UNA BONA FESTA!

Alcohol, menors
i festes populars

Orientacions per a grups i entitats
que gestionen barres de beguda
en festes populars

Les festes populars (festes majors, gastronòmiques,
fires ...) són ideals per passar bons moments amb
els nostres veïns i amics i, alhora, són un motor de
promoció cultural, turística i econòmica. Així doncs...
millor que ningú arruïni la festa!
Aquesta guia s'adreça als grups i entitats (culturals,
esportives, etc.) que gestionen llocs de venda de
begudes i de menjar (barres, casetes, barraques,
etc.) en festes majors o altres de semblants, per tal
de conscienciar les persones responsables
d'aquestes barres i les que serveixen al públic, sobre
el sentit i l'obligació de complir, també en aquests
llocs, la prohibició de vendre alcohol a les persones
menors d'edat. A més suggereix orientacions per
facilitar aquesta tasca.

Si muntem la barra
és per autofinançar-nos!
Molts grups i organitzacions muntem barres de
beguda i menjar a les festes populars per poder
treballar uns dies o per guanyar uns diners que ens
permetin finançar activitats durant l'any.
Però, si venem alcohol a menors ens pot caure una
multa i, en lloc de guanyar diners, perdre’n. A més, si
tenim problemes, podem perdre la llicència per
muntar una altra barra en la propera festa. I la cosa
no està per jugar-nos-la!
Sense oblidar que sempre hi pot haver algú a qui li
doni per denunciar-nos si la cosa s'embolica (encara
que no haguem tingut res a veure, podem acabar
pagant els plats trencats).
També és bo recordar que hi ha altres maneres
d'aconseguir ingressos: vendre samarretes o xapes,
fomentar que la gent s'associï a la nostra entitat,
organitzar activitats populars (menjars, curses...),
etc.

¡Prohibir vendre alcohol als
menors en les festes és passar-se!
A les festes qui realment acostuma a passar-se amb
l'alcohol, i molt, són els més joves (no tots, però sí
una bona part d'ells).
I és que, l'emoció de la festa i la falta d'experiència,
sovint els porta a beure en una estona tot l'alcohol
que hauria de donar per uns quants dies... A més, si
van d'allò de "jo sóc gran" poden pensar que seran
més enrotllats si beuen molt.
Quin és el resultat de tot això? Gent farta d'haver
d'aguantar numerets, vòmits, borratxeres,
ambulàncies portant a gent amb un coma etílic...
Prendre alcohol en èpoques de creixement no és bo
per res: no li convé a un cos que encara no està
acabat de formar (per gran que sigui), ni li va bé a un
cervell o a un cor que van com una moto per l'edat,
però a batzegades d'un costat a un altre...
La llei no la van fer per fastiguejar, encara que de
vegades sigui molesta, sinó per protegir la salut dels
menors. Per a ells, és qüestió de temps! i per a
nosaltres, qüestió d'entendre-ho!

Si no els en venem nosaltres,
en compraran a un altre lloc...
Les botigues i els supermercats tampoc poden
vendre alcohol als menors. I cada vegada hi ha més
controls i cauen més multes...
És cert que no podem controlar si algú major d'edat
compra alcohol per passar-lo després a menors
d’edat... Però del que es tracta és que nosaltres fem
les coses bé, per evitar-nos problemes i per ajudar a
evitar-los a altres persones.
Una cosa està clara: si els posem difícil als menors
que beguin alcohol (cervesa, sidra, cubates, etc.) es
redueix molt el nombre i la gravetat dels problemes
que poden tenir per això.

Amb la barra plena a vessar, no
hi ha temps per demanar el DNI
Llavors com ho fem? Doncs, per evitar vendre
begudes alcohòliques a menors d’edat el primer que
podem fer servir és la vista.
Normalment, es veu a primer cop d’ull qui és menor
d’edat i qui no. I si dubtem, podem fer una ullada als
seus col·legues per veure si són majors d’edat o no,
perquè en general s’acostuma a anar amb gent de la
nostra mateixa edat... No ens enganyem ni pretenguem enganyar ningú: dubtes de debò en tindrem
pocs i, per tant, haurem de demanar pocs DNI.
I si són menors i els l’hem de demanar, per molta
cara de sorpresa que posin ja saben perfectament
que no els podem vendre alcohol. Així que, el normal
és que se’n vagin (encara que una mica mosques). I
si ens hem confós, no tindran cap problema en
mostrar-lo perquè saben que els servirem el que ens
demanin.

Has tastat el còctel Vampire
Posh? I el Zombi Destroyer?
De la mateixa manera que inventem i preparem
barreges originals amb alcohol per a que cridin
l'atenció a la gent i les demani, podem fer el mateix
amb begudes sense alcohol, utilitzant noms i
presentacions originals. I, com que surten millor de
preu, les podem posar a preus més econòmics i
vendre’n més.
Per a qui vulgui posar-ho en pràctica, un consell: es
porten els colors cantons i cridaners i els noms boigs
de rematada.
Ah! I també podem anunciar a la pissarra les
begudes sense alcohol i el seu preu. Que haver-ne,
n’hi ha! El que falta de vegades és imaginació (no
serà pas perquè l'alcohol mata les neurones?)

Em fa mal rotllo negar-m’hi...
I amb la barra a vessar!
Però les coses canvien, i de quina manera... També
abans la major part de nosaltres teníem feina, i ara,
un màster en atur.
Si la barra estigués plena a vessar (gent demanant a
triple fila!) podem usar qualsevol de les tècniques
següents, o altres que se'ns ocorrin. Tot s’hi val (bé,
gairebé tot) perquè els menors surtin sense alcohol
de la nostra barra:
·
L'atac com a millor defensa. Entrar directament
dient: "Sense alcohol tinc sucs i refrescos. Què et
poso?".
·
Passar-li el mort a una altra persona. La culpa
sempre la té qui sigui, menys jo: "La cap de la
barra mana, i això és el que hi ha!".
·
L'arenga telemàrqueting. Hi ha qui tira del
clàssic "Sí, si jo ja t'entenc, però és que no et puc
servir una cubata*" i així una vegada i una altra
fins que pengi (se’n vagi a un altre lloc) o canviï de
línia (demani una beguda sense alcohol).
* Canviar per "birra", xarrup o el que sigui que demani amb
alcohol.

·
La vil fugida. Passar dels "petits" i atendre la gent
de la barra que sigui major d’edat. Però, millor les
altres tècniques, oi...?

Tres coses més i marxem
1 Deixar les coses clares des de bon
començament. Penjar en un lloc visible de la
barra un cartell avisant que no es venen begudes
alcohòliques a menors (recorda: la cervesa ho és).
Posar també el número o la cita de la llei que ho
prohibeix (els tècnics de Salut, Serveis Socials,
Joventut... del vostre Ajuntament estaran
encantats d'ajudar-vos).
2 Si algun menor es posa molt gallet o alguna
menor molt xuleta. Recorda que per a que la
cosa no s'emboliqui, sempre és millor passar que
pujar el to. El mal rotllo crida el mal rotllo, i de
vegades l'acompanya la violència... En canvi el
bon rotllo, calma.
3 I si encara tenim dubtes? Doncs a preguntar!
L'experiència és un grau, i per aquí hi ha gent
amb molts anys de barra i molta experiència que
sap com portar el tema: "Si et vénen uns “peques”
demanant birres tu què els dius?"

I ara que ja saps com
va això...
ràpid a la barra i
a servir. Però bé!
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