aprovat 
inicialment el projecte d’urbanització del sec-
tor “Pla de Can Riba-Òdena”, promogut per la 
Junta de Compensació.

D’acord amb el que disposa l’article 119.2 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, el projecte d’urbanització es 
sotmet a un tràmit d’informació pública d’un 
mes, comptador des de la publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. El 
projecte pot ser examinat en les oficines muni-
cipals ubicades a la Plaça Major núm. 2, tots 
els dies feiners dins del període d’informació 
pública, en horari d’atenció al públic.

Òdena, 9 de febrer del 2011
L’Alcalde, Francisco Guisado Santano
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