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Medi 

1r aniversari  de la prohibició de 
fumar als locals
Aquest primer de gener de 2012 ha fet un any que 
va  entrar  en  vigor  la  prohibició  de  fumar  en  els 
espais tancats.

Normativa

Es coneix com a Llei antitabac 2011 la llei espanyola 
que va entrar en vigor el 2 de gener del 2011, en la 
qual s'estableix la prohibició de fumar en qualsevol 
tipus  de  local  tancat  obert  al  públic:  bars, 
restaurants i  discoteques han de quedar lliures de 
fum. Només hi ha unes quantes excepcions, però, 
en general,  es pot parlar  de "prohibició total",  fet 
que equipara la legislació espanyola com una de les 
més avançades en aquesta matèria, com ho poden 
ser la nord-americana, l'alemanya o la britànica.

Avantatges i Desavantatges.
Per  tal  de  copsar  quina ha estat  la  reacció  de  la 
població després d'un any de vigència hem pensat 
fer  una  enquesta,  el  resultat  de  la  qual  us  la 
comentarem a continuació.

Avantatges

 -La gent  del  voltant  dels  fumadors  no  haurà  de 
suportar el fum. 

-La gent  no fumarà  tant  en trobar  espais  on  es 
prohibeix fumar.

-Els fabricants d' estufes exteriors augmentaran les 
vendes.

-  La  salut  d'una  part  important  de  la  població 
(fumadora i no fumadora) millorarà ostensiblement.

Desavantatges: 

 -Pot  produir  nombroses  malalties,  entre  elles  el 
temut càncer.

-Una cigarreta treu 5 minuts de vida a una persona.

-El tabac provoca la malaltia de l'osteoporosi.

-Els bars no guanyaran tants diners.

Enquesta
L'enquesta  que hem passat  preguntava  l'edat  i  el 
sexe,.

Volíem saber si eren fumadors o no o si han intentat 
deixar-ho.  També  hem  preguntat  sobre  la 
conveniència d'aquesta prohibició.

I  per  fi  hem  volgut  saber  si  ha  hagut  algun 
avantatge social.  El resultat de l'enquesta ha estat 
el següent. 

Homes: 40 % Dones: 60 %

Edats: 12 % tenen menys de 15 anys

12 % tenen entre 15 i 25 anys

40 % tenen entre 26 i 45 anys

36 % tenen més de 46 anys

Un 36 %  han intentat deixar el tabac i un 40 % 
creu que li aniria bé rebre algun tipus d'ajuda. 

Un 40 % dels fumadors apaguen el  cigarret quan 
veuen el senyal de prohibit fumar.

En general, un 80 % creu que la prohibició de no 
fumar  en  espais  tancats  és  bona,  tant  en  locals 
públics com a la feina.

Percentatges segons si són fumadors o no Percentatges segons la quantitat de 
cigarretes que fumen
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