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EDITORIAL
Juan Ignacio Blázquez Navarro
President de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona

La indiferència
de l’estanquer
B

envolguts companys,

M’haureu de permetre que aquesta columna
em serveixi per desfogar-me una mica del
sentiment que em corrou, sobretot els dos darrers
mesos, per la falta de col·laboració i de compromís
per part de la majoria d’estanquers que integren el
nostre col·lectiu.
Des que em van nomenar president de l’associació de
Barcelona he procurat, i algun company de la Junta
també, dedicar una part important de la meva vida al
servei de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona i al servei de la Federació Catalana d’Estanquers,
en detriment de la meva vida professional, familiar i
particular.
Al llarg d’aquests més de sis anys, penso que hem
aconseguit fites importants, tant a Barcelona com
a Catalunya, junt amb altres presidents d’associacions;
fins i tot en l’àmbit nacional, col·laborant d’una manera especial i molt important amb la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España.
No us podeu imaginar la quantitat de temps i feina
que cal dedicar a aquestes tasques. Ara mateix em
ve al cap com ens va costar de convèncer els polítics que no liberalitzessin més el mercat, o quan
vàrem aconseguir que l’ampliació del segon canal no
s’estengués a les botigues de xinesos i paquistanesos, o que les botigues de frontera es convertissin en
duty free. I més recentment, la nostra lluita contra la
rebaixa de la xifra que marca el delicte de contraban,
o l’èxit d’aconseguir que en les noves subhastes quedi establert per llei que caldrà respectar els principis
de rendibilitat, servei públic i distàncies, que havien
desaparegut, sorprenentment, del projecte de llei.

D’altra banda, hem consolidat el projecte de la nostra Revista de la Federació Catalana d'Estanquers, que
serveix com a vehicle de comunicació i d’informació
entre els estanquers de Catalunya; en els anys que fa
que vam signar amb Loteries de Catalunya l’acord de
col·laboració, s’han repartit entre els estanquers al
voltant d’un milió d’euros; hem signat el Protocol

de seguretat amb la Generalitat de Catalunya, el
conveni amb Sanitas, el conveni amb Banc Sabadell,
el conveni amb Lant per tenir resolt el problema de
la protecció de dades per un preu mòdic, i tantes i
tantes coses.
On vull anar a parar és a què, malgrat la feina feta, cada
vegada que se us demana la col·laboració (tret de rares
i honroses excepcions), ens enduem una decepció rere
altra; la més recent, amb el fòrum-debat sobre el contraban. I no em serveix de consol que em diguin que
això passa en la majoria de les associacions d’Espanya
(fins i tot l’altra nit ho comentàvem l’amic Marcelino,
del Gremi d’Estanquers de Catalunya, l'ONAE, i jo). És
hora que es despertin la consciència i la responsabilitat dels estanquers, que s’adonin que tots i cadascun
de nosaltres hem d’aportar el nostre esforç, cadascú
en la mesura que li correspongui. Però hem de ser
tots si volem aconseguir que els nostres negocis continuïn funcionant en el marc que tenim actualment, si
volem aconseguir que se’ns respecti i se’ns tingui en
consideració en els fòrums en què intervinguem; si volem aconseguir que quan diguem que darrere nostre
tenim gairebé 1.800 estancs, més de 3.000 famílies,
puguem estar segurs del vostre suport. I únicament us
demanem l’assistència als actes que es programin; en
dues paraules, us demanem «fer embalum», i si és amb
aportacions, encara millor.
Bé, voldria que reflexionéssiu sobre aquest tema i,
sobretot, que penseu en què totes aquestes coses
tenen influència en el vostre calaix. I ningú defensarà el vostre negoci de les múltiples amenaces que ens arriben de tot arreu millor que
cadascú de vosaltres. Si no som capaços de lluitar tots junts, de mica en mica, anirem perdent la
força, el prestigi, el respecte i la influència que fins
ara havíem tingut davant dels organismes oficials o
empreses que d’una manera o una altra incideixen
en els nostres negocis. Com sempre us he dit, hem
d’anar junts; tenim un negoci que cal defensar políticament perquè té molts enemics. Penseu que molta
gent veu el monopoli minorista amb molt de recel.
Si no el defensem nosaltres, qui el defensarà?
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OPINIÓ
EUGENI RODRÍGUEZ CUCURULL
President de la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida

Ens hem de
professionalitzar!
N

o fa tants anys, els estanquers teníem una varietat limitada de productes. Amb uns quants
prestatges darrere del taulell passàvem. Del
producte que podríem considerar «estrella» avui dia,
el tabac d’embolicar, llavors en teníem tres varietats i
para de comptar: la Picadura Fina, la Picadura Selecta i
els Ideales. Avui no ens cap als prestatges tota la picadura que les marques han llençat al mercat i que hem
de tenir si volem oferir una selecció variada al client. A
més, ha comportat que la majoria d'estancs hàgim hagut d’ampliar el mobiliari per exposar-la degudament.

Arran d’aquesta nova tendència, amb els complements
de la picadura ha passat el mateix. Abans no sortíem de
tres marques de paper de fumar: el Zig Zag, l’Smoking
vermell i l’Abadie. Ara, que si blanquejat, no blanquejat, 1 1/4, curt, llarg, amb rotllo, transparent, orgànic...
i no parlem dels estris i màquines per embolicar, entubar, etc.
Amb tanta diversitat de producte, crec que els estanquers no coneixem prou bé què venem; en ocasions,
sembla que l'entès sigui el client, o això pensem quan
ens adonem que estem en desavantatge. De vegades
ens pregunten alguna cosa concreta sobre un article, i
qui no ha contestat el primer que li ha passat pel cap?
Perquè no en coneixem totes les característiques, sobretot pel que fa a les diferents picadures (talls, cultius, entubar, embolicar) i als diferents tipus de paper
de fumar.
Els estanquers hem de ser sabedors del producte que
venem, i això es pot aconseguir professionalitzant
el sector. Com? Doncs amb els cursets i jornades que
estem engegant i duent a terme les associacions perquè sapiguem quin tabac venem, què vol dir que un
producte tingui additius o que no en tingui, quina és la
diferència entre entubar i embolicar…
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«Amb tanta diversitat
de producte, crec que els
estanquers no coneixem
prou bé què venem; en
ocasions, sembla que
l'entès sigui el client.
Si no ens formem, estarem
en desavantatge»
Tots els col·lectius professionals han de passar per
una actualització, tard o d’hora. En general, als estanquers sempre ens ha costat moure’ns, però hem de ser
conscients que els productes canvien, les tecnologies
canvien, les maneres de vendre canvien, i si no ens
formem, quedarem endarrerits i estarem en desavantatge. El nostre col·lectiu té la sort que els gremis
i les associacions no parem quiets i sempre estem orquestrant coses. Ara hem observat que hi ha aquesta
mancança, i amb els primers cursets que hem organitzat hem observat gratament la bona rebuda que han
tingut. Per això us animo a què us continueu apuntant
als cursos de formació i professionalització, que van
dirigits tant als titulars com al personal que tenim a les
nostres botigues, i assistiu a les assemblees, on sempre
es parla d’aquests aspectes. Hem de demostrar sempre
al client que coneixem a la perfecció tot el que venem,
i això ens aportarà seguretat i donarà una imatge molt
professional del nostre sector.

PROU ROBATORIS

NO ES POT ROBAR ALLÒ QUE NO ES POT VEURE
ATURI EL LLADRE, AIXÍ DE RÀPID:

En pocs segons, el Generador de Boira omple l’habitació amb una densa boira que fa impossible veure-hi.

Normalment un robatori es perpetra en solament 2-8 minuts. Sense PROTECT vostè depèn completament de la rapidesa dels cossos de seguretat. Amb PROTECT, en menys de 20 segons aturarà el lladre, evitant el robatori i qualsevol
dany a l’àrea protegida.

3 seg. El lladre ha entrat. L'alarma i el
generador de boira s'han activat.

8 seg. Al cap d'uns segons ja és impossible
moure's entre la boira.

SENSE PROTECT
Robatori

2-8 min

10 seg. Impossible veure-hi i
impossible robar.

AMB PROTECT
10-45 min

Robatori

10-45 min

20 SEG

L’OFERTA INCLOU:
1 Unitat Generador PROTECT 600
+ 1 Volumètric de control
+ 15 metres de cablejat
+ Mà d’obra d’instal·lació
Recomanat per la
Federación Española
de Seguridad

2.000 €
(iva no inclòs)

PER QUÈ PROTECCIÓ DE BOIRA PROTECT?
• Protecció eficaç de béns i contra actes vandàlics.
• És un generador de boira capaç d’omplir un local de 65 m2 en poc més de 15 segons.
• Totalment innocu per a persones i animals. No deteriora equips informàtics, no embruta ni deixa cap residu.
• Inversió mínima per a una gran seguretat.
• Muntatge ràpid i manteniment econòmic. Diverses descàrregues amb una única recàrrega.
• Proporciona tranquil·litat després de l’hora de tancament.

3 ALARMES ROBATORI - INCENDI
3 C.C. TELEVISIÓ
3 CAIXES FORTES
3 CONTROL D'ACCESSOS
Tel. 977 83 79 50 – 977 22 06 04 · segurmon@segurmon.com
Avda. de Reus, 28 (43300) Mont-roig del Camp TARRAGONA
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LLUMS I OMBRES
JOSÉ ANTONIO PET POSSE
Escriptor

Què n’hem de pensar?
M

ai en aquest país la gent havia disposat de tant
de temps per dedicar-se a la folgança i a la meditació. La crisi integral que assola els ciutadans de
l’Estat ha entrat en una fase de definitiva angoixa vital.
Sense voler ser el pot de la pega, diria que estem a un
pas de l’abisme econòmic-financer. Hi ha qui dirà que
cinc minuts abans de la mort pot produir-se un miracle… Des dels quatre punts cardinals de la pell de toro
ens arriben notícies de penoses situacions socials i familiars, però reconeixem, això sí, que mai en tota la nostra
història havíem estat més ben informats. La informació,
que és el poder, en el context present ens empeny al
pessimisme. La por, si no el pànic, i la meditació, són de
lliure disposició: cadascú disposa d’ambdós conceptes
sense entrebancs. «Penso, ergo existeixo», sostenia Descartes. En les circumstàncies actuals, si es pensa gaire,
no es pot ser feliç, però es pot intentar.
Aquests dies Europa està al caire del col·lapse: som de
les poques zones del planeta terra on el creixement
econòmic està per sota de zero. Ens trobem en aquesta tràgica situació perquè som víctimes d’una malèfica
concatenació de fets imprevisibles? O perquè estem a
mercè d’uns polítics mediocres, no mereixedors de la
nostra confiança? Què n’hem de pensar? La tristesa
és un do dels déus; el pessimisme és una malaltia
de l’esperit.
En un territori tan àrid d’esperances, tan
privat de bons auguris, s’imposa no tan
sols l’acció, sinó també la meditació.
I no es tracta de fugir a la muntanya més recòndita i refugiar-se en
el seu si com un anacoreta dels
dies medievals. Reflexionem perquè aquesta malaltia de l’esperit
que ens afligeix no paralitzi les
nostres forces, la nostra capacitat de reaccionar davant
d’una adversitat tan gran.
Ho podem fer i ho hem
de fer! No busquem la felicitat al final del camí; la
trobarem en la lluita quotidiana, a cada tram de la
sendera empresa. No ens
resignem.
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Tenim un exemple paradigmàtic de tenacitat i saviesa en
el senyor Sheldon Adelson, aquest magnat americà que
es disposa, contra vent i marea, a aixecar als entorns de
Madrid, voltant ja l’home els vuitanta anys d’edat, un temple pagà del joc i de la prostitució: Las Vegas d’Europa,
per entendre’ns. Aquest lluitador nat, per guanyar-se el pa
està a punt d’aconseguir, ell tot solet, allò que no van poder aconseguir els quinze mil estanquers espanyols i tot
el gremi d’hostaleria nacional junts: que els que manen
ho reconsiderin i que la llei antitabac es corregeixi ad hoc,
dulcificada, alleugerida de part de la seva sevícia.
Què n’hem de pensar? Doncs que tampoc som tan necis,
que el més ruc arregla rellotges, i que amb tenacitat i
diners els mortals podem fer cims que abans ens semblaven inabastables. Aquesta corrupció, que és consubstancial a l’ésser humà, sobretot des que els fenicis inventaren la moneda, té diverses facetes. I aquesta corrupció
que ens està arribant a les orelles ha de ser denunciada
urbi et orbi.
Mister Adelson, com un cavall de Troia, beneït sigui!, ens
ha obert un esvoranc a través del qual podem penetrar,
les hosts tabaqueres nacionals,
a la fortalesa assetjada del
Govern. Si el senyor Adelson,
en solitari, un «venerable»
vellet, ha aconseguit sortir-ne
airós, fer-se entendre, potser
que meditem i pensem en tot allò
que podríem aconseguir els del
tabac a l’uníson. Si més no que
s’enrojolin, si és que encara tenen
capacitat per fer-ho, els qui aprovaren una llei tan arbitrària i que
ara estan disposats a esmenarla per un platàs de llenties.
Ho dic sense pretendre convèncer ningú que la «fumeta»
sigui bona i necessària. Allà cadascú amb l’exercici de la seva llibertat
personal. Però tot és relatiu a la vida. Com
se sol dir ara: s’ha creuat la línia vermella.
Entre llums i ombres, aquesta és la meva opinió.
Cadascú té la seva.

segurestanc
Assessoria tècnica
i instal.lacions
de seguretat al comerç

CARTES deLS ESTANQUERS

Experiència amb resultat no gens agradable

J

a podem incorporar-ne una més a l’historial, a la llista, ja massa llarga, dels molts companys (estanquers)
que també ho han patit en l’experiència de l’activitat
a la qual ens dediquem. Perquè tot i que amb l’experiència
obtinguda i amb les moltíssimes alertes que rebem des de
l’associació i d’altres organismes dels àmbits policials —i tot
i les notes i rètols que es col·loquen a la botiga de Logista—,
per la rutina i la dinàmica mateixa del negoci, baixes una
mil·lèsima l’atenció per controlar el més petit detall, i és en
aquest moment que ja t’han caçat! i caus en mans dels vàndals.

Ja sabem que a tothom, i a tots els sectors de l’àmbit comercial i empresarial, ens està passant factura la crisi. La situació
actual és molt complicada, però ara el meu esgarip mental
només em permet veure que això que avui m’ha passat a mi,
abans, molt abans ja ho han patit molts altres companys.
I això em fa molta, moltíssima ràbia, i sento impotència i
estic molt emprenyat, perquè coneixent a l’avançada totes i
cadascuna de les premisses i precaucions que hem d’aplicar
als nostres estancs per protegir de la manera més eficaç la
nostra propietat, aquí trobem els nostres enemics.
Són moltes hores, dia rere dia, i durant molts anys, amb el peu
ferm darrere del taulell, perquè en un instant giris el cap cap a
un altre cantó i vegis que tantíssim esforç s’escapa en no res.
Tothom està tip de sentir que el tabac s’ha convertit en un
dels productes més atractius per a aquestes organitzacions
que usurpen la propietat d’altri.

I és ara, en aquest mateix instant, quan aquesta ràbia i aquesta emprenyada sembla que vulguin dominar els nostres sentiments i tirar per terra els valors personals i desmotivar-nos.
Doncs jo us dic que no ho aconseguiran!
La història, segur que la podeu intuir. I jo, en Tomàs, que al
llarg de l’any em desplaço a Logista a tot estirar quatre o cinc
vegades, avui, pel simple fet o caprici de necessitat d’uns
quants «picos», doncs vet aquí que des de la botiga de Logista —l’ull que tot ho veu (diguem-ne bandolers)— l’han ben
encertada. Segueixen la mateixa ruta que jo fins a Vilanova.
Han estat pacients per saber on deixo el cotxe (al pàrquing) i
els he posat en safata, molt fàcil, que es puguin apoderar de
les quatre caixes que minuts abans havia retirat del magatzem de Logista. La resta de ben segur que és una pel·lícula
molt semblant per a tots els que ja hem experimentat aquesta mala sensació i experiència.
Com deia abans, reitero: mira, Tomàs, quantes i quantes
vegades hem alertat d’aquestes situacions. Doncs bé, confio que des de la unió de Barcelona i de tots i cadascun
dels organismes que facin falta no deixem d’avisar tantes
vegades com calgui, encara que ens diguin pesats. Hem de
donar l’alerta, perquè si podem avortar tan sols una sola
acció i evitar que se n’incorpori una altra a la llista, haurà
valgut la pena.
Tomàs Rosalén Saez
Estanc núm. 14 de Vilanova

Amb bones paraules no n’hi haurà prou

E

l president del Comisionado
para el Mercado de Tabacos ha
tingut la deferència de venir a
Barcelona, i això és un honor. Sens
dubte. De la reunió que hi varen tenir
els presidents dels quatre gremis
i associacions catalans se’n va desprendre un canvi de tarannà en relació
amb l’anterior president, Felipe Sivit, i
això és esperançador. De ben segur.
Però ara caldrà veure si aquest tarannà serà suficient per canviar la dinàmica que s’ha consolidat en els darrers anys. De fet, això
del tarannà ja ho vàrem viure amb en Zapatero, i ja sabem
com va acabar. Quants de cops hem vist persones amb
bones intencions que acaben enterrades per les estructures funcionarials i els interessos dels poderosos? Esperem
que no sigui el cas, però aquests darrers mesos hem vist
alguns exemples clars de com n’és de difícil canviar algunes actituds i posar una mica de sentit comú en el clàssic
«ordeno y mando» del Comisionado.

12

Una mostra: aquest organisme ha decidit convertir en
ordinàries totes les expenedories complementàries
que superin una determinada xifra de negoci. La
majoria s’hi ha avingut i ha demanat només que els
deixin un temps per liquidar les existències de la seva
activitat principal, fos una botiga de joguines o un supermercat. No endevinaríeu quin període se’ls ha
concedit —graciosament?: un mes. Un mes que
és res; el termini per interposar recurs d’alçada; és a
dir, que de fet no se’ls ha concedit ni un sol dia. I la
pregunta és: per què? Per «ordeno y mando»? Per voluntat de perjudicar i que l’estanquer, «que ja guanya
molt», hagi de llençar o malvendre les existències? O
és que el Comisionado de veritat creu que es poden liquidar
les existències en un mes? No sé quina resposta és pitjor,
perquè si l’organisme gestor del comerç minorista de tabac
no sap com funciona un comerç minorista, anem malament.
És a dir, seguim anant malament. Però l’esperança és la
darrera cosa que cal perdre.
JORDI VIVANCOS
Grup Lògic-Gestoria d’estancs

CARTES deLS ESTANQUERS

L'estanc, lloc de trobada

E

l meu repadrí, l'Aleix Creus i Tarragona, i la seva muller es van establir a Tremp provinents de Taradell a
mitjan segle XIX. Després que un desgraciat accident
al molí d'oli que havien adquirit posés fi a la vida de la
seva esposa, va comprar una casa al carrer de Peressall i
va posar-hi un estanc i una taverna l'any 1862. Més tard,
va casar-se en segones núpcies amb una dona de Tremp, la
Maria Peroy i Camps, que va ajudar-lo en el negoci.
La taverna, jo no la vaig veure mai en actiu, i amb el temps
la vam reconvertir en una botiga de queviures. Però l'estanc,
amb el número 1, encara resta obert, regentat per la mateixa
família (la meva), en el mateix carrer i a la mateixa casa.
Quan va morir, el va succeir com a titular de l'estanc el seu
fill (el meu padrí), l'Aleix Creus i Peroy, que el va regentar
fins a la seva mort, l'any 1961, encara que a la darrera dècada ajudat molt de prop per la meva mare. Cal remarcar
que al final de la Guerra Civil li va ser arrabassada la titularitat d'expenedor i lliurada a una altra persona, però la seva
constància a reclamar els seus drets va fer que passat un
temps pogués recuperar-lo.
Un cop finat, va ocupar-se'n la meva àvia, l'Elena Mirabet i
Feliu. Més tard va passar a ser-ne titular el meu pare, l'Aleix
Creus i Miravet, i quan va morir, la meva mare, la Paquita
Esteve i Borrell. Quan la mare es va jubilar, va ser el meu
torn de convertir-me en l'estanquera titular (encara que ja
feia anys que hi treballava) i així segueixo fins al present.
Si ara, que ja he sobrepassat la seixantena, hagués de resumir
en poques paraules què ha sigut per a mi l'estanc, podria
afirmar sense cap dubte que, a més d'un mitjà per guanyarm'hi la vida, ha sigut i és un punt de reunió i de trobada.

Tinc molt present la infantesa al costat dels padrins vora
l'estufa, entre el fum del tabac i l'animada conversa dels
seus amics. Cada tarda agafava el berenar i baixava a
l'estanc, a escoltar la gent que venia a fer-los companyia,
com l’Agnès i l'Emili, que sempre acabaven parlant de la
guerra i del sofriment que els havia comportat, i jo els escoltava sense badar boca.
I al vespre, quan ja faltava poc per tancar, venia la tia Carmeta, i després el Mingo, un llimpiabotes amb qui cantaven fragments de sarsuela a duo… i era tan divertit,
escoltar-los!
També recordo molt la Neus, la dona del Ton sabater, que
venia a admirar les puntes que feia la padrina i en parlaven pausadament en qualsevol moment del dia. Podria
continuar hores i hores recordant persones i anècdotes que
no he oblidat mai. Com podrien fer-ho els meus fills, que
des del bressol van créixer a recer de l'estanc i la gent que
l'envoltava. Com ara ho fan els meu néts…
S'han anat succeint les generacions, han canviat els costums, però els nostres establiments encara conserven
el caliu de les tertúlies, la confiança del client, que
aprofita la compra per fer-nos visita. En un món que evoluciona tan de pressa, no se sap quin serà el seu destí,
el del nostre estil de vida. Espero que continuem servint
el públic durant molt de temps. Que trobem relleu quan
els anys ens treguin de la primera línia. I que els que ens
succeeixin continuïn fent de l'estanc un lloc ple de caliu,
per trobar-s'hi bé.
Helena Creus Esteve
Estanc núm. 1 de Tremp

>>> Voleu col·laborar amb la revista?
Envieu els vostres escrits, fotografies, propostes o
suggeriments a l’adreça electrònica del vostre gremi
Els textos han d’anar signats i incloure l’adreça electrònica del remitent així com la població
des de la qual s’escriu. L’extensió màxima de les cartes per publicar és de 4.500 caràcters
amb espais inclosos (una mica menys d’una pàgina en lletra Arial de cos 12 i espaiat
simple). La meitat (2.250) si inclou alguna fotografia, logo o gràfic addicional. Els textos
es publiquen en català. Si el voleu publicar en castellà, indiqueu-nos-ho. Els editors no es
fan responsables de les opinions expressades en aquesta secció.
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Ja l’any 1932, l’escriptor i poeta barceloní J. V. Foix
s'ho preguntava en un escrit recollit a les seves
obres completes: «Hi ha un crisi del cigar?, es
demanen entre ells els francesos. I ací, entre nosaltres? Fuma
encara el poeta Carner els magnífics havans de 3 pessetes
—i fins i tot de 3,50—, amb els quals provocava, sense
adonar-se’n, els proletaris de la poesia de l’antiga vila de Sants
o de la no menys antiga vila de Gràcia [...]?»

L

a nostra resposta, tot i la recessió del mercat actual, és que
encara resistim prou bé. I és
que a Catalunya, la tradició de fumar
cigars, bons cigars, ens ve de lluny i
de soca-rel, lligada a poetes i escriptors de principis del segle passat com
Ventura Gassol i Josep Maria Sagarra,
dels quals Foix ens diu: «Més assenyat
—ai las!—, el poeta Josep M. de Segarra s’acontenta amb fumar havans de
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2 ptes. [...]. En Carner, a l’estanc, tria
mestrívolament els cigars i els mira
a contrallum. Diu que de vegades hi
veu les muntanyes de Montserrat i de
vegades el port de Marsella. En Sagarra té un cop d’ull segur. Tant, que
a la tabaqueria on acostuma d’anar
anomenen “Sagarra” els cigars preferits del poeta [...]. En Ventura Gassol,
que intercedeixi perquè a Catalunya
pugui hom batejar els cigars amb

els noms dels poetes, així, demanaríem, a les tabaqueres, nacionalitzades o no, un “Carner”, un “Sagarra”, un
“López-Picó” (els “López-Picó, tot i ésser un nom que sona a havà autèntic,
haurien d’ésser les “fàries” populars)».

Una tradició
que ens ve de lluny
A Catalunya som, i de llarg, la comunitat de l’Estat on més cigars es
fumen i s’han fumat en les darreres
dècades (vegeu la taula II). Una tradició que queda íntimament lligada
a la nostra història, i a la de l’Estat
espanyol. L’hàbit de gaudir d’un bon
cigar fet a mà ha perdurat al llarg
dels segles des de l’època en què
Cuba era una colònia d’Espanya i tenia el monopoli del tabac. Els entesos
ens expliquen que ja al segle XVII es
fumaven cigars de tabac cubà als cercles més apoderats de la península,
un costum que posteriorment es va
anar estenent per tot Europa.

REPORTATGE

Vendes de cigars i picadura
1999

2003

2008

(Milions d'unitats)

191,309

2012
1999 2003
Cigars i purets

2008

2012

(Milions d'euros)

226,380 235,148 351,577

75,97

92,365

90,475

88,293

959,472 1.062,958 1.128,719 1.128,719

369,62

435,900

430,426

477,396

Picadura

(Milions de bosses)

3,936

7,134

18,858

37,857

(Milions d'euros)

60,421

6,44

19,902

88,181 300,455

30,94

108,999

23,412

67,010

172,940

254,361 866,674

elaboració pròpia a partir de dades del CMT.
A la taula observem que, tot i ser el mercat de cigars un mercat en recessió, les unitats
venudes han augmentat progressivament al llarg dels anys. Això es deu al fet que el CMT
inclou a les estadístiques de les vendes de cigars els purets i cigarritos, productes que a
poc a poc han anat prenent una bona part de la quota de mercat als cigars fets a mà. La
picadura d’embolicar ha fet un creixement exponencial, tant en unitats com en xifra de
vendes, des de 1999 fins a 2012.

TAULA I Font:

Tot i la independència de l’illa caribenya, els cigars havans ja havien
calat fort a la nostra terra i l’hàbit hi
va continuar ben viu gràcies, en part,
a emprenedors espanyols i catalans
com Jaume Partagàs, que van crear
fàbriques i marques de cigars cubans.
Encara avui en dia, la Flor de T. Partagàs suposa un 1,42% de les vendes
de cigars a l’Estat.
La denominació d’origen cubana
segurament té més força a Catalunya
que a altres indrets d’Europa, precisament per la seva història, però ja fa

dècades que el fumador s’ha obert a
bons cigars d’altres procedències com
la República Dominicana, Hondures i
Nicaragua. Avui dia, tot i que línies
com Montecristo, Vegafina i La Paz
continuen essent marques exitoses,
els primers llocs els ocupen marques
com Calypso, Coburn, i com a l’època
de Foix, les fàries (CMT, 2012).
Parlem doncs d’un país que té la cultura del bon cigar molt arrelada i d’un
hàbit que s’ha conservat fins a la nostra societat moderna. És una tradició
que s’associa al plaer, a determi-

«La legislació vigent és una barrera
important per aconseguir nous
fumadors de cigars entre la gent jove»
Sebastián González (Comet Cigars)
FOTO: Altadis

nats estils de vida, a fumar amb temps
i tranquil·litat, sol o en companyia, i
com no, a les celebracions. Qui no recorda aquells grans cigars amb què
ens obsequiaven els amfitrions d’un
bateig o una comunió, o els nuvis d’un
casament, en acabar un gran àpat?
Aquells bons cigars que acompanyaven el trinomi cafè-copa-sobretaula?
Amb les prohibicions legislatives dels
darrers anys, però, el consum de cigars en celebracions com bateigs
i comunions tal com el coneixíem ha
pràcticament desaparegut, i la venda
de cigars es deu quasi exclusivament
als fumadors habituals. Per a marques
com Montecristo, el cigar-rei en casaments, bateigs i similars, els efectes
de la llei han estat devastadors.
El concepte clàssic de celebració també
ha canviat, sobretot en els casaments, i
la litúrgia de fumar un cigar s’està sofisticant molt; ja no és tan freqüent
regalar un cigar a cada comensal —com
se solia fer antany— com exhibir el
producte amb gràcia i xamosia en els
anomenats cigar corners: una taula
ben vestida amb el producte presentat
amb elegància, i amb una persona que
lliura el cigar, li fa el tall i l’encén.

Fumar, gaudir i
apreciar un bon cigar
és tot un art i un ritual
El plaer de fumar un cigar es pot entendre de moltes maneres, però com
diuen els entesos, tot el procés de fumar i apreciar un cigar és un autèntic
ritual. Fumar un cigar s’associa normalment a un seguit de protocols que
ja comencen amb la selecció del tabac
i s’allarguen a tot el procés que comporta la seva elaboració: cada cigar
ens podria explicar una història, de les
mans per les quals ha passat, del seu
cultiu, dels anys de fermentació, del
seu mestre tabaquer… fins que arriba
a mans del consumidor. I és llavors,
amb l’elecció del cigar, que comença el
vertader ritual del bon fumador.

Un cigar per a cada ocasió

Cigar corner.

El tall, l’encesa, la fumada, i tota la sofisticació a l’hora d’escollir el moment
idoni, la companyia o la beguda intervenen en la seva elecció: el format, les
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característiques, s’escullen en funció
de variables com quin serà l’espai per
fumar-lo, quan el fumarem (abans o
després de l’àpat), amb quina beguda
el degustarem, i si ho farem sols o en
companyia. La textura, el color, el tacte i l’aroma ens ajudaran a prendre la
decisió final. Una vegada feta la tria,
és el moment d’encendre’l. Aquí hi
entren el joc elements com tenir l’eina
adequada, tallar el cap en funció del
gust de cadascú, i en definitiva, sentir,
apreciar els gustos i les aromes que
n’emanen. És un art, un ritual i una experiència que es fa sense presses i en
la qual intervenen tots els sentits:

Torcedor elaborant cigars.

La Vista:

apreciem el format o vitola, l’aparença general, la textura i el
color de la capa.

EL TACTE: comprovem la terminació o torcido i l’estat de conservació mitjançant l’esponjositat. Així mateix, observem la untuositat de la capa.

L’OÏDA:

ens indica l’estat de conservació.

L’OLFACTE: denota les aromes tant de la capa com del tabac de tripa.
Existeixen sèries aromàtiques molt similars a les del vi.
EL GUST: apreciem el sabor en cru i durant la fumada.

«Els cigars de moda són els formats
petits, els purets incrementen la seva
quota de mercat, i els preus marquen
molt a l’hora de comprar»
Iván Montes (Davidoff-Proein)

Canvis en l’entorn,
canvis d’hàbits
Amb l’entrada en vigor de les darreres modificacions legislatives que
afecten el tabac i que prohibeixen
fumar en espais tancats, el consum
ha minvat i la venda de cigars ha
disminuït notablement, cosa que
ha perjudicat aquesta tradició d’un
gran component social. Ens trobem
en un mercat on és difícil trobar un
espai on fumar un cigar, perquè,
a diferència d’una cigarreta, un cigar
exigeix el seu temps de calma i el
seu espai.
A conseqüència d’això, els fumadors
consumeixen menys cigars i més
petits, sobretot a l’hivern, i el con-
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sum esdevé més estacional. D’ençà
els canvis legislatius han proliferat
les terrasses d’hivern i el consum
augmenta en els mesos de primavera
i estiu gràcies al bon temps, que permet fumar a l’aire lliure.

El futur passa per vincular
la restauració amb els clubs
de fumadors
Es busquen restaurants que disposin de terrasses adequades per fumar de forma habitual, o llogats per
a l’ocasió, i les sales privades. Hi ha
un incipient augment de clubs de fumadors creats per estanquers per
fomentar i mantenir la tradició de degustar un cigar. En opinió de Joan Xifreu, estanquer de la Jonquera amb

club de fumadors, «el club és un lloc
que no serveix directament per guanyar diners, sinó per mantenir un client
satisfet i fidelitzar-lo; els clubs ajuden
no ja a créixer, sinó a no baixar».
L’organització de sopars, cates o
qualsevol esdeveniment per fumar
cigars té un èxit d’assistents molt alt,
indiquen els experts. «Cada vegada
acudeixen més fumadors als clubs
existents, però encara han de néixer
nous espais i nosaltres, com a consumidors, fabricants i distribuïdors,
encara hem d’evolucionar», manifesta
Iván Montes, de Davidoff-Proein.
En aquesta línia també es pronuncia
Xifreu, que considera molt important
poder conservar l’associació cafè-copapostres-sobretaula. «Seria interessant
que els restauradors incloguessin club
de fumadors, tot i que sabem que és
complicat, perquè han de tenir parts
diferenciades. Pensen que potser no hi
hauria rendiment, però no és així, molta gent ho triaria. S’haurien de potenciar iniciatives particulars com llogar
restaurants i quedar per fer fumades».

Els purets i els cigarritos
envaeixen el mercat de cigars
en detriment dels cigars fets a mà
El sector estanquer també ens parla
d’un abans i un després de la modificació de la llei, d’un descens de la xifra de
vendes de cigars, agreujat per la forta
crisi i les pujades impositives i per la
reintroducció del contraban de cigars a l’Estat espanyol, que ja s’havia
pràcticament deturat i ara s’han detectat de nou partides de cigars cubans
autèntics procedents d’Andorra.

REPORTATGE
Tot això ha comportat canvis en els
hàbits: es fuma menys tabac cubà,
cosa que ha obert les portes a nous
països exportadors i comercialitzadores de marques no cubanes que han
introduït productes que han aconseguit fer-se un bon lloc —abans reservat a les marques més habituals— entre els consumidors.
I sobretot, s’han canviat els cigars
pels purets i cigarritos, dos productes que han esgarrapat una bona
part de la quota de mercat dels cigars tradicionals fets a mà, que en la
darrera dècada registra un descens
constant de la xifra de negoci.

El mercat mira cap
als Short Robustos
Podríem considerar el mercat de cigars un mercat en recessió? Lluís
Albareda, de Scandinavian Tobacco Group, ens parla d’un mercat
«en què es continuaran traient constantment productes nous, perquè el
mercat evoluciona i ho demana».
La situació del mercat és complicada,
per les restriccions que pateix des de
fa uns anys, però el sector també entén
que la mentalitat de les empreses ha
de canviar: «no ens podem estancar
en el que no podem fer —considera
Montes—, sinó que hem d’esprémer
al màxim la nostra creativitat i imaginació. Potser les normatives aplicades
poden canviar, com ha passat a altres
països, i evolucionar cap a una situació més fàcil». I ho diu amb optimisme,
certament, perquè actualment som
un dels països amb les prohibicions
més fortes, i encara amb un futur que
pot arribar amb noves mesures.
FOTO: Joan Xifreu

«La tendència actual és la d’un
fumador que fuma menys cigars per
falta de temps, però que a la vegada
busca fumar cigars de més qualitat»
Milions de cigars venuts
ANY
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
TAULA II Font:

CATALUNYA
143,5		
139,2		
139,5		
130,8		
119,9		
124,8		
132,8		
138,1		
159,9		
170,1		

PAÍS BASC
88,5		
93,6		
92,8		
92,2		
85,4		
90,3		
93,3		
94,1		
111,1		
110,2		

elaboració pròpia a partir de dades del

VALÈNCIA
67,1		
65,4		
64,1		
59,6		
53,3		
56,3		
59,4		
59,6		
67,4		
71,4		

MADRID
64,0
64,0
63,2
62,1
55,1
56,3
57,9
61,1
70,1
73,6

CMT.

Les prohibicions, la crisi, les noves
marques, el contraban… han comportat canvis substancials en els hàbits.
Ara fumem habitualment mides més
petites, i reservem formats més
grans per a altres ocasions. Això ha
comportat una disminució en el consum de vitoles de gran calibre i s’ha
obert una lluita ferotge en la venda de calibres mitjans i petits.

bona. «Els gustos i les procedències
varien —opina Montes— depenent de
cada fumador, encara que la tendència
és consumir, cada vegada més, cigars
de menys fortalesa i de millor construcció». Quan parlem de cigars tipus
Robusto, es concentren a l’àmbit del
cap de setmana per disponibilitat de
temps, o s’aprofiten les reunions i cates als clubs de fumadors.

L’augment més significatiu recau
en els cigars més de moda, els formats
de calibre tipus Robusto i tipus
Short, i encara de menor mida i tot,
amb un temps de fumada d’entre 30 i
60 minuts, fàcils de fumar i dels quals
no cal estar pendent, com passa amb
els calibres més fins; el fum en boca
és més ampli i la combustió és molt

Altadis ens reafirma que, sabedors
que el consumidor tradicional opta
per cigars de calibre més gruixut
que afavoreixen el tir, s’observa un
augment de la demanda de formats
més petits degut a les restriccions
de fumar a llocs tancats. Tot això ho
podem veure reflectit en les novetats
que més acceptació tenen, com els
Short Robustos, Half Coronas, Petit
Coronas, Petit Churchill…

El perfil de fumador
també està canviant
Podríem dir que al fumador català
tradicionalment li agraden els cigars
intensos, de cos i fortalesa mitjanaalta, bons, i que actualment conviuen
diferents tipus de fumadors.
En general, el perfil del fumador s’està
rejovenint, tot i que el relleu generacional és difícil. Molt abans, als anys
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cinquanta, seixanta, setanta, un home
de 25 o 30 anys ja podia ser fumador
de cigars habitual de gamma mitjanabàsica. Ara, a mesura que aquests fumadors ens van deixant a causa de la
seva avançada edat, és difícil trobar
joves de 25 o 30 anys que s’iniciïn
en l’hàbit i el relleu generacional comença a la franja dels 35-40 anys
d’edat. Amb això, però, les empreses
són optimistes i tenen clar que els joves són un mercat obert en el qual hi
ha moltes possibilitats d’aconseguir
nous fumadors, adaptant la imatge i
les accions de màrqueting a un públic
més jove amb inquietuds per aproparse a aquesta tradició.

una persona amb una certa estabilitat
econòmica i poder adquisitiu que li
permeten endinsar-se en el món dels
cigars fets a mà, de classe mitjana-alta, ritualista des de la tria, d’entre 35
i 60 anys, i home. Tanmateix, Sebastián González, de Comet Cigars,
destaca que ara «també hi ha dones
que se senten atretes pel món dels
cigars». La característica general és,
però, que hi ha més fumadors d’edat
mitjana-gran que no pas de joves o
molt joves.

Quan parlem del perfil sociològic,
les empreses coincideixen en què no
hi ha un perfil únic i aquest pot variar
molt. A trets generals, el principal consumidor de bons cigars és

També observem a Catalunya un consumidor de classe mitjana-alta amb
més cultura del cigar prèmium, hedonista, curiós, que no només busca
les seves vitoles favorites sinó que,

Catalunya: cauen les vendes de cigars
fets a mà i augmenten orígens com
la República Dominicana i Hondures
A Catalunya, les vendes de cigars fets a mà han patit el
2012 un descens del -5,3% respecte al 2011, una corba descendent que es ve produint d’uns anys ençà, superior a la del
conjunt d’Espanya, que ha estat d’un -4,4%. La demarcació
més afectada ha estat Lleida (-8%), presumiblement per la
proximitat amb Andorra, que ja s’ha detectat com a punt
d’introducció de cigars cubans autèntics. I és que aquesta
caiguda ha estat originada, segons dades d’STG, precisament pel descens en les vendes de cigars d’origen cubà
(-6,3%), principals víctimes del contraban, i de la caiguda del
poder adquisitiu del fumador. D’això darrer se n’han beneficiat cigars d’altres orígens ja consolidats com República
Dominicana (+0,7%) i Hondures, amb un espectacular augment de la seva quota de mercat (+72,5%), i altres formats de
producte com els purets. Tenint en compte el PVP, els cigars
que més han patit aquest descens han estat els situats entre
els 4 € i 8 €, seguits dels d’un preu superior a 8 €.

inquiet, desitja provar nous productes i sèries limitades.
Quasi bé en una categoria a part podríem situar el fumador d’havans,
un fumador fidel que difícilment abandona aquesta categoria per una altra,
perquè, segons experts de la tabaquera Altadis, «el producte havà encaixa
més amb un determinat estil de vida
que amb el producte en si mateix».
Acomiadem aquest reportatge amb
una cèlebre cita atribuïda a l’escriptor
estatunidenc Samuel Langhorne Clemens, conegut amb el pseudònim de
Mark Twain, que una vegada va dir
que «si fumar cigarros no está permitido en el cielo, yo no iré».

«Tenir una cava implica una
vinculació emocional, una
mica d’amor a aquest ritual»
Joan Xifreu (Estanc 1 de la Jonquera)

CATALUNYA - % vendes de cigars 2011-2012
Per demarcacions
Barcelona: -5,5% Girona: -4,7%
Tarragona: -2,9% Lleida: -8%
Per origen del cigar

Cava de l'estanc 19 de Lleida.

Per preu
Menys d'1 €: +119,3%
+8,1%

Agraïm la col·laboració en l’elaboració d’aquest reportatge a: Altadis-Habanos, Lluís Albareda (Scandinavian Tobac-

De 2 € a 4 €: -0,2%

co Group), Iván Montes (Davidoff-Proein), Sebastián González
(Comet Cigars), Joan Xifreu i Miquel Todó.

D'1 € a 2 €:

Cuba: 		

-6,8%

R. Dominicana:

+0,7%

De 4 € a 8 €: -14,7%

Hondures:

+72,5%

Més de 8 €: -10,8%

TAULA III Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per Scandinavian
Tobacco Group.

Altres fonts: J. V. Foix, Obres completes II PROSA. Edicions 62,
Barcelona. Segona edició (reestructurada): febrer de 1985.

YOLANDA CERVIÀ
Periodista
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Els purets i cigarritos guanyen
mercat als cigars fets a mà
Els purets i els cigarritos augmenten exponencialment la seves vendes i la seva quota de mercat
d’ençà les restriccions de fumar en els espais tancats i l’augment del preu del tabac. Marques
com Calypso i Al Capone, de la Compañía Canariense de Tabacos, se situen en bona posició en
el rànquing de purets més venuts.

Calypso Reig 1 – Amb personalitat i caràcter
Puret (cigarrito) sense filtre de sabor únic elaborat amb capa natural de Sumatra i mescla
exclusiva de tabacs.
Longitud: 77,2 mm - Diàmetre: 7,78 mm - Pes: 1,25 g
D’aroma i sabor intensos i color clar. Fumada: 5 min, combustió magnífica, tir excel·lent
Es presenta en caixa de 10 i 18 cigars- 2,30 € - 4,10 €/caixa

Al Capone Pockets Filter – De fumada suau i curta, de gran sabor
Puret (cigarrito) suau amb filtre de carbó activat. Amb capa natural de Sumatra i mescla
de tabac Virgínia, de preu molt assequible. Format atractiu: petit, tou, còmode de portar.
Longitud: 67 mm - Diàmetre: 8 mm - Pes: 1 g
D’aroma agradable, sabor suau i color clar. Fumada: 4 min
Es presenta en caixa de 10 cigars - 1,75 €/caixa

Promo Tobacco

» MONTE NEGRO HUMIDOR ROBUSTOS
Ben equilibrat
Monte Negro és un vitolari amb una
àmplia gamma de cigars elaborats a
mà amb els millors tabacs d’Hondures,
Nicaragua i altres procedències, a un
preu assequible. Com a valor afegit, es
presenta en llaunes humidificadores
que permeten mantenir els cigars en
condicions d’humitat idònies que el
consumidor pot regular mitjançant el
sistema d’humidificació intern.

Fabricant: Spanish Tobacco Brand
Corporation, SL
Comercialització: Promo Tobacco

Procedència del tabac
Origen: Hondures
Tripa: Picadura d’Hondures
Subcapa (capote): Havà
Capa: Equador (Connecticut)
Mescla

Format
133,3 mm
19,8 mm
Calibre (cepo): 50
Pes: 13,42 g
Longitud:
Diàmetre:

Producte final
afustada i especiada

Aroma:

Sabor: molt agradable, amb
notes intenses
Fortalesa:
Color:

terra clar

Fumada:
Tir:

mitjana

45 min

fàcil

Anell (vitola de galera):

Robust

Presentació: llauna-humidificador
de 21 unitats
Preu:

1,00 €/cigar
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Altadis

» COHIBA PIRÁMIDES EXTRA
La primera piràmide de Cohiba
Ja es pot gaudir a
Espanya del primer havà
figurat de Cohiba:
Cohiba Piràmides Extra
és la darrera creació
de la mítica fàbrica de
Cohiba «El Laguito».
Introdueix una important
novetat a la marca: una
innovadora anella que
incorpora elements
hologràfics que faciliten la identificació
per part dels amants
dels havans, i enalteixen la seva imatge
d’exclusivitat. L’anell Pirámides Extra és, a més,
de producció exclusiva
de Cohiba. El calibre
54, més gruixut del que
és habitual en un cigar
figurat, facilita el tir.

Comercialització:

records d’avellana, nou moscada,
fenc, canella i mel; deixa un regust
dolç, untuós i durador

Procedència del tabac
Origen: 100% cubà

Fortalesa:

Fabricant:

Habanos SA
Tabacalera SLU

de mitjana a mitjana-forta

Color: carmelita clara típica de la
línia Siglo, tot i que pot anar del clar
al natural, molt fina, amb brillantor i
lleugerament oliosa

Format
160 mm
21,43 mm
Calibre (cepo): 54
Pes: 15,76 g
Longitud:
Diàmetre:

Fumada: 1 h. Cendra de color gris clar
mat, vinçada de gris metal·litzat, ben
ferma i molt consistent. Combustió
excepcional i homogènia durant tota
la fumada

Producte final
molt afustada, força dolça,
deixa records d’avellana, cafè,
cedre i melassa, perfumada i
duradora: molt agradable

Aroma:

Tir: excel·lent, millora el d’una Piràmide perquè té dos punts més de calibre
Anell (vitola de galera):

Sabor: intens de tabac, molt
afustat, terrós, amb vagues puntes
minerals, vegetals i records de
fruits secs, amb un fons dolcet i
lleugerament especiat, amb

Presentació:

Piràmides Extra

caixa de 10 unitats i tub

de 3 unitats
Preu:

25 €/cigar – 26 €/tub

Altadis

» VEGAFINA FORTALEZA 2 MASTER
Equilibri perfecte de sabors intensos
VegaFina Fortaleza 2 arriba a
la seva màxima expressió amb
Master, una autèntica obra mestra
d’un equilibri perfecte de sabors
intensos i alhora refinats. Fet a mà
pels millors mestres tabaquers de
Tabacalera de García, que han
seleccionat les millors fulles de
tabac de la línia Fortaleza 2 i han
posat tot l’afany i esmerç a
elaborar un cigar especial.
Fabricant: Tabacalera de
García-Tabacalera SLU
(Imperial Tobacco Group)
Distribuïdor:

Scandinavian Tabacalera SLU
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Procedència del tabac
República Dominicana
Mescla (blend)
Tripa: Piloto Ligero Dominicano
Subcapa (capote): Olor Dominicano
Capa: Criollo Mexicano
Origen:

Fortalesa:
Color:

mitjana

carmelita, entre natural i madur

40-55 min, cendra compacta,
de color gris mitjà
Fumada:

Tir:

molt bo, fàcil de fumar

Anell (vitola de galera):

Format
140 mm
21,4 mm
Calibre (cepo): 54
Pes: 15,5 g
Longitud:
Diàmetre:

Producte final
Aroma:

cedre, torrada, espècies, cuir

Sabor: de fortalesa mitjana, afustat,
amb tocs de pebre, cafè i panses

Gran Robusto

moderna i elegant caixa de
fusta de 10 unitats
Presentació:

Preu:

5,30 €/cigar

REPORTATGE

Comet

» LA AURORA 107 ROBUSTO
Complet
La Aurora és la fàbrica de purets
més antiga de República Dominicana,
fundada el 1903 per Eduardo León
Jiménez, fill d’una família dedicada
al cultiu de tabac. Robusto 107
ofereix una rica i complexa
fumada plena de matisos per
als sentits.
La Aurora
Comercialització: Comet
Fabricant:

Procedència del tabac
República Dominicana
Tripa: Brasil, Nicaragua i Perú
Subcapa (capote): Corojo Dominicà
Capa: Sumatra, Equador
Tabac pur

equilibrat

Sabor:

Origen:

Fortalesa:
Color:

mitjana/alta

marró clar

60 min. Durant la fumada
predominen els sabors torrats, en
una mescla que combina amb un
lleuger toc dolç de cacau
Fumada:

Format
114 mm
20,64 mm
Calibre (cepo): 52
Pes: 18,40 g

perfecte

Longitud:

Tir:

Diàmetre:

Anell (vitola de galera):
Presentació:
Preu:

Robust

caixa de 21 cigars

3,40 €/cigar

Producte final
intensa, amb aromes de cacau
i cafè i tocs de fruits secs

Aroma:

Comet

» LA AURORA 1495 ROBUSTO
Intens
La Aurora és una empresa
centenària i exemplar que
sobresurt per la dedicació a
l’elaboració del tabac i la qualitat
dels seus productes. La Aurora
1495 és un cigar de tir excel·lent
i molt bona combustió, amb
tabac envellit durant com
a mínim tres anys.
La Aurora
Distribuïdor: Comet
Fabricant:

Procedència del tabac
República Dominicana
Tripa: Viso de Nicaragua, Badia
Brasil, Corojo Dominicà, Perú
Subcapa (capote): Corojo Dominicà
Capa: Sumatra, Equador
Tabac pur
Origen:

Producte final
Aroma:
Sabor:

equilibrada

fusta amb tocs picants

Fortalesa:
Color:

mitjana/forta

marró fosc

Longitud:

Fumada: 60-90 min. A l’inici, fortalesa
mitjana i sabors torrats amb tocs fruiters;
a partir del segon terç, creix en fortalesa i
apareixen notes terroses

Diàmetre:

Tir:

Format
102 mm
no s'indica
Calibre (cepo): 50
Pes: no s'indica

excel·lent

Anell (vitola de galera):
Presentació:
Preu:

Robusto

caixa de 25 cigars

3,95 €/cigar
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Joaquim Bayarri Nogueras
Intendent cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat
de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra

«El Protocol de directrius
de seguretat i les seves
recomanacions són un
reflex de la conscienciació
del risc en el sector».

A

quest granollerí de 51 anys viu diàriament la constant
preocupació dels estancs catalans per la seguretat,
que s’han convertit en un blanc atractiu per als delinqüents. I és que la ràpida i fàcil col·locació del tabac al mercat
negre ha comportat que el 2012 s’enregistrés un increment
dels robatoris amb força i dels furts en el sector; «l’encariment
del tabac l’ha fet més rendible des del punt de vista delictiu».
Amb estudis en geografia i història, i aficionat a les motos i
la muntanya, Bayarri va ingressar al cos l’any 1986, i d’ençà
hi ha desenvolupat funcions en l’àmbit de la investigació
criminal i la seguretat ciutadana. Actualment forma part del
grup de seguiment del Protocol sobre directrius de seguretat, signat entre la FCE i la Conselleria d’Interior, que
recull mesures per reduir l’afectació al sector i que permet
«establir uns canals de relació i cooperació amb el sector
que siguin estables i tinguin permanència en el temps».

El Protocol de seguretat, signat entre la Federació Catalana d’Estanquers i la Conselleria d’Interior, recull mesures de voluntària aplicació per reduir la sinistralitat del
sector; mesures que permeten «regularitzar i fer públic
el compromís de treballar plegats» i «establir mecanismes permanents de relació buscant vies de diàleg». «Coneixent-nos més —manifesta Bayarri— podem treballar
més junts i més bé».

Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat
Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat de la Conselleria d’Interior
La divisió desenvolupa la seva feina de caràcter tècnic i de suport als serveis operatius, en quatre grans àmbits:

» Coordinació interpolicial en l’àmbit estatal i amb organismes com Europol i Interpol i Schengen.
» Planificació de grans dispositius de seguretat.
» Policia de proximitat i seguretat ciutadana, amb el disseny i planificació de plans d’acció preventius de
seguretat, de contactes amb referents dels diferents sectors de la societat.

» Planificació organitzativa i de suport a la prefectura de la Policia.
Un protocol de caràcter voluntari no deixa de ser un
fet força inaudit
La policia de la Generalitat té com a línia estratègica ser una
organització propera i oberta; busca sumar esforços amb
col·lectius públics o privats per treballar conjuntament les
inquietuds que puguin sorgir. D’altra banda, el vostre és
un gremi important i estratègic, compromès amb les
seves responsabilitats. Detectar un problema i cercar
complicitats per efectuar accions que permetin donar-hi
resposta seria la clau d’aquest protocol.
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El Protocol és una via directa cap a més seguretat?
És una via de canals permanents de comunicació amb
capacitat representativa, d’intercanvi de punts de vista i
d’informació, d’accions compartides i consensuades, de
seguiment conjunt de les incidències… Si no es realitzen
aquestes polítiques, podem tenir visions diferents d’una
mateixa realitat i que la feina que fem cadascú de nosaltres no tingui l’eficiència que pretenem.
La Comissió de Relacions que estableix el protocol permet,
segons Bayarri, identificar interlocutors permanents que

ENTREVISTA

Infraccions penals als estancs (fins a abril de 2013)
Dades de la Unitat d’Anàlisi – DTSE – GTSE - Prefectura de la Policia - Sabadell, juny de 2013
Tipus fet		

2012

2013	Total	 Pes

regió policial	

2012

2013	Total	 Pes

Robatoris amb força

133

22

155

56,2%

Metropolitana Barcelona

55

10

65

23,6%

Delictes i faltes de furt

40

12

52

18,8%

Metropolitana Nord

62

6

68

24,6%

Girona

26

9

35

12,7%

Robatoris amb violència

18

7

25

9,1%

Metropolitana Sud

33

10

43

15,6%

Delictes i faltes de danys

12

4

16

5,8%

Central

19

12

31

11,2%

Estafes

5

4

9

3,3%

Ponent

13

3

16

5,8%

Falsificacions

1

3

4

1,4%

Camp de Tarragona

6

7

13

4,7%

Terres de l'Ebre

2

2

4

1,4%

Altres

8

7

15

5,4%

Pirineu Occidental

1

0

1

0,4%

Total

217

59

276

100%

Total

217

59

276

100%

En el darrer any —prossegueix Bayarri—, s’han fet investigacions que han
tingut un gran èxit i s’han desarticulat diversos grups delictius que havien centrat tota la seva activitat en el
robatori de tabac, tant amb robatoris
amb força al mateixos estancs com
amb camions que roben a camions de
repartiment. Fruit d’aquestes accions
s’ha aconseguit disminuir d’una manera molt significativa aquesta mena
de robatoris.

facilitin el seguiment de l’evolució de les condicions de
seguretat del sector i promoure així accions de difusió i
adopció de mesures.
Com valora els primers mesos de funcionament de
la Comissió?
Altament positius. Cal indicar que no hi hagut, afortunadament, motius d’excessives inquietuds. Tota línia establerta
que garanteixi la comunicació i el diàleg sempre es valora de
manera proactiva i positiva. És la nostra manera de ser i de fer.
Hi ha suficient conscienciació del risc en el sector?
El factor consciència sempre va relacionat amb els fets
no desitjables que has pogut viure en primera persona.
Les circumstàncies de seguretat són canviants: el canvi de
valor d’un producte, un nou modus operandi que fa més
rendible el delicte, pot afectar un sector en un moment
determinat. Cal estar amatent i reaccionar com més aviat
millor. Des del punt de vista de la prevenció, és bo tenir
sempre el nivell d’atenció —no de preocupació— activat. I
això és el que pretén aquest protocol.

Doni’ns-en un exemple
El «Cas estancs (2012)», investigació
iniciada el maig de 2012 a causa de
l’augment dels robatoris amb força
a estancs de Barcelona i la seva àrea
metropolitana. Aquests robatoris amb força es feien utilitzant el sistema obrellaunes en les persianes dels estancs
i posteriorment trencant el vidre de la porta. Robaven
caixes de tabac i la caixa registradora.
Quin és el principal problema per afrontar aquest
tipus de delinqüència?
La dificultat per identificar i fer un seguiment dels objectes
robats. El tabac no té cap indicador o referència que ajudin, quan es comissa el tabac o es detecten venedors de
carrer, a poder fixar-ne l’origen i recorregut per així saber
si la seva procedència és il·lícita.
Finalment, quins consells donaria per a un «estanc
segur»?
A banda de les que es van facilitar en el document de recomanacions pensat per al sector, les generals que facilitem
al sector comercial.
YOLANDA CERVIÀ
Periodista
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NOTÍCIES » DESTACADA

La Federació i JTI
organitzen a Barcelona el
I Fòrum sobre contraban
Davant de la forta amenaça que representa el comerç il·lícit de
tabac per al col·lectiu, Barcelona va acollir el I Fòrum sobre contraban
organitzat a les províncies catalanes. L’objectiu: analitzar-ne les causes
i buscar estratègies per canviar el comportament del consumidor.
 BARCELONA – Hotel NH Convención – 28/5/2013

C

onvocat per la Federació
Catalana d’Estanquers (FCE)
i la tabaquera Japan Tobacco International (JTI), la gran
transcendència d’aquesta qüestió
en el sector estanquer va comportar que tots els estaments implicats hi participessin amb els
seus màxims representants.

Grup dE PONENTS I experts:
Miguel Luengo, director d’Afers Corporatius de JTI
Almudena Escobedo, cap regional de Duanes de Catalunya
Luciano Antón, capità, cap de la Companyia de la Seu d’Urgell
Manuel Cuevas, del Comisionado para el Mercado de Tabacos
Juan Ignacio Blázquez, president de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona.
Mario Espejo, president de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España.
Es va comptar amb altres membres d’aquestes entitats entre el públic assistent.

traban al nostre país són una de les
preocupacions principals del sector,
que s’hi juga 56.000 llocs de treball
a tot l’Estat. En aquest sentit, una
part dels esforços de la lluita contra el comerç il·lícit és incidir en el
comportament del fumador: «És
important treballar en l’eradicació de
la demanda de tabac de contraban
fent prendre consciència als consumidors», va afirmar durant el fòrum
Miguel Luengo.
La gran rellevància del contraban va reunir un grup d'experts.

Una forta remuntada
La crisi econòmica és la principal culpable directa i indirecta de l’increment del
contraban, que ha augmentat els dos
últims anys fins a situar-se en el 12% al
Principat i el 18% a tot Espanya. Directa,
perquè el consumidor busca el mateix
producte a un preu menor. Indirecta,
perquè l’Estat necessita recaptar els
diners que ha deixat de rebre d’altres
bandes, i una de les vies és apujar els
impostos que graven el tabac. Aquesta
doble pressió fa que els fumadors busquin vies alternatives perquè l’hàbit no
els comporti una despesa més elevada.
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Mentre que la venda de cigarrets
ha baixat fins a la meitat en els
últims quatre anys, el nombre de
fumadors es manté estable. Aquest
decalatge s’explica perquè el consumidor busca el producte més barat, i
aquest és el que prové de canals il·lícits,
que no paga impostos ni passa controls
de cap mena. Al seu torn, això pot representar un risc sanitari per al fumador.

Greus implicacions
per al sector
Les greus conseqüències econòmiques i socials que comporta el con-

Juan Ignacio Blázquez va cridar
l’atenció sobre la gravetat de la situació a les províncies frontereres:
«L’augment de l’índex de contraban
a Catalunya, i sobretot a Lleida i Girona, està tenint un impacte molt
negatiu entre els estanquers». La
proximitat de Catalunya amb Andorra és un dels motius pels quals
el contraban té una incidència tan
elevada al nostre territori i està fent
tancar molts establiments, que no
poden aguantar la caiguda de vendes. Per fer-se una idea del perquè
del contraban, val la pena tenir en
compte que el paquet de Marlboro
val 3,2 euros a Andorra, mentre que
a Espanya val 4,65 euros.

NOTÍCIES » DESTACADA

El contraban, cada cop més creatiu
Vehicles amb dobles fons, neumàtics plens
de tabac d’embolicar, electrodomèstics farcits, combois de tot-terrenys, farders…
Les autoritats policials es troben amb formes cada vegada més imaginatives de
transportar tabac. Però el que també ha

canviat és el perfil dels contrabandistes:
des d’organitzacions internacionals que hi
veuen una lucrativa forma de negoci fins a
pares de família o joves a l’atur que veuen el
contraban de tabac com una sortida a una
situació econòmica angoixant o al límit.

Les xifres del contraban a Catalunya
2006 » 65.677

Guàrdia Civil

Paquets de tabac procedents d’Andorra comissats per la Guàrdia Civil:
2012 » 491.842

1 gener-15 maig 2012 » 69

font:

Intervencions de la Guàrdia Civil a la frontera amb Andorra per contraban de tabac:
1 gener-15 maig 2013 » 205

Reaparició d’antigues formes de contraban

Actuacions policials a l’Estat

Blázquez va cridar l’atenció sobre el retorn d’una figura ja
gairebé oblidada, la del farder, persona que transporta sobre seu, travessant la frontera a peu, fins a seixanta quilos
de tabac. «Avui dia ja es ven tabac de contraban a les platges i establiments no autoritzats; no ens podem permetre
que això vagi més lluny», va reiterar el president barceloní.

3 juny: desarticulada una xarxa de contraban de
tabac a Madrid amb la detenció de disset persones.
Alguns dels detinguts són els camioners que transportaven el tabac, que simulaven ser víctimes d’un robatori, i estanquers que compraven aquest tabac, més
barat, per vendre’l al preu oficial.

Un dels principals obstacles per reduir el contraban és la
consideració que té en algunes zones. A les poblacions
frontereres amb Andorra, per exemple, el comerç il·lícit de
mercaderies ha estat vist tota la vida com una activitat no
perniciosa que ajuda a complementar el sou. Es viu amb
naturalitat, i aquest és un dels punts més difícils de combatre, ja que està molt arrelat en la societat.

30 maig: desmantellada una organització internacional de contraban de tabac i blanqueig de capitals que actuava al sud i el llevant espanyol, Tenerife,
Portugal, França i Bèlgica. Es van intervenir més de
dos milions i mig de paquets de tabac i tretze persones van quedar detingudes. La mercaderia, de fabricació asiàtica però no falsificada, s’introduïa a Europa a
raó de deu contenidors de tabac mensuals, amb uns
beneficis d’1,1 milions d’euros per contenidor.

Crida a la mobilització dels estanquers
La Federació Catalana d’Estanquers havia fet una crida per
mitjà de les unions i gremis provincials per aconseguir una
gran participació dels expenedors, ja que considera que la
conscienciació és el primer pas per fer proselitisme per
eliminar el contraban.

D’altra banda, la Comissió Europea (CE) ha mogut fitxa per
lluitar contra el comerç il·lícit del tabac. Una setmana després del fòrum, la CE va proposar un paquet de mesures
que preveuen l’enduriment de les sancions per contraban
i el reforç dels controls duaners. El comissari europeu de
Fiscalitat i Lluita contra el Frau, Algirdas Semeta, considera que amb aquest pla s’actua en tres fronts: es protegeixen més bé les arques públiques, tenint en compte el
greu detriment que el contraban provoca en la recaptació
d’impostos; i es protegeixen la salut dels ciutadans i el
comerç lícit. Semeta va afegir que en època de retallades
de la despesa pública, no ens podem permetre perdre els
10.000 milions d’euros que els estats europeus deixen
d’ingressar.
Les mesures proposades haurien d’entrar en vigor gradualment fins al 2016, malgrat que encara se n’ha de discutir
l’estratègia al Parlament i al Consell europeus. 
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Educació financera perquè
no ens prenguin el pèl
«Algú marxarà molt emprenyat, però no és culpa meva». Amb aquestes paraules el conferenciant va iniciar la jornada formativa d’educació financera, fent referència al moment en què algun dels assistents descobrís que el seu banc li havia estat endossant els
productes que interessaven al banc en lloc, o fins i tot en contra, dels que necessitava ell.
 GIRONA – 10/6/2013

I

és que la gestió i comprensió de
conceptes econòmics amb el quals
convivim diàriament formen part
dels elements bàsics de cultura financera de tota persona amb un negoci
propi. Així ho van entendre els trenta
estancs —prop de quaranta persones—
que van assistir a la xerrada convocada pel Gremi de Girona a càrrec dels
intermediadors financers de Bárymont,
i que va resultar de gran interès.
Atenent a les dificultats que comporta la gestió financera, els ponents van
ensenyar alguns elements per dominar conceptes economicofinancers,
com ara la diferenciació d’accions financeres a curt, mig i llarg termini, la
regla del 72 i els interessos compostos. L’objectiu: que cadascú pugui fer
rendir al màxim els seus diners.

tenir en compte si són adequats i positius o no per als nostres negocis.
Bárymont va exposar estratagemes
d’actuació d’aquestes empreses, que
minimitzen els ingressos dels estancs
i maximitzen els del banc sense que
l’estanc en sigui conscient.

Un tema en el qual es va incidir especialment van ser els productes que
ofereixen els bancs, sovint sense

El gremi gironí ha formalitzat un
acord amb Bárymont perquè els
agremiats es puguin beneficiar d’una

anàlisi gratuïta de la seva situació
financera.
Bárymont y Asociados és una empresa
d’intermediació financera constituïda
per professionals autònoms que analitzen les millors opcions d’inversió
i protecció del mercat mitjançant
l’Anàlisi de Necessitats Financeres
(ANF) a partir del qual es genera un
pla individual. 

Jaume Gou renova la
presidència de la junta gironina
 GIRONA – 12/5/2013

L

a nova junta del Gremi d’Estanquers de
Girona es va proclamar en el transcurs de la Festa del Gremi sense necessitat de fer eleccions ni cap tràmit ulterior de presa de possessió, donat que
només es va presentar una candidatura
en el procés electoral obert el 19 d’abril.
L’actual junta l’encapçala el ja fins
llavors president Jaume Gou Puig, de
l’estanc de Masos de Pals, i els membres
següents: David Juanhuix Bosch, de l’estanc
de Sarrià de Ter, com a vicepresident; Maite Ba-
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dosa Bosch, de l’estanc 17 de Girona, com
a vicepresidenta; Marc Carreras Soler, de
l’estanc de Begur, com a secretari; Xavier Arpa Pont, de l’estanc 1 d’Anglès,
com a tresorer; Juan Xifreu Serinyà, de
l’estanc 1 de La Jonquera, com a vocal de relacions comercials; els vocals
Lluis Gelada de Palol, de l’estanc 1 de
Girona, Joan Bonamaison Corrius, de
l’estanc 5 de Ripoll, i Albert Mir Güell,
de l’estanc 5 de Banyoles; i Miquel Todó
Riera, de l’estanc 9 de Girona, que continua
com a col·laborador. 

SOLUCIONS ESPECÍFIQUES PER ESTANCS
INSTAL·LACIÓ I FORMACIÓ PERSONALITZADA AL TEU ESTANC
A LK BITRONIC posem a disposició dels estancs una solució informàtica completa, formada pel terminal de venda TPV Bitronic i el programa de gestió ESTANCOS ÉLITE, que
suposen la millor eina pel control del teu negoci.

902 118 694
www.lkbitronic.com
info@lkbitronic.com

TPV BITRONIC
Pantalla tàctil i escàner.
Control d’estocs.
Emissió de factures ordinàries i simplificades.
Generació i enviament automàtic de la saca.
Recàrregues a mòbils (totes les operadores).
Venda de premsa, papereria, articles de regal, etc.
Actualització automàtica de preus i alta d’articles.
Possibilitat de cobrament amb targeta de crèdit.

COMET

Connexió amb LOGISTA i COMET per
enviar la saca, actualitzar preus, fer
recàrregues a mòbils, etc.

Instal·lació completa i formació
personalitzada al teu estanc.

CASHKEEPER

¡Demana’ns referències!

C·

REVOLUCIONARI SISTEMA PER A LA
GESTIÓ AUTOMÀTICA DE L’EFECTIU
La caixa SEMPRE quadra.

N

MÀX
I

· AL

TE

AT
ET

SEGUR
MA

®

U E S TA

Autentificació de bitllets i monedes.
El canvi sempre és exacte.
Evita furs i robatoris.
Sistema amb claus de seguretat.
Anclatge de seguretat al taulell.

Per a més informació contacta’ns al telèfon 902 118 694 | www.lkbitronic.com | info@lkbitronic.com
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El bloqueig de camions a l’N-II
posa en perill la viabilitat dels
estancs a peu de carretera
Des del mes d’abril passat, els camions tenen prohibit circular per l’N-II entre Maçanet de
la Selva i la Jonquera, a l'Alt Empordà, a l’espera que aquesta carretera es converteixi en
autovia. Aquesta mesura ha comportat treure més de noranta mil camions al mes: clients
potencials que ja no passen per aquesta via i que ha fet caure fortament la facturació dels estancs, sobretot de clients estrangers, i d’altres negocis a peu de carretera.
 GIRONA – 24/5/2013

M

olts negocis n’han resultat
perjudicats, en detriment
del fort augment de les vendes a les àrees de servei de les autopistes, i alguns ja es plantegen
tancar. Per a aquests negocis la facturació ha caigut, segons fonts del
Gremi, en una mitjana d’un 75%.
El vicepresident del Gremi d’Estanquers
de Girona, David Juanhuix, que va
assistir a una primera reunió informativa el 5 d’abril a la Delegació del Govern a Girona acompanyat de l’advocat
del Gremi, Joaquim Vidal, lamenta
que no s’estiguin complint les mesures que se’ls van comunicar: «se’ns
va dir que se’ls informaria moltíssim
que podien sortir a fer l’avituallament,
les compres, però ens arriben informacions que això no s’està complint i
que multen els transportistes, que estan molt espantats, amb 500 euros».
I és que els Mossos d'Esquadra van
denunciar fins a 838 camioners en
un mes per circular per l'N-II, quan en
realitat, declara Juanhuix, se’ns va dir
que «podrien entrar a l’N-II i fer el que
anomenen permeabilitat —és a dir,
arribar a l’N-II per una entrada i abandonar-la a la sortida següent—, però
el que estan fent és aplicar l’espai
mínim imprescindible; és a dir, entrar
i sortir pel mateix lloc, i per tant, a
qui feia la permeabilitat el multaven
igual». També se’ls va dir, continua,
que «se’ls informaria d’aquestes dues

opcions», cosa que no s’ha fet.
Amb aquest objectiu, el gremi gironí,
representat pel seu president, Jaume
Gou, i acompanyat de Juanhuix i Vidal, va reclamar, en una segona reunió
el 24 de maig amb la Generalitat, que
es complissin les mesures promeses.
En aquesta reunió amb Eudald Casadesús, delegat territorial del Govern
de la Generalitat a Girona i el secretari
de Territori i Mobilitat, Ricard Font,
el gremi gironí i altres col·lectius afectats com la Federació d’Hostaleria van
posar mesures sobre la taula per
intentar pal·liar aquestes pèrdues
econòmiques derivades de la prohibició, que passen per suavitzar les res-

triccions i ser més permissius amb els
camions, una «solució intermèdia per
reduir l’impacte econòmic als estancs
i negocis, perquè hi ha negocis que es
plantegen tancar, si no ho han fet ja».
En concret, les propostes que el Gremi i resta de col·lectius van concretar
a la reunió van ser que es permetés
la circulació als camions de la
zona de Girona, i que els rètols
de l’autopista fossin més clars.
Actualment només indiquen que està
prohibit circular a l’N-II, excepte avituallament, però no informen ni de
l’opció de la permeabilitat ni de la
possibilitat de fer el trajecte mínim
imprescindible. 

Podeu escoltar l’entrevista de La Xarxa a David Juanhuix a:
www.laxarxa.com/noticia/els-negocis-a-peu-de-la-nacional-2-reclamen-al-govern-permissivitat-amb-els-camions
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Com convertir-se en un estanc 2.0
Els social media o com convertir-se en community manager del propi negoci.
 GIRONA – 10/6/2013

L

a planificació 2.0 va captar
totalment l’atenció del estanquers gironins, que van demostrar ser molt conscients que, en
un sector amb uns preus i uns productes estretament regulats per llei,
competir significa aportar un plus
que doni un valor afegit al producte,
i que aquest element diferenciador és
una aposta per l’atenció al client.
Un concepte que està evolucionant
i que avui en dia va molt més enllà d’un somriure darrere el tauell
com a únic element de la nostra
interrelació́ amb el client. La imatge de l’estanc, la presentació dels
productes, la simpatia, són clàssics
importantíssims que no es poden
deixar de banda, però ja no n’hi ha
prou. Cal actualitzar-se i convertir-se
en «estanc 2.0».
Aquest és el missatge que va voler
transmetre el gremi gironí a la quarta xerrada formativa de l’any, a la
qual van assistir prop de quaranta
persones, i que va impartir GAM, una
empresa amb àmplia experiència en
la formació.

ting online i en com planificar una
campanya a través del web 2.0 o
social media: les xarxes socials, les
pàgines web, els blogs i el community management. En una vessant eminentment pràctica, GAM va explicar
quins eren els millors social media i
els pros i contres de cadascun i va
destacar que l’internauta busca interactuar, compartir, comentar… i enriquir així els continguts del mitjà.

La xerrada es va centrar en la
presència dels estancs a Internet
i en el disseny estratègic de màrque-

GAM va exposar també molt detalladament les limitacions legals que
afecten el sector del tabac en les re-

lacions a la xarxa, sobretot pel que
fa a la publicitat, les imatges i la promoció, i va fer bones recomanacions
per moure’s al món 2.0 sense problemes i sense traspassar cap barrera
legal.
El Gremi ha arribat a un acord amb
GAM perquè cada agremiat pugui fer
la formació que consideri necessària
adaptant aquests conceptes al seu
estanc en particular. Per altra banda,
tots els estanquers agremiats poden
fer, si així ho volen, un curs online
gratuït d’atenció al client. 

Associa’t!
> Formació
> Assessorament legal
> Informació actualitzada
> Conveni de finançament bancari, de telefonia, corredories
d’assegurances…
> Conveni amb Loteria de Catalunya per incrementar la vostra comissió
> I molt més…
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Èxit del curset per
millorar l’aprofitament de Bitronic
Més de cent persones es van apuntar al curs formatiu per treure el màxim
profit del programari d’LK Bitronic.
 BARCELONA – 22 i 23 de MAIG i 6 i 20 de JUNY de 2013

E

l curs, que no va tenir cap cost per als assistents, es
diferenciava de les formacions que fa l’empresa per
a nous usuaris en què es dirigia a estanquers que ja
fan servir el programa i que en volen treure el màxim rendiment. També va ser l’ocasió idònia per resoldre els dubtes
que s’havien generat des de les darreres modificacions fiscals,
sobretot en referència al desglossament de l’IVA i la indicació
de la forma de pagament en les factures.
Es va articular al voltant de quatre eixos que permeten obtenir
un control total sobre el negoci: la venda a taulell, el tancament de caixa diari, el control de magatzem i el control de
despeses.

Com a cloenda del curs es va explicar el nou sistema de facturació, pel qual desapareix el tiquet, que queda substituït per la
factura simplificada en determinades compres i supòsits.

A partir d’aquests quatre punts bàsics, la formació es va centrar en com l’usuari pot obtenir informació setmanal, mensual
i anual que pot evitar pèrdues tant materials com econòmiques i pot esdevenir, per tant, una eina clau per a la gestió de
l’estanc.

Davant el gran volum d’estanquers barcelonins interessats a
assistir al curset, la UPE Barcelona va haver de programar quatre sessions, totes a la seu de la unió barcelonina, que van
tenir lloc el 22 i 23 de maig i el 6 i 20 de juny. La formació la
va dur a terme l’empresa LK Bitronic. 

Facilitats per complir amb la Llei de
protecció de dades personals
Els estanquers associats barcelonins són els primers de l’Estat que
gaudeixen de l’acord que ha signat l’associació amb un gabinet d’advocats
per posar-se al dia en el compliment d’aquesta llei.
 BARCELONA – MAIG de 2013

L

a Llei de protecció de dades personals (LOPD) obliga
tota empresa o autònom que gestioni dades personals, indiferentment de si és un nombre petit o un
gran volum, a complir uns requeriments que poden semblar enrevessats o desmesurats per a petits empresaris.
Per aquest motiu, molts estanquers no la compleixen, i
això els pot portar problemes legals.

Fins ara, la majoria d’empreses que gestionen aquest tipus de dades no oferien solucions dimensionades per al
col·lectiu, que en general fa anar poques dades personals
(les dels treballadors, clients, proveïdors, i en alguns casos, la gravació d’imatges de càmeres de vigilància, per
exemple). Ara, però, la Unió Provincial d’Estanquers
de Barcelona ha signat un acord amb el gabinet barceloní Lant Abogados, que ha dissenyat un protocol es-
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pecífic per als estanquers. La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha aprofitat el contacte establert per
fer extensiu aquest acord a tots els estanquers de l’Estat.
El bufet s’encarrega de dur a terme totes les accions que
descriu la llei (inscripció de fitxers a l’Agència de Protecció
de Dades, confecció del document de seguretat, tràmits
oficials, contractes per als encarregats externs de tractament de dades, etc.) per un preu especial de 80 € més IVA
i un manteniment opcional de 20 € més l’any.
La UPE Barcelona creu que és una molt bona oportunitat
perquè els expenedors compleixin la llei sense una gran
despesa econòmica. Els estanquers que estiguin interessats a contractar el servei només s’han de posar en contacte amb la unió. 

NOTÍCIES » BREUS

Els actes delictius baixen
un 40% a Lleida
Els delictes comesos contra el col·lectiu estanquer de la província lleidatana
es van reduir gairebé un 40% l’any 2012 en comparació amb l’any anterior.
 LLEIDA – ABRIL de 2013

E

l descens, fruit de la tasca policial i de la prevenció des dels diferents organismes implicats, va ser
la notícia més destacada que va sortir de la reunió
entre la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida i els Mossos d’Esquadra de la demarcació. Aquesta trobada forma part de la ronda habitual de converses entre les dues
institucions, en què es posen al dia dels diversos aspectes
de seguretat que afecten els estanquers.
En la reunió, la UPELL va lliurar un model del diploma
d’Estanc Segur a la policia autonòmica per tal que coneguin
com és aquest document, que exhibiran els establiments
que compleixen amb les mesures recomanades al Protocol
de seguretat signat amb la Generalitat el darrer any. La unió
lleidatana va demanar als Mossos que aprofitin les visites
rutinàries als estancs per parlar-los d’aquest protocol.

L’intendent i cap de la policia catalana a Lleida, Josep
Lluís Rosell, es va oferir a redactar uns consells de seguretat consensuats amb altres comandaments policials
de Catalunya per publicar-los a la Revista de la Federació
Catalana d’Estanquers. 

 LLEIDA – 17/6/2013

D’altra banda, la col·laboració amb les forces de seguretat per lluitar contra el contraban i les inspeccions als estancs i punts de venda amb recàrrec
van centrar la reunió que la UPELL va mantenir amb
la Guàrdia Civil el 17 de juny. Eugeni Rodríguez i Jesús Ibáñez, president i vicepresident respectivament
de la Unió, es van entrevistar amb el tinent coronel
cap de la Comandància de Lleida, Jorge Montero i el
comandant Vicente Luengo, i van posar de manifest
que la col·laboració mútua és necessària.

Èxit de participació de la
xerrada de JTI sobre picadura
 LLEIDA – 19/6/2013

L

’increment exponencial en els darrers anys del
consum de tabacs RYO (roll your own) i MYO
(make your own), que ja supera el 16% del total
de vendes, i dels seus productes relacionats, ha fet sorgir entre els expenedors la necessitat de posar-se al dia
per conèixer bé el producte que venen.

La UPELL va donar resposta a aquesta demanda amb
una xerrada-curset a la seu de la unió lleidatana, impartida per Japan Tobacco International (JTI) i a la qual
van assistir cinquanta-cinc persones de trenta-tres estancs, centrada en les diferents modalitats i accessoris
del tabac d’embolicar i d’entubar.
Després d’un càtering fred gentilesa de JTI, el conferenciant Jesús García va entrar en matèria explicant detalladament tots els tipus de fulla, assecatge i fabricació de
tabac, tant d’embolicar com d’entubar, i va mostrar amb

l’ajut de gràfiques i dades l’evolució del consum d’aquesta
modalitat. Aquestes dades van servir per comprovar que
la venda de picadura i tots els seus accessoris té una rendibilitat superior per a l’estanquer que la venda dels
paquets tradicionals de tabac. La jornada, que els estanquers van valorar molt positivament, va finalitzar amb un
taller participatiu d’elaboració de cigarretes. 
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NOTÍCIES » FEDERACIÓ

Loto Catalunya canvia el sistema de
comunicació d’antena a 3G

Membres de Loteria de Catalunya i la Federació Catalana d'Estanquers durant la reunió.

Aquest sistema, que actualment té una cobertura de gairebé el 90% del
territori català i és el mateix de la telefonia mòbil, evitarà la instal·lació
d’antenes individuals.
 FEDERACIÓ – 10/4/2013

I

és que fins ara, els comerços
que volien vendre els productes de Loto Catalunya havien
d’instal·lar una antena emissora
i receptora per poder dur a terme
tota l’operativa. Sovint, però, es topava amb la negativa de les comunitats de veïns a l’hora de col·locar-la
al terrat dels edificis, arran de la controvèrsia sobre l’emissió de radiacions d’aquest tipus d’instal·lacions.
Per aquest motiu, molts establiments
no podien vendre loteria, malgrat la
seva voluntat.
Així ho van comunicar Rosa Batalla,
cap tècnic de Loto Catalunya, i Pere
Bayascas, director comercial, en una
reunió el 10 d’abril amb la Federació
Catalana d’Estanquers. La substitució del sistema antic ja s’està
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El conveni entre Loto Catalunya
i la Federació Catalana d’Estanquers va
representar l’any passat uns guanys extres per
als expenedors de més de 200.000 €
duent a terme i es preveu que
quedi enllestit a l’octubre. Amb
aquest canvi es podrà ampliar la xarxa de venda de la loteria catalana.

Acord profitós
En la mateixa trobada, els representants dels jocs d’atzar de la Generalitat van facilitar les darreres dades
sobre l’acord signat entre ambdues
institucions l’any 2010 i al que s’han
adherit 350 estanquers dels quatre
gremis i associacions catalans.

Amb aquest conveni el col·lectiu rep
un tracte especial i es beneficia
d’entre un 0,80 a un 4% de remuneració afegida en funció de les
vendes, quantitat que se suma al 5%
que ja reben tots els comercialitzadors de productes de Loto Catalunya,
siguin estanquers o no.
Aquesta comissió extra, que Loto Catalunya considera un instrument per
ampliar les seves vendes pel canal
estanc, va sumar l’any 2012 la xifra
de 201.840,17 €. 

NOTÍCIES » FEDERACIÓ

Els estanquers es mobilitzen
davant la imminent votació de la
directiva europea sobre tabac
Samarretes amb lemes com «Benvolgut eurodiputat. Els estanquers
adverteixen: la directiva de tabac de Brussel·les amenaça el nostre futur»
i «El meu estanc i el meu vot depenen de tu» van ser els reclams de
l’acció duta a terme als estancs de Barcelona.
 BARCELONA – 18/6/2013

L

a protesta es va dur a terme en
diversos països alhora, sobretot en els que resultarien més
afectats si la directiva tirés endavant,
com ara Itàlia, Polònia i Àustria.

Promoguda per la Confederació
Europea de Detallistes de Tabac
i coordinada a l’Estat per la Unión
de Asociaciones de Estanqueros de
España (UAEE) i la Unió Provincial

d’Estanquers de Barcelona, la protesta va repercutir en diversos mitjans
de comunicació, que havien estat
convocats a l’estanc 286 de Barcelona, al Passeig de la Bonanova. Allà
s’havien reunit per explicar els motius de l’acció Juan Ignacio Blázquez i
Julián Vinué, president i vicepresident

respectivament de la unió barcelonina; Elena Viana, vicepresidenta de la
UAEE; Josep Maria Recasens, director general de Comerç de la Generalitat, i Alejandro Goñi, president
de Pimec Comerç. Una cinquantena
de persones s’hi van concentrar per
donar suport a la reivindicació.

FOTO: ©Albert Lleal

FOTO: ©Albert Lleal

Algunes de les samarretes reivindicatives.

La propera votació al Parlament
Europeu de la Directiva Europea de
Productes del Tabac, que proposa
l’augment de la mida de les advertències sanitàries als paquets, la prohibició dels additius i l’estandardització
de formats, entre altres mesures, va
originar la convocatòria d’aquesta
protesta per mirar d’influir en el vot
dels eurodiputats espanyols.
El sector esgrimeix que aquestes mesures no estan basades en cap evidència científica que demostri que
incidiran positivament en la salut
pública, i, per contra, afavoriran el ja
elevat comerç il·lícit de tabac, cosa
que arrisca més de cinquanta mil
llocs de treball al nostre país. 
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«La sort és a l’aigua»
La ciutat de Barcelona acollirà des del proper
19 de juliol fins al 4 d’agost l’esdeveniment
més important dels esports d’aigua: els mundials
de natació, en la seva quinzena edició.

I donant suport a aquest extraordinari esdeveniment, Loteria de Catalunya emetrà una sèrie de
Loto Ràpid dels Mundials de Natació, d’un
preu de 3 €, i amb premis fins a 100.000 €.

Aquest campionat se celebrarà al Palau Sant
Jordi, on s’habilitarà una piscina de 50 metres
de llargada, a les piscines Picornell i municipal
de Montjuïc i al Moll de la Fusta per a les
activitats en aigua salada.

Amb un disseny espectacular, d’acord amb la
línia marcada en totes les imatges relacionades
amb el campionat, es produiran quatre tipus
de bitllets diferents, un per cada un dels
esports que es disputaran:

NATACIÓ:

WATERPOLO:

NATACIÓ SINCRONITZADA:

salts:

LOTERIA DE CATALUNYA,
AMB ELS MUNDIALS DE NATACIÓ DE BARCELONA
La mecànica del joc serà molt senzilla.
En l’àrea de rascat, hi haurà sis quantitats.
Un bitllet serà guanyador si hi ha tres
quantitats iguals, i l’import del premi serà
aquesta quantitat.

Addicionalment, amb l’eslògan «La sort és
a l’aigua», es produiran pòsters i adhesius
de vidre per donar suport a la comercialització
d’aquesta sèrie.
Durant uns dies, podrem veure a Barcelona
les estrelles mundials dels esports d’aigua,
com ara l’americà Ryan Lochte, el sud-africà
Chad Le Clos, el francès Florent Manadou…
i al seu costat, les estrelles catalanes, que
s’han guanyat l’estatus de favorits en els
seus respectius esports: la nedadora Mireia
Belmonte, la waterpolista Anni Espar i la
nedadora de natació sincronitzada Ona
Carbonell, entre molts d’altres.
I com sempre, recordem que Loteria de
Catalunya destina tots els beneficis a
programes socials a Catalunya.
af_cartelA3_Nadar.indd 1
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Senyor Nieto: el Comisionado,
és el nostre aliat o és l’enemic?
Amb una interpel·lació així de directa s’encetà el torn obert de preguntes
de l’assemblea de Barcelona, en la qual la presència de Juan Luis Nieto,
president del Comisionado para el Mercado de Tabacos, va acaparar tota
l’atenció dels estanquers.

L

a resposta a aquesta pregunta,
que portava un amarg rerefons
de disconformitat vers les dures
sancions que aplica el Comisionado
para el Mercado de Tabacos (CMT) i que
venia precedida d’un reguitzell de bones intencions manifestades per Nieto,
va ser una mica difosa; els estanquers

Data:

diumenge 14 d'abril de 2013

Hora:

9.30 h

Lloc:

Hotel Barceló Sants, Barcelona

Taula presidencial:

Juan Ignacio Blázquez (president de la
Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona), Julián Vinué (vicepresident de la UPE
Barcelona); Juan Luis Nieto (president del
Comisionado para el Mercado de Tabacos); Mario Espejo (president de la Unión
de Asociaciones de Estanqueros de España); Eugeni Rodríguez (president de la
Unió Provincial d’Estanquers de Lleida i
de la Federació Catalana d’Estanquers), i
Xavier Tamareu (assessor legal de la FCE).
Va excusar la seva assistència: Josep Servera (president del Gremi d’Estanquers de
Tarragona), representat pel vicepresident,
Joseba Gutiérrez.
També va assistir a l’assemblea Jaume
Gou (president del Gremi d'Estanquers de
Girona).
ESTANCS REPResentats: 148
Barcelona compta amb 1.121 estancs,
dels quals 558 estan afiliats a la UPE
Barcelona.
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barcelonins, però, no van desaprofitar
l’ocasió i la presència de Nieto va suscitar un torrent de preguntes centrades
principalment en les sancions, la diversificació i el segon canal.
Va ser una intervenció anunciada i esperada que es va seguir amb atenció
a la sala plena de gom a gom, en una
jornada en què també es va comptar
amb la presència dels diputats Dolors
Montserrat (PPC), vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats; Jordi
Jané (CiU) vicepresident quart del
Congrés dels Diputats, i del president
de PIMEC Comerç, Alejandro Goñi.

Nieto va felicitar en primer lloc la
unió barcelonina i el seu president,
Juan Ignacio Blázquez, i tots els
estanquers, «que es poden considerar uns dels socis preferents de
l’Estat i de finançament de les prestacions públiques, i que arrosseguen
—continuà— una conjuntura del 59%
a la baixa des de 2008 i una pujada
de preus del 47%, amb una pèrdua
fiscal que representa 1.000 milions
d’euros». Les causes les imputa al
contraban, a la competència deslleial,
al segon canal i a problemes reguladors com la directiva que «han de
marcar la nostra agenda».

Nieto: «El contraban, la competència
deslleial, el segon canal i els
problemes reguladors com la directiva
han de marcar la nostra agenda»

D'esquerra a dreta: E. Rodríguez, A. Goñi, J. Jané, J. L. Nieto, J. I. Blázquez, D. Montserrat,
M. Espejo, J. Vinué, S. Ibáñez i J. Gou.
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Com ja és tradicional, després de donar
la benvinguda, el president Blázquez va
demanar un minut de silenci pels agremiats finats durant l’any, i es va continuar amb les formalitats d’aprovació de
l’acta de la sessió anterior a càrrec del
secretari, Sergi Jover, i dels comptes,
a càrrec del tresorer José Luis Iranzo.
El vicepresident Julián Vinué va aprofitar per destacar la importància de la
revista de la Federació i va demanar
col·laboració en aquest mitjà tot convidant els estanquers a escriure-hi i a
proposar-hi millores.

Reunió prèvia a porta tancada

Dos mil estancs de nova fornada
Juan Luis Nieto, president del CMT,
va corroborar la informació que ja
havia avançat Blázquez a l’inici de
l’assemblea respecte a les modificacions que afectarien la Llei del tabac.
Així, la previsió de presentar al Congrés abans de juny l'esborrany de
la Llei 13/98, amb millores tècniques
derivades de la sentència del Tribunal
Suprem, permetria aprovar el reglament durant l’any i treure a subhasta, el primer trimestre de 2014,
entre 150 i 200 estancs. Aquest
primer llançament serviria «per veure
com va el mercat». Tanmateix, Nieto,
conscient que no hi ha hagut concursos i entrada de noves expenedories
en nou anys, va anunciar que hi ha
previst treure’n a subhasta unes dues
mil en cinc anys.
Aquesta afirmació va generar una
certa preocupació entre alguns dels
assistents, que van preguntar si po-

Reunió amb J. L. Nieto a la seu de la UPE de Barcelona.

La bona disposició de totes les parts ja s’albirà el dia anterior en una reunió a porta tancada entre Nieto i els representants de la Federació Catalana d’Estanquers, que Blázquez va qualificar de «positiva i molt cordial».
En aquesta reunió, Nieto ja va avançar la postura del CMT respecte a
actuacions relacionades amb les modificacions previstes per al segon canal i va anunciar la previsió d’una subhasta que no arribi als 200 estancs
per als inicis de l’any vinent. Tot i la insistència dels presidents catalans,
Nieto es va mostrar contundent en punts com la diversificació, destacant
que no es pot oblidar que els estancs venem «un producte protegit» que
altres establiments no poden comercialitzar.
Nieto també es reuní a continuació amb els membres de la junta barcelonina.

sar més estancs a subhasta els faria
perdre clients. Nieto, en canvi, veu
com un factor positiu «introduir una
mica de competència en el negoci». També va centrar la prioritat en

les zones desateses, on ara no n’hi
ha o n’hi ha molt pocs, perquè «s’ha
d’establir un punt d’equilibri», i va
informar que ara mateix s’està estudiant per províncies.

Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers
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La gestió del segon canal
ha de respectar el criteri
de territorialitat
Mario Espejo, president de la UAEE,
va intervenir per explicar les accions
de pressió que exerceix la Comissió
Legislativa de la Llei del Tabac,
de la qual n’és secretari, i que es va
concebre en una MAP com una comissió de seguiment del reglament que
desenvolupa la Llei del tabac.
Amb bon coneixement de causa, Espejo va parlar als assistents del nou
procés de subhasta i del seu desenvolupament legislatiu, i de la MAP
extraordinària que s’esdevingué el 27
de febrer per debatre els punts més
polèmics de les possibles modificacions, com són les vendes del segon canal.
La postura oficial d’aquesta Comissió i de la UAEE, va continuar Espejo,
és oposar-se al trencament del criteri
de territorialitat. I és que una de les
modificacions que es valora incloure
a la llei és la possibilitat que els PVR
puguin adquirir tabac a estancs de
fora del municipi o entitat local menor si el nombre d’estancs d’aquests
és inferior a tres.
Nieto, en resposta a la pregunta de
l’estanc 2 de Sant Quirze del Vallès, va avançar que, en referència als
PVR, i sempre respectant els principis
de territorialitat i neutralitat, es vol donar la possibilitat a l’estanquer, a instàncies seves, d’intervenir en la gestió
del segon canal.

Formació per evitar sancions
Formar els estanquers serà una prioritat del CMT. Amb això es pretén evitar
sancions —percebudes per molts com a
injustes— per infraccions no malintencionades derivades d’inspeccions
tant del CMT com de la Guàrdia Civil.
Els cursos que organitzarà el CMT,
d’actualització per als estanquers més
veterans i d’iniciació per als que vénen
d’un altre sector, serviran «per ampliar
la formació dels estanquers sobre els
seus drets i deures, i perquè hi hagi
més intercanvi d’informació amb els
estanquers».
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La taula presidencial amb J. L. Nieto i Mario Espejo.

Nieto: «El Comisionado no se sent a
gust sancionant; per això s’ha de
completar amb formació»
Nieto va recordar que la política sancionadora té per objectiu prioritari eradicar la competència deslleial en un
sistema minorista de venda amb llicència —sistema recomanat per l’OMS—, i
que continuaran, per tant, sancionant:
«el 80% de les sancions portades a terme (uns quatre-cents estancs) el 2012
van ser per subministrament irregular».
El 2012 es reberen 6.000 denúncies
per vendes il·legítimes, i d’aquestes,
tan sols una cinquantena van ser presentades per estancs.
Reconegué així mateix que hi ha sancions causades pel desconeixement
de l’estanquer dels períodes de caducitat del permís de PVR. Per millorar
aquesta situació, Nieto es va comprometre a millorar la tramitació de
sol·licituds i incidències i a establir
un sistema pel qual el CMT notifiqui

a l’estanquer la caducitat del seu
permís de PVR, sobretot si aquest
ha quedat sense efectes a instàncies
del segon canal i això no s’ha fet saber a l’estanc.

Els estancs no vendran barretines
La comercialització de productes
complementaris en estancs va ser
un tema de repetida insistència, tant
durant l’assemblea com a la reunió
del dia anterior. Nieto es va mostrar
contundent en la seva posició i va recordar que «els estancs són un règim
de monopoli de comerç minorista i
que això té els seus pros i contres».
S’estan tramitant les modificacions a
la Llei del tabac respecte a la seva importació dins de la UE, va continuar,
«i això ha de reforçar la protecció del
producte».

Espejo: «Fa trenta anys, hi havia 30.000
estancs, n’han mort 16.000»
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«Per primera vegada s’ha creat a
Espanya una comissió interministerial
per definir la posició del Govern
enfront la directiva europea»
Blázquez també va indicar que estan buscant «què es pot fer per, sense malmetre la imatge de l’estanc,
poder vendre alguna cosa per augmentar-ne la rendibilitat». I és que
les comissions dels estanquers, per
primer cop fa dos anys, han caigut
—al marge de la caiguda en volum
de vendes, que ja arrossega una
bona trajectòria.

als estancs de Catalunya o flotadors
als de platja», que no donaran suport a això. Les intencions del CMT
s’encaminaran a redimensionar les
expenedories: quants estancs generals i complementaris hi ha ara, i
quants n’hi haurà.

Com és lògic, la voluntat és que els
estancs siguin sostenibles econòmicament, i queda per decidir si en
determinades zones, els complementaris i generals podran vendre
altres coses. Amb aquestes afirmacions, però, no n’hi va haver prou,
i tot just encetat el torn de preguntes, l’estanc 23 de Sabadell va insistir a conèixer amb més detall les
intencions del CMT respecte a una
possible diversificació dels productes. Nieto es va mantenir ferm
i va exemplificar-ho tot dient que
«no es deixaran vendre barretines

Ben escoltada l’exposició de Nieto, un estanquer de Vilanova va
ser clar i directe en la formulació
de la seva pregunta amb mires a la
proposta de directiva europea:
el CMT, està amb els estanquers o
està de part de l’OMS i Brussel·les?
Aliat o enemic?

inclourà el punt de vista del sector.
Per primera vegada s’ha creat a Espanya una comissió interministerial
—coordinada per la Secretaría para
la Unión Europea del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación
amb presència de diversos ministeris— encaminada a definir la posició
del Govern respecte de la proposta
de Directiva europea, i a conjuminar
els interessos de les parts afectades.
Tanmateix, Nieto va fer notar que
rep pressions de molts col·lectius,
com ara Cultura i Sanitat.

Una prioritat: el contraban
Estem amb Brussel·les
o amb els estanquers?

Nieto es va defensar argumentant
que ni Catalunya ni Espanya no
van per lliure, que han d’anar a
Brussel·les, i va respondre de forma
difosa que el Govern traslladarà a
Europa una proposta no de llei que

El contraban del tabac, un producte
que es caracteritza per una elevada i ràpida fiscalitat, és el resultat
d’un conjunt de factors per lluitar
contra els quals cal donar més informació i millorar la coordinació
en tot l’àmbit europeu. Nieto va
reconèixer que tants anys sense
nous estancs han fet augmentar el
contraban; el Comisionado vol impulsar la col·laboració amb altres
administracions com Hisenda i la
Guàrdia civil i la col·laboració conjunta de tota la societat, i continuar
donant suport i reforçant el model
de sistema de concessionat de venda controlada.
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Els rumors d’Eurovegas
L’estanc Barcelona 17 es va interessar per les suposades condicions
especials que regularien Eurovegas, a
la qual cosa Nieto va respondre no tenir-ne coneixements. Sí que va manifestar, però, la seva contravenció vers
alguns aspectes de les prohibicions
actuals, en especial les que afectes
els cigars, donat que es van regular
igual que les cigarretes, i, continuà,
«no ho són».
En aquest sentit, no descarten traslladar a les autoritats sanitàries
—amb qui feia vuit anys que no es
reunien, va aclarir per demostrar que
això és un bon pas— la defensa de
la menor nocivitat dels cigars.

Juan Luis Nieto, Alejandro Goñi i Juan Ignacio Blázquez.

Podríem entendre d’això que, gràcies
a Eurovegas, potser arribarem a
una certa relaxació de les prohibicions actuals? Es podran tornar a
fumar cigars a determinats locals? En
tot cas, Nieto va deixar ben clar que
«se’ls han de donar, però, bons arguments [a les autoritats sanitàries],
donat que vetllen per protegir el treballador i el menor». En cap cas es va
albirar en el seu discurs una discriminació positiva vers Eurovegas.

tributin en el règim general com a
majoristes, els estancs estan qualificats com a règim minorista per llei i
els PVR són un règim especial de recàrrec d’equivalència. A això Nieto va
respondre que aquest és un problema
d’interpretació de la llei que traslladaran a l’Agència Tributària tot i
que, va reconèixer, «no és fàcil».

La complicada fiscalitat
del sector

Així va començar l’estanc 15 de
Reus, que va incidir en el fet que no

Eugeni Rodríguez, de Lleida, va
expressar les complicacions que pateixen a causa de les inspeccions
d’Hisenda i les aparents contradiccions fiscals —referint-se a l’IVA—
que els afecten: mentre que Hisenda
els requereix que, a causa dels PVR,
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Les concessions dels estancs,
una preocupació eterna

es poden invertir diners en un negoci que «saps que perdràs». Nieto va
respondre que ja fa temps que els
estancs tenien un temps de vida limitat, tot i que encara en queda algun
per a tota la vida, i que «en aquest
món, tot té límits». De fet, li recordà,
el CMT ha incrementat en cinc anys el
temps de la concessió. Aquí Blázquez
va afegir que ara mateix estan negociant perquè el CMT estudiï determinats casos abans d’anar a subhasta,
com per exemple el de la gent a qui
faltin un o dos anys per jubilar-se i
altres casos particulars.

«Blázquez va fer incís en els grans
problemes de finançament amb
Logista i que seria convenient que els
acceptessin avals com a garantia»
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Arribats a aquest punt, i ja més envalentits, alguns estanquers van gosar
fer demandes més directes, com ara
el fraccionament del pagament
del cànon de concessió, que també es va guanyar els aplaudiments
dels assistents. Nieto es va mostrar
molt receptiu a aquesta petició, ja
tractada a la reunió del dia anterior, i
els va comunicar que si poden facilitar-ho, ho faran.

Negativa a portar un
registre de concessions per
garantir el finançament
El president Blázquez va fer incís en
els grans problemes de finançament
amb Logista i que seria convenient
que els acceptessin avals per garantir els cobraments. El problema rau
en què Avalis vol tenir una certa
seguretat, com per exemple poder
comprovar que l’estanc és realment
de qui vol contractar-ho. Una solució seria utilitzar la concessió administrativa com a garantia, per això
demana de nou al Comisionado
—en el seu moment ja se’n va obtenir una rotunda negativa— si poden
estudiar novament portar un registre de concessions, i no només
d’embargaments.
Nieto va fer recaure en Logista la
responsabilitat de facilitar el finançament, que distribueix el 97% del tabac
d’Espanya, i va recordar que a Catalunya hi ha només un 5%, menys de
cent estancs, que hagi interromput
el subministrament per impagament.
Finalment, va convidar els representants dels estanquers a dialogar amb
Logista per solucionar aquesta situació, amb la qual cosa, tot i no indicarho de forma directa, es va llegir entre
línies que el registre de concessions,
de moment, haurà d’esperar.

Lliurament dels primers
diplomes d’Estanc Segur
Eugeni Rodríguez i Llorenç Navamuel, president i assessor de seguretat de la FCE respectivament, van centrar les seves intervencions en el clàssic
tema de la seguretat i en l’establiment
d’un protocol de seguretat que permet
obtenir la certificació d’Estanc Segur.
Ambdós van manifestar el seu orgull,
en nom de les institucions que representen, de lliurar, amb la col·laboració
de Jaume Gou, els primers diplomes
acreditatius del compliment d’unes
bones mesures de seguretat a l’estanc
(vegeu el requadre).

Jaume Gou lliurant un dels primers diplomes certificatius d'Estanc Segur.

Primers establiments
amb certificat d’Estanc Segur
David González Dacal (Barcelona 36); Patricio Robles Barreras (Barcelona 39); Eugenio Romero Romero (Barcelona
295); Leandro Solé Colom (Barcelona 380); Josep Ma. Jané
Torras (Llinars del Vallès 1); Ma. Jesús Calahorro Sánchez
(Sabadell 40); Lluis Ferret Manero (Sant Pere de Ribes 4);
Josep Ma. Marcè Viñas (Sitges 5); Silvia Gallego Escámez
(Sitges 6); Miquel Jaime Purcet i Castany (Viladecans 3).

Nieto: «A Catalunya
hi ha només un 5%, menys
de cent estancs, que hagi
interromput el subministrament
per impagament»

En conclusió, va ser una jornada atenta però relaxada en què Nieto va mostrar-se molt dialogant. El president es
va afegir al dinar de germanor que es
va celebrar a continuació al mateix
hotel i que va concloure amb sorteigs i sonores rialles provocades per
l’actuació del còmic Reugenio. 
REDACCIÓ
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La unió de tot el sector, clau
per afrontar temps difícils
L’assemblea anual de Lleida es va convertir en una crida a la participació
de tots els estaments del sector per poder tenir veu en els canvis que es
proposen des de dins i des de fora.

La taula presidencial de l'assemblea, amb la presència de José Luis Duo, convidat per la Junta.

S

Data:

diumenge 21 d'abril de 2013

Hora:

10.30 h

Lloc:

Hotel NH Pirineus, Lleida

Taula presidencial:

Eugeni Rodríguez (president de la Unió
d’Estanquers de Lleida i de la Federació
Catalana d’Estanquers); José Ibáñez i Ma
Eugènia Duque (vicepresident i secretària de la Unió d’Estanquers de Lleida
respectivament); José Luis Duo (secretari
general de la Unión de Asociaciones de
Estanqueros de España); Juan Ignacio
Blázquez (president de la Unió Provincial
d’Estanquers de Barcelona); Josep Servera
(president del Gremi d’Estanquers de Tarragona); Jaume Gou (president del Gremi
d’Estanquers de Girona).
ESTANCS REPResentats:
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i s’hagués de resumir en una frase l’assemblea general ordinària
d’enguany dels estanquers lleidatans, aquesta seria «la unió fa la
força». Aquest era el concepte que
traspuava de totes les intervencions
que es van fer. Tant el president, Eugeni Rodríguez Cucurull, com els
altres intervinents, van remarcar la
importància que els estanquers
participin fent servir tots els mitjans al seu abast en les propostes i
decisions que el col·lectiu ha de prendre contínuament.

2012, un exercici intens
Els canvis legislatius a Espanya
(reforma de la llei 13/1998) i Europa
(proposta de modificació de la Directiva Europea sobre el Tabac) van ser,
en opinió de Rodríguez, els temes
més importants de l’any 2012, tot
destacant que la unió del col·lectiu
estanquer a gran escala va esdevenir
essencial per aconseguir suavitzar els
canvis que pretenien imposar-se.

La jornada de protesta del 6 de setembre de 2012, quan es va demanar
a tots els expenedors que cobrissin la
mercaderia amb un llençol blanc per
simular l’ocultació de producte que Europa pretenia exigir, va marcar el naixement de la consciència del benefici
col·lectiu. «Si ens demanen una cosa,
fem-la, és per al nostre bé», va dir el
president de la UPELL, i va continuar:
«La força de les associacions són els
seus associats. Si ens empenyeu, nosaltres podem fer més feina».
En aquesta idea van incidir també
Josep Servera, president del Gremi
d’Estanquers de Tarragona, que va
exposar la seva feina al capdavant
de la Comissió de Seguiment del Reglament, i José Luis Duo, secretari
general de la Unión de Asociaciones
de Estanqueros de España (UAEE).
En paraules de Duo, els estanquers
«som concessionaris d’un negoci de
l’Estat; necessitem la vostra ajuda i
col·laboració, perquè tots [els que treballem a les unions] som estanquers
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Els assistents es van mostrar molt interessats pels temes que es van exposar.

Rodríguez: «La força de
les associacions és la dels seus
associats. Si ens empenyeu,
podem fer més feina»
i perdem moltes hores». El secretari
de la UAEE va explicar que quantes
més atribucions tingui Brussel·les
relacionades amb el tabac, més potents han de ser els organismes que
canalitzen la veu dels estanquers a
Europa.
En l’àmbit més local, Rodríguez va celebrar la signatura del protocol de seguretat amb la Generalitat, iniciativa
que s’espera que permeti reduir els
actes delictius contra el sector (que el
2012 van baixar a Lleida, però es van
multiplicar per tres a Barcelona).

moment hem pogut pagar els deutes
que teníem». Rodríguez es referia als
sanejats comptes de la unió lleidatana, que, enguany a les mans d’un
nou tresorer, Edgar Gasol, han permès fins i tot amortitzar un crèdit.
Rodríguez va animar també els estanquers lleidatans a col·laborar amb
la Revista de la Federació Catalana d’Estanquers, ja que hi trobava a

faltar una presència més elevada de
veus ilerdenques. «Portem dos anys
i escaig d’una cosa que va començar
com una aventura. A Lleida no hi ha
ningú que escrigui excepte algú més
i jo. Que no tenim res a dir?».

La seguretat,
una qüestió recurrent
A banda d’aquests temes, la sessió va
seguir un patró força similar a d’altres
assemblees provincials d’apropar
les qüestions més importants a cada
territori. Així, es va comptar amb
l’exposició de Llorenç Navamuel sobre el Protocol de seguretat i amb la
intervenció de l’empresa Segur-Mon
també sobre sistemes de seguretat.

Èxit de la loteria de Nadal
Pel que fa al funcionament de la UPELL
el darrer any, el president lleidatà va
felicitar els seus estanquers pels bons
resultats assolits amb la venda de
butlletes de la rifa de Nadal i els
va exhortar a potenciar-la. «La nostra loteria ha de ser prioritària, perquè amb el que recaptem podem fer
els viatges a Madrid, Brussel·les… El
nostre superàvit ve de la loteria, i de

Edgar Gasol, nou tresorer de la Junta, va explicar l'estat de comptes de la UPELL.
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Navamuel: «Sovint es té una
sensació de seguretat subjectiva,
que no és real»
Navamuel, assessor de seguretat i corredor d’assegurances especialitzat en
el sector estanquer, va citar el darrer
número de la Revista de la Federació
Catalana d’Estanquers per convidar
els professionals a fer l’autotest que
s’hi va publicar: «És una eina interessant —va dir— per analitzar si el nivell
de seguretat del nostre establiment
és l’adequat, ja que sovint l’estanquer
té una sensació de protecció més elevada que la real». Aquesta sensació
té un doble vessant, el físic —que té
a veure amb les mesures de protecció
de l’establiment—, i el relacionat amb
les assegurances, ja que si es declara una situació que no es correspon
amb la realitat, l’asseguradora pot argüir defecte de forma per no pagar
les indemnitzacions.

L’assessor va fer servir un símil per
donar a entendre la gran rellevància
d’un bon magatzem on guardar el
material: «Les nostres mercaderies
són com els diners per a un banc o
les joies per a una joieria». En aquest
sentit, va reiterar la importància cabdal del magatzem, que ha de tenir un
únic accés (i de seguretat) i sensors
sísmics a les parets per detectar qualsevol intent de butrón.
Navamuel va recordar que els estancs
que compleixin les mesures de seguretat recomanades rebran la certificació d’Estanc Segur, implementada
amb la signatura del Protocol.

La màquina de boira,
més que un complement
L’aspecte de la seguretat es va completar amb la intervenció de l’empresa
Segur-Mon, que va mostrar el seu producte estrella, la màquina de boira.
Aquesta és l’única mesura que pot,
avui dia, fer desistir un lladre de les
seves intencions, ja que quan el sis-

tema detecta una intrusió i dispara la
boira, l’espai triga tan sols uns segons
a omplir-se d’un fum dens i opac —no
tòxic— que impedeix qualsevol acció.
En la seva intervenció, Andreu Iborra, representant de l’empresa de
seguretat, va fer un repàs de totes
les mesures de seguretat com ara
alarmes, càmeres, detectors sísmics
i volumètrics, etc., que no deixen
de ser importants per completar un
sistema, però que per si sols no eviten una intrusió, només limiten
el temps que el delinqüent és dins
l’establiment. En canvi, la màquina de
fum evita el robatori i fa fugir el lladre
amb les mans buides.
Els representants de Segur-Mon van
projectar un parell de vídeos de robatoris reals per demostrar la utilitat
d’aquest sistema de seguretat. En el
primer, una joieria en horari feiner era
assaltada per diversos delinqüents.
Les treballadores van activar la màquina de fum i en qüestió de segons els
lladres van fugir sense haver-se endut
res. En el segon, un grup de sis lladres
entrava de nit en un estanc amb alarma i càmeres, però sense magatzem
per a la mercaderia ni cap altre element
especial de seguretat. En un minut i
vint segons es van endur 20.000 €

«Segons els experts, els estancs
haurien d’estar considerats amb un
grau 3 de risc, però la llei no ho recull»

Navamuel va explicar que la llei no
considera que les expenedories tinguin un risc alt, i aquesta mancança
fa que no s’hagin fixat uns mitjans de
seguretat mínims. La intenció del Protocol és cobrir aquest buit i recomanar les mesures més adients per a
cada establiment, a més d’establir un
sistema d’informació a les autoritats i
seguiment dels actes delictius.
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El representant de Segur-Mon, durant la seva intervenció.
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en producte, malgrat que el propietari
va arribar al cap de quatre minuts i la
policia, poc després.

Finançament per instal·lar
mesures de seguretat
A la pregunta d’un assistent sobre
el cost de la màquina de boira, que
s’ofereix als estanquers federats amb
una oferta especial, el president de
la UPELL va informar que Banc Sabadell ha obert una línia de finançament per aquesta fi i va animar a estudiar-la perquè «com més seguretat
posem als nostres negocis, millor».
Un altre estanquer va consultar la
utilitat d’una alarma amb fum de
mostassa que una empresa li havia
ofert, però el representant de SegurMon el va informar que al nostre país
l’ús d’aquest component està prohibit, i que si algú decideix fer-lo servir
haurà d’assumir les possibles conseqüències legals que se’n puguin derivar. Iborra va reiterar que la boira que
genera la seva màquina no és tòxica
i no provoca cap mena de malestar, i
que és absolutament legal.

«Les vendes han baixat més en
províncies frontereres, a causa del
contraban. Alguns clients diuen
obertament que van a comprar a Andorra»
una àmplia ressenya en aquest mateix número. Blázquez es va mostrar
impressionat positivament per la

bona disposició de Nieto i va afirmar
que «tenim una porta oberta molt
important».

Caiguda de les vendes
i altres assumptes
Un tema que preocupa permanentment el col·lectiu és el de la baixada
de vendes del tabac. El president de
la UPELL va mostrar mitjançant uns
gràfics que aquesta baixada és més
forta en les províncies frontereres
(Lleida i Girona), i això només significa que el contraban és ben viu.
Per això va demanar un cop més la
col·laboració dels estanquers perquè
comuniquin a la policia o a la UPELL
qualsevol situació irregular de la qual
tinguin coneixement.
El president de la Unió Provincial
d’Estanquers de Barcelona, Juan
Ignacio Blázquez, va intervenir
en l’assemblea per exposar el clima
de relacions amb el Comisionado
para el Mercado de Tabacos. El
president d’aquest organisme, Juan
Luis Nieto, va ser el convidat especial de l’assemblea de Barcelona,
que va tenir lloc una setmana abans
que la de Lleida i de la qual trobareu

El secretari general de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España va remarcar
la necessitat de treballar a l'uníson.
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35a festa dels
estanquers de Lleida
Acabada l’assemblea, i després de la
demostració de la màquina de boira que va tenir lloc en unes altres
dependències de l’hotel on se celebrava la reunió, els assistents es van
dirigir al restaurant per celebrar amb
un àpat la 35a Festa Anual del Dia
dels Estanquers de Lleida.

Edgar Gasol i Josep Gol, dos nous membres de la Junta.

El president de la UPELL va aprofitar l'oportunitat per conversar amb els associats.

El nou vocal, repartint cigars.

El dinar va transcórrer en un clima
festiu i distès, amb animades converses entre els estanquers. Després
de les postres i els cafès, la Junta va
rifar entre els assistents diversos presents, entre els quals una estada de
cap de setmana, obsequi de la unió
barcelonina, i una aquarel·la feta per
l’expresidenta de la UPELL, Rosa Forcada, entre d’altres. Amb aquesta rifa
es va concloure l’acte i els estanquers
es van acomiadar fins al proper any. 
L'estanc 37 de Lleida va ser agraciat amb una aquarel·la de l'expresidenta de la Unió
Rosa Forcada.
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El bon temps va lluir
als jardins centenaris del
Mas Marroch en la trobada
anual del gremi gironí
A la festa anual no hi van faltar ni estanquers ni cases comercials,
que van degustar l’excel·lent cuina dels germans Roca i del seu Celler,
declarat recentment el millor restaurant del món.

E

l president del gremi gironí,
Jaume Gou, va donar una càlida benvinguda a l’assemblea
anual obrint així la porta a una jornada que encertadament va combinar
el tractament detallat d’assumptes
d’actualitat amb la presentació de les
noves tendències, de la mà de representants comercials. A l’acte també
es va comptar amb la presència destacada de Salomé Ibáñez, membre
del Comité Consultivo del Comisionado i de la Unión de Asociaciones de
Estanqueros de España (UAEE), que
va parlar àmpliament de les relacions
de la institució amb l’Administració i
el Comisionado.
Com és costum, i una vegada complertes les formalitats d’aprovació
de l’acta de la sessió anterior i dels

comptes, Gou i l’advocat del gremi,
Joaquim Vidal, van fer un repàs de
les principals actuacions de l’any que
queda enrere i de les principals línies
d’esforços d’enguany.

recordà, és una potent eina de cares
a les asseguradores, que han estat
considerant incloure els estancs al
nivell 3 de seguretat. Això implicaria
portar a terme importants reformes

La protecció, els acords comercials
i la formació, al capdavant
La protecció als estancs ha estat vehiculada principalment mitjançant la
col·laboració i les reunions per zones amb els Mossos d’Esquadra,
que han resultat ser mesures d’èxit
indubtable que tindran continuïtat
aquest 2013. A més a més, aquest
any, continuà Gou, ja hi ha en marxa el Protocol de seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers (FCE),
que permet obtenir la certificació
d’Estanc Segur. Aquest certificat,

Data:

diumenge 12 de maig de 2013

Hora:

11.30 h

Lloc:

Mas Marroc, Vilablareix

Taula presidencial:

Jaume Gou (president del Gremi
d’Estanquers de Girona); Marc Carreras,
Xavier Arpa i Joaquim Vidal (secretari,
tresorer i advocat del Gremi d’Estanquers
de Girona respectivament); Salomé Ibáñez (representant del estanquers al Comité Consultivo del Comisionado para
el Mercado de Tabacos i delegada de
Relacions Institucionals a la Unión de
Asociaciones de Estanqueros de España);
Eugeni Rodríguez (president de la Unió
Provincial d’Estanquers de Lleida i de la
Federació Catalana d’Estanquers); Juan
Ignacio Blázquez (president de la Unió
Provincial d’Estanquers de Barcelona); Joseba Gutiérrez (vicepresident del Gremi
d’Estanquers de Tarragona).
Va excusar la seva assistència: Josep Servera (president del Gremi d’Estanquers
de Tarragona).
ESTANCS REPResentats:

60
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per poder tenir accés a una assegurança. El Protocol de seguretat i
l’acreditació d’Estanc Segur, de caràcter voluntari, intenten frenar aquest
fet i en l’assemblea es va poder escoltar l’assessor de seguretat de la Federació Catalana, Llorenç Navamuel,
que va explicar detalladament en què
consisteixen.
En un altre ordre de les coses, Vidal
es mostrà molt satisfet amb els resultats reals obtinguts en acords comercials per als estancs agremiats i
recordà avantatges com les del conveni amb Loto Catalunya, que permet augmentar la remuneració dels
estancs que s’hi acullin a través del
gremi. Com a prova dels nous tractes es va comptar amb la intervenció
d’un representant de l’empresa Laborsalus, amb la qual el gremi acaba
d'arribar a un acord, que va exposar
els avantatges del conveni recentment signat per obtenir protecció
sobre riscos laborals en condicions
avantatjoses.
La formació ha estat també un plat
fort al llarg de l’any i Gou va manifestar la clara intenció de continuar
potenciant les jornades formatives
sectorials, que «no s’han de centrar
exclusivament en qüestions legislatives i fiscals —avançà—, sinó que la
voluntat és ampliar-les a altres àmbits». A tall d’exemple, Vidal va fer
esment a la jornada d’atenció al client

©ÀlexTremps

Llorenç Navamuel parla als assistents de la seguretat als estancs.

«La factura simplificada i el límit dels
pagaments en efectiu són petits
maldecaps per a alguns estanquers»
2.0, un exemple que reflecteix clarament la voluntat de modernització
del col·lectiu.

La nova fiscalitat en la
facturació desperta l’interès
La nova normativa fiscal va introduir
la factura simplificada, que substitueix els tiquets, i que obliga a posar
sempre el NIF de l’emissor. A més a
més, si algú ho demana, s’ha de con-

vertir en factura ordinària posant-hi
les dades del destinatari i l’IVA desglossat. Aquests ets i uts de la nova
fiscalitat, junt amb el límit dels pagaments en efectiu, s’han convertit en petits maldecaps per a alguns
estanquers. El sistema —manifestaren alguns estanquers en una queixa
que també es va sentir a l’assemblea
de Barcelona— no acaba d’ajustar els
tiquets a les diferenciacions que actualment exigeix la llei, en especial

©ÀlexTremps

L'assemblea anual al Mas Marroch de Vilablareix.
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pel que fa a explicitar la forma de
pagament i els pagaments al comptat. Els agremiats van obtenir el compromís del gremi gironí i la Federació
de fer la gestió per donar-hi solució,
i el president de la unió barcelonina,
Juan Ignacio Bláquez, els va fer saber que hi ha previstos properament
cursets amb Bitronic.
Vidal també va voler advertir especialment del perill de les factures
recapitulatives des de la nova limitació dels pagaments en efectiu,
sobretot en relació als segons canals,
que és molt probable que hagin anat
pagant els albarans en efectiu i quan
es recapitulin en una factura l’import
superi els 2.500 €.

Contra la sanció, prevenció
Així es podria resumir la política
sancionadora del Comisionado de
cares als propers mesos, va indicar
Salomé Ibáñez. La representant de
la UAEE va posar el dit a la nafra amb
el tema punyent de les sancions i va
recordar que «les inspeccions, siguin
a estancs o a segons canals, poden
arribar tant del Comisionado com de
la Guàrdia Civil i que cal estar preparat per evitar-les». Moltes d’aquestes
penalitzacions s’originen a causa
dels segons canals, sovint per desconeixement de totes les obligacions derivades de la lletra petita de
les lleis, i evitables, per tant, amb un
bon coneixement dels drets i deures
de cadascú.

©ÀlexTremps

La intervenció de Salomé Ibáñez.
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El secretari Marc Carreras llegeix l'acta de la sessió anterior, aprovada per unanimitat.

Ibáñez: «Les inspeccions poden arribar
del Comisionado o de la Guàrdia Civil
i cal estar preparat per evitar-les»
És en aquesta línia que versa el nou
pla d’inspecció del Comisionado,
que preveu formar no només els estanquers, sinó també la Guàrdia Civil,
i que incorporarà fulletons informatius per als estancs i bars, i un
manual. L’interès dels estanquers per
aquest tema era evident i Ibáñez continuà la seva intervenció donant un
seguit de detalls dels diversos requisits que cal tenir en compte per evitar
acabar multats per desconeixença.
«S’han fet actes d’inspecció molt picalloses», advertí, i «pretenen ser molt
durs amb les sancions per competència deslleial».

El PVR, responsabilitat
de l’estanquer?

D’expenedoria general
a complementària

Ibáñez es va estendre àmpliament en
algunes de les implicacions que comportarà la modificació de la Llei del
tabac, i d’ací, del reial decret que la
desenvolupa, arran de la Llei de pressupostos de 2013 i de la sentència del
Tribunal Suprem. La UAEE ha presentat
al·legacions sobre algunes d’aquestes
modificacions previstes, com ara la
que anomenen municipalitat; és a
dir, que els PVR de nuclis on només
hi ha un o dos estancs —actualment
obligats a comprar a les expenedories
d’aquest nucli— puguin triar un dels
tres estancs més propers independentment del límit municipal.

La política de l’antic Comisionado de
convertir automàticament les expenedories complementàries a generals
va comportar que moltes d’elles, en
no poder sobreviure, tanquessin portes, constatà Ibáñez. Determinades
aldees i petits nuclis van quedar així
desproveïts dels serveis d’un estanc.
L’actual Comisionado té en compte
la perspectiva de convertir aquestes
expenedories generals de nou en
complementàries i va aconsellar
contactar amb el gremi per revertir
aquesta situació.

Tampoc agrada gaire la possibilitat
que l’estanquer pugui opcionalment
gestionar la màquina de venda
dels seus autoritzats; donat aquest
cas, sembla obvi que la inspecció —i
la responsabilitat— recaurien sobre
l’estanc, i no sobre el PVR. Aclareix,
però, que de moment tot són conjectures i que no hi ha res definitiu,
però estan seguint de prop les passes
del Comisionado, que té per objectiu
últim, en aquest sentit, «eliminar els
intermediaris; és a dir, la figura del
maquinero».

Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers

49

ASSEMBLEA GENERAL » GIRONA

©ÀlexTremps

La cigarreta electrònica:
la gran oblidada
A hores d’ara, «ja sabem que hi ha coses que la Directiva no tocarà», indicà Ibáñez. Entre aquestes coses s’hi
inclouen l’obligatorietat d’amagar
el tabac a l’establiment, i el fet de fer
desaparèixer les màquines expenedores, que, per sort o per desgràcia, no convé a països com Alemanya. De totes les mesures que preveu
la Directiva, en destaca el gran buit
legal que hi ha a l’Estat espanyol en
referència a la cigarreta electrònica, que a aquestes alçades encara no
queda clar si és un producte sanitari o
un producte de tabac. Davant el dub-

te, el Comisionado prohibeix vendre’l,
de forma que el ven tothom menys els
estancs. Aquest és un afer que es vol
portar a la propera reunió que hi hagi
a Brussel·les de totes les federacions
europees —Ibáñez és membre de la
que representa l’Estat espanyol—, i
com que no hi ha millor paraula que
la que queda per dir, quedarà en mans
d’Europa pronunciar-se.

Alta representació
de cases comercials
Les noves tendències de fumar
despertaren ràpidament l’interès dels
professionals expenedors, que d’un
temps ençà s’han vist inundats per
una allau de productes nous arran
dels nous costums adquirits pels consumidors.

«El canvi d'hàbits dels fumadors
ha provocat la proliferació de
nous productes que lluiten per trobar
el seu lloc als estancs»
©ÀlexTremps
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Presentació del representant de Laborsalus.
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L'empresa JTI va fer una interessant xerrada sobre RYO i MYO.
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Jesús García, de JTI, va parlar extensament de RYO i MYO, tabacs
d’embolicar i d’entubar respectivament, dues modalitats que han crescut
exponencialment i han passat a representar el 16% del tabac de la indústria,
en comparació al 5% que representava
el 2008. La il·lustració va anar des de
com es fabrica el tabac d’embolicar fins

a què són el tabac reconstituït i el tabac
expandit, què fa que un tabac sigui «natural» o «orgànic» i quines són les millors formes de conservar cadascun. El
rànquing en vendes d’aquests tipus de
tabac l’encapçalen actualment Imperial
Tobacco, JTI i Philip Morris, en aquest ordre, i la perspectiva del mercat actual, va
concloure, «va cap al tabac d’entubar».

El mercat del tabac de sisha també
va quedar àmpliament exposat amb
les intervencions de l’empresa TCI,
que va fer una presentació de sishes
(catximbes), i d’una representant de
Tobacco Land, que va donar interessants detalls d’aquesta modalitat
de tabac en auge i va presentar-ne
alguns productes.

©ÀlexTremps
Aperitiu als jardins del Mas Marroch.
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Preu per preu, sabates grosses
Com diu la dita, «un bon dinar es fa
esperar», i abans d’acomiadar-se i
donar per acabada l’assemblea, Gou
no es va estar de mostrar de nou el
seu orgull per la bona unitat del gremi que representa i de formar part
de la federació catalana i de la unió
estatal.

Jaume Gou amb Josep (Pitu) Roca.

En els jardins centenaris d’aquesta
masia del segle XII els assistents
van gaudir de l’aperitiu preparat
per la cuina dels germans Roca,
gironins que gestionen, junt amb
el Mas Marroch, el Celler de Can
Roca, restaurant escollit el mes de

maig com a millor restaurant del
món per la prestigiosa revista Restaurant. Un aperitiu que s’allargà
més d’una hora ben bona abans
d’enfilar de nou cap a dins i gaudir
del dinar i una desitjada conversa.
Com ja és tradicional, l’estanquer
gironí Miquel Todó va sortejar regals
fins que, poc abans de marxar, va
entrar Josep Roca, que va ser rebut
amb ovació i forts aplaudiments. Se
li lliurà una placa commemorativa
en agraïment al bon servei rebut
al llarg dels darrers quatre anys
de celebració de la trobada anual al
Mas Marroch. 
REDACCIÓ

Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers

51

Tabaco sin aditivos no significa que el tabaco sea menos nocivo

Las autoridades sanitarias advierte
su salud y la de los qu

en que fumar perjudica gravemente
ue están a su alrededor.

ESTANCS EN RUTA » TARRAGONA

Reus,

una vila
esquitxada pel
modernisme
El misteri d’on va néixer el genial
arquitecte Antoni Gaudí, si a
Reus o a Riudoms, no som pas
nosaltres qui el desfarem.
Però no es pot negar que aquesta
disputa soterrada ha donat lloc
a una insòlita riquesa de museus,
centres especialitzats en la
seva obra i publicacions.

L

a capital del Baix Camp i la petita població veïna es disputen la
propietat de l’arquitecte modernista i tots dos municipis fan gala de
tenir-ne la casa natal i els carrers que
el van veure néixer, però els orígens
són tan incerts que ni tan sols una obra
del prestigi d’Enciclopèdia Catalana els
aclareix. El que sí que és clar és que
Gaudí no va deixar cap edifici firmat per
ell en cap de les dues poblacions, cosa
que lamenten. De ben jove va marxar a
Barcelona a estudiar, on va començar la
seva personalíssima carrera.

Malgrat que el moment àlgid d’aquest
estil fou a principi del segle XX, i que
en aquesta època Reus patia les conseqüències de la fil·loxera, que havia
anihilat el conreu de vinyes i havia empobrit una bona part de famílies, encara
quedaven terratinents i famílies amb
recursos, que són les que van impulsar
molts d’aquests edificis modernistes.

Un gran exponent a
la plaça de la vila
Un exemple és la Casa Navàs, projectada per Domènech i Montaner a la plaça
del Mercadal, a la cantonada oposada a
l’ajuntament. Amb l’aval de l’Institut Pere
Mata, construït pel mateix arquitecte el
1898 —obra cabdal del modernisme de

En canvi, alguns dels seus més il·lustres
deixebles o contemporanis sí que van
deixar petja a Reus. La major part, en
forma d’edificis al tomb de ravals de la
vila, que avui dia, malgrat la profusió
de botigues, encara es poden observar,
mig emmascarats pels rètols cridaners
de les franquícies.
Lluís Domènech i Montaner va ser
l’arquitecte que va aixecar més obres
modernistes a la capital del Baix Camp.
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La plaça de la Vila vista des del porxo de la Casa Navàs.
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Cal aixecar la vista per descobrir detalls modernistes que amaga la ciutat.

Reus i centre de proves del futur projecte de l’hospital de Sant Pau de Barcelona—, la família Navàs va confiar en
el reputat arquitecte per encarregar-li,
tres anys més tard, un edifici que servís
tant per ubicar-hi el negoci familiar, a la
planta baixa, com per viure-hi amb tota
mena de comoditats i situar-hi serveis
per als treballadors, als pisos de dalt.
Amb grans balconades que s’obren a
la plaça i una porxada amb columnes
i capitells plens d’elements decoratius,
la Casa Navàs encara conserva la botiga de roba de la llar als baixos. Durant
la Guerra Civil una bomba es va endur
una torre que s’alçava des de l’angle
de la façana, però a l’interior s’hi mantenen les ceràmiques, vitralls, arrambadors i altres peces decoratives i de
mobiliari que van elaborar industrials
reconeguts seguint també les directrius del corrent artístic de l’època.

El modernisme
com a ruta turística
No gaire lluny de la plaça del Mercadal,
i fins fa molt poc, hi havia l’hospital de
Sant Joan. Al davant mateix, Domènech
i Montaner hi va projectar la Casa Rull
l’any 1900, encàrrec del notari Pere Rull.
D’aquesta casa, que avui dia és la seu
de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament
de Reus, en destaca la gran balconada
del primer pis, amb unes baranes amb
motius florals elaborats en pedra.
Una multitud de turistes s’agrupa a
la vorera del davant, en una mena
d’esplanada que sembla feta expressament perquè aquests grups de jubilats
europeus, torrats pel sol de Cambrils,
s’hi aturin per escoltar les explicacions
del seu guia i fer les fotografies de rigor
abans de marxar fins al punt d’interès
següent.

L’ajuntament ha sabut treure profit de
la gran riquesa d’edificis modernistes
i els ha convertit en una ruta turística

I és que el modernisme ven. L’Ajuntament
de Reus ha organitzat una Ruta del Modernisme i als punts d’informació turística es reparteixen uns plànols específics de la ciutat amb tots els edificis
destacats d’aquest estil. A partir d’aquí
només cal posar-hi cames i no patir
de problemes de cervicals, ja que per
gaudir del millor d’aquestes obres cal
aixecar la vista. Els baixos sovint han
quedat amagats darrere de comerços,
aparadors i afegits, però en les altures s’hi han fet poques intervencions i
es pot apreciar sense gaire dificultats
l’obra original.

Detalls curiosos a les façanes
És el cas d’alguns dels edificis del carrer
Llovera, com la Casa Tomàs Jordi o la
Casa Punyed, totes dues obra de Pere
Caselles. Caselles fou l’arquitecte municipal de Reus a principi del segle XX
i alhora, un dels inspirats deixebles de
Domènech i Montaner a la ciutat.
La primera és un clar representant de
l’estil floral de Reus, amb flors en relleu
que envolten els finestrals. Al primer
pis, unes cares femenines li donen el
toc original. La segona llueix una façana
de maons, amb una balconada al primer pis de pedra i unes mènsules que
representen cares grotesques. Els arcs
de les portes de la planta baixa, entre
els quals s’ha fet lloc un comerç, són un
exemple típic de l’estil modernista.
Tots aquests són només alguns dels
vint-i-set edificis que formen part de la
Ruta del Modernisme. Tots i cadascun
tenen alguna característica que els fa
diferents: motius florals, mènsules amb
cares, escuts quadribarrats, finestres
amb formes morisques…
En el marge d’uns quinze anys, a cavall entre el segle XIX i el XX, un seguit
d’arquitectes van voler que Reus fos un
aparador del millor modernisme, potser
inconscientment per suplir el buit que
hi va deixar Gaudí. Sense saber-ho, van
aportar a la vila un gran atractiu que es
pot recórrer a peu en un espai reduït de
temps, tot travessant agradables places
i carrers sense trànsit. 
VIOLETA ROCA

La Casa Navàs, molt rica en elements decoratius.
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«Per vendre
t’has de moure»
Un estanquer jove pot tenir molt a dir en un sector en què aparentment hi ha
poc marge de maniobra. Manuel Maldonado, de 33 anys, aporta el seu savoir
faire de comercial i la seva joventut a un negoci centenari, l’estanc núm. 10 de
Reus, batejat amb el nom de Les Oques per la proximitat a la plaça homònima.
El Manuel, abans comercial a l’empresa familiar, fa cinc
anys que va adquirir amb la seva dona l’estanc a l’antiga
propietària, que tenia la llicència des del 1919, i encara
despatxava. Era un dels estancs més antics de Reus.
Però aquestes instal·lacions no semblen centenàries…
L’estanc estava antigament situat en un altre carrer, que
havia deixat de ser una zona de pas. Ara estem en la ruta
d’entrada dels pobles veïns quan vénen a mercat, el dilluns i el dissabte; el trasllat de l’hospital de Sant Joan cap
als afores, però, s’ha notat en una baixada de clients.
Vas arribar al món estanquer quan la crisi es començava a fer notar, l’any 2008. Quina evolució has
notat en aquests cinc anys?
Doncs com a tots els estancs, la llei antitabac ha fet que hi
hagi una reducció considerable i progressiva en la població de fumadors. D’altra banda, i per l’augment dels preus
del tabac i la crisi actual, molts dels fumadors actius han
optat per altres tabacs més barats, com ara el d’embolicar.
En general hi ha una disminució en les vendes de tabac.

El tipus de client ha canviat?
Sí, abans el 70% dels meus clients eren dones, que s’hi
miren més amb els diners i compren el tabac on saben que
està més bé de preu. L’home, potser menys curós, anava a
la màquina, que surt més car.
Quan hem entrat a l’establiment ens ha sorprès que hi
soni música actual. És una tècnica per vendre més?
Bé, és que penso que hi ha opcions per vendre més, que
cal moure’s, perquè la gent s’acomoda. Si poses música,
a la gent, sobretot jove, li crida l’atenció i li ve de gust
entrar; som joves i tenim una altra manera de fer; donem
importància al tracte personal, com ara que si has de xerrar amb un client, hi xerres… També tinc gairebé tots els
productes, ofertes específiques per als diferents tipus de
clients, packs de tabac d’embolicar… S’han de fer coses.
Es nota el teu passat de comercial…
Sí, jo sempre he sigut venedor i sé vendre el que és meu.
A més, en aquest sector, tots venem el mateix i al mateix
preu, per tant, què puc fer per diferenciar-me?

D'esquerra a dreta, l'Oriol, el Noel i el Manuel, sempre amb un somriure a punt.
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Doncs no dir mai que no, ser pesat, ser ràpid, despatxar
ràpid. Que el client entri i ja tingui el que vol al taulell. Hi
ha clients que volen això, però d’altres que volen parlar…
Des que hem arribat hi ha hagut un degoteig constant de clients…
Tenim una mitjana de 350 persones al dia. I a més, hi ha
maneres de fer que la botiga sempre estigui activa: si hi ha
poca gent, intentes fer cua xerrant amb el client; si hi ha
molta gent, despatxes ràpid…
Amb aquesta clientela i les teves capacitats, el negoci
està assegurat. En veus continuadors els teus fills?
No ho tinc clar. No perquè no m’agradi, sinó perquè els
temps canvien molt i molt ràpid. A mi m’agradaria que
estudiessin, però tal com està ara la feina qui sap si
aquest serà el seu modus vivendi. El futur ja és incert
per als nostres joves actuals, així que imagina’t per a
les generacions que pugen… no sabem amb quin país
es trobaran.
Tens les idees molt clares. No et veus amb un càrrec
a la junta del Gremi d’Estanquers de Tarragona?
No, jo sóc massa revolucionari per posar-m’hi. Per
exemple, no entenc per què les ampolles d’alcohol no
porten fotografies d’un fetge amb cirrosi, d’un cotxe accidentat… El fumador és un delinqüent, no és just el que
estan fent amb aquest gremi. No pot ser que per una
El Manuel és molt atent amb els clients.

banda diguin a la gent que no compri aquest producte,
i per l’altre siguem els que paguem, amb els impostos
que generem, tota la Seguretat Social del país. Som la
gallina dels ous d’or per a l’Estat. Però, en canvi, valoro
molt que el gremi sempre estigui molt proper a nosaltres aclarint tots els dubtes, ajudant i buscant resposta
a tot el que tu els demanes… Estan al dia de tot i sempre
et fan costat.
No volem marxar sense preguntar-te pel tema més
candent del gremi: la seguretat. Has patit algun
robatori?
M’han intentat entrar quatre o cinc vegades, i dues ho han
aconseguit. Un cop es van endur la caixa i l’altre, tabac.
Ara ho tinc de manera que els pot fer mandra entrar perquè hi ha panys amb clau a totes les portes i al magatzem,
alarmes i portes blindades.
Ens acomiadem del Manuel i els seus dos dependents mentre entra un client a comprar un cigar de la petita vitrinacava que hi ha. El Manuel ens ha assegurat que els clients
que hi entenen li han comentat que són dels millors cigars
que es poden trobar a Reus.
La música se sent des de fora, i sí, convida a entrar-hi… 
VIOLETA ROCA
Periodista
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Llorenç Navamuel
Assessor de seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers

El gran risc
del petit estanc
El Protocol de seguretat com a instrument
per a la inversió eficaç al petit estanc
La incertesa no ajuda a la inversió. Les males expectatives fan difícil que pensem
que invertir en seguretat és imprescindible en els temps que corren. La meva
primera visita a un estanc va ser fa molts anys, el 1989. Des de llavors ha plogut
molt, i no sempre de la millor manera. El sector ha anat patint amb el pas dels anys
un deteriorament gradual en la imatge del tabac, per part d’institucions, governants i altres, a la cerca d’un canvi d’hàbits socials suposadament més saludables.

H

em observat esbalaïts com directives comunitàries amenacen amb idees tan estrambòtiques com homogeneïtzar el paquet per
a totes les marques, limitar el nombre
d’additius que esdevenen el fet diferencial de cada marca i fabricant, o la
increïble i sorprenent idea que als nostres establiments la mercaderia hagi
d’estar amagada de la vista d’un potencial comprador. Davant d’aquesta conjuntura, és difícil creure en nosaltres
mateixos i en el nostre futur.

Inversió en seguretat,
una necessitat per a tots
És difícil demanar a algú que inverteixi en el seu negoci quan les perspectives aparentment no són bones.
I dic aparentment, perquè en realitat
el nostre negoci, el de la venda de
tabac, malgrat que ha tingut una caiguda significativa en nombre de fumadors i en la venda del nombre de
paquets, en facturació nominal, que
és la que afecta directament les nostres butxaques, la baixada ha estat
molt més atenuada. Fent un exercici imaginatiu, és molt probable que
si no haguéssim entrat en aquesta

Hi ha un principi bàsic en economia que
afecta directament la inversió:
INCERTESA MACROECONÒMICA
(situació econòmica de Catalunya i Espanya)

+
=

INCERTESA SECTORIAL
(incertesa i males perspectives al sector)

ESCASSA O NUL·LA INVERSIÓ EN EL NEGOCI
profunda crisi macroeconòmica, el
volum de facturació als nostres estancs gairebé amb tota seguretat
continuaria creixent, malgrat tot.
Això demostra com està de consolidat el nostre producte al mercat.
Si ens comparem amb la gran majoria dels nostres veïns comercials,
els establiments del nostre voltant,
amb qui compartim entorn geogràfic
i clients, sortiríem guanyant de llarg
en gairebé totes els comparances,
excepte en el que fa referència a les
mesures de seguretat.

Relació entre inversió en
seguretat i facturació de l’estanc.
Menys facturació, més risc.
Teoria dels tres terços
Tampoc podem dir que tota aquesta
situació afecti de manera igual tot el
sector de venda minorista de tabac.
Per entendre més bé el raonament
dividirem i analitzarem el comportament dels estancs en tres grups. La
teoria dels tres terços classifica els
estancs per la seva facturació en tres
grups: els de més facturació, els de
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facturació intermèdia i els de menys
venda. Veurem breument quins són
els estancs més vulnerables al robatori en funció de la seva facturació i
les causes d’això.
El primer terç correspondria als
grans estancs, els de més volum
de facturació. Aquest grup, com que
disposa de recursos, acostuma a tenir
menys problemes de gestió en gairebé tot. Normalment tenen mitjans,
proveïdors i professionals que els assessoren per al bon funcionament del
negoci. Són conscients del risc que
corren perquè tenen volums importants d’existències emmagatzemades
i inverteixen en les mesures de protecció necessàries. També és cert que representa menys esforç invertir en seguretat justament perquè disposen de
recursos. Tenen possibilitat de subscripció amb asseguradores solvents
que donen cobertura als seus riscos.
Són els de més facturació, millors inversions en gestió i seguretat, i com a
conseqüència, malgrat que són el grup
que emmagatzema més quantitat de
mercaderia, probablement són els de
menys risc davant dels robatoris.
En el segon terç d’estancs hi trobaríem les expenedories de facturació intermèdia. En aquest grup, els
recursos són més escassos que en el
primer i cal prioritzar les inversions.
És el conjunt d’estancs més heterogeni, en què les decisions i els criteris
empresarials tenen més transcendència. S’han de prioritzar recursos i decidir on invertim. Aquest grup està més
exposat a tenir problemes que el primer grup. Estem disposats a invertir,
sí, però sovint, en allò imprescindible.

«Amb els estancs que hi ha que
facturen molt més que jo…
per què vindran a robar-me a mi?»
La resposta és molt senzilla:
«Perquè el teu establiment no té prou
proteccions i, per tant, és més fàcil»
Quant a la inversió en seguretat, ens
trobem amb una voluntat d’invertir
majoritària. El problema és que no
tenim cap referència sobre com i on
fer-ho perquè l’establiment sigui més
segur. Haurem d’acabar confiant en
la informació que ens proporcionen
proveïdors sovint no habituals, que
busquen una venda ràpida. Un assessorament interessat, puntual i de curt
recorregut. El Protocol de seguretat per
a estancs justament busca donar una
referència i priorització de la inversió
en els elements més necessaris.
I en darrer lloc, el tercer terç. L’estanc
que per les circumstàncies que sigui,
bé per la seva situació geogràfica o bé
comercial, té menys facturació i menys
recursos. Són el grup de més risc, al
contrari del que pugui semblar. Hi ha
escassos recursos per emprar i hem
de fer esforços si volem invertir en
seguretat. Aquest és el grup més vulnerable, el que té un índex més elevat
de robatoris. El perquè és molt senzill:
no hi ha una gestió comercial i empresarial definida, i a això s’hi sumen els
escassos recursos de què disposem.
Aquest és el grup on hi ha la majoria
d’estancs de l’àmbit rural. Els esta-

bliments de les zones urbanes estan
més escarmentats i molts compleixen
uns mínims. Aquest és el motiu que hi
hagi un trasllat, des del punt de vista
del risc de robatori, des de les zones
urbanes a les zones menys poblades
i amb menys sistemes de protecció.
Aquest grup és consumidor habitual
de productes de baix cost. I el principal problema és, sens dubte, que no
som conscients del risc que assumim.
Pensem que essent un estanc petit, de
poca facturació i, conseqüentment, de
poc emmagatzematge d’existències,
tenim menys risc. I paradoxalment
és el contrari, ja que la mercaderia
mínima operativa d’un estanc, encara
que sigui petit, és de 30.000 €, quantitat prou atractiva perquè ens visitin
bandes organitzades o fins i tot delinqüents ocasionals. Tanmateix, hi ha
un pensament generalitzat en aquest
segment que diu: amb els estancs que
hi ha que facturen molt més que jo…
per què vindran a robar-me a mi?
I la resposta és molt senzilla: perquè
el teu establiment no té prou proteccions i, per tant, és més fàcil.
És pensant en aquest grup, el més vulnerable i necessitat de tots, que desenvolupem el Protocol de seguretat
per a estancs. Una forma clara, senzilla i econòmica de transformar els
nostres estancs en establiments molt
menys susceptibles de ser robats.

L'entorn no ajuda. Hi havia altres
gremis que arrivaven a acords
amb asseguradores «miracle»
que oferien productes inviables.

FOTO:

60

cedida per

Llorenç Navamuel

Una de les finalitats d’una associació o gremi és la d’afavorir els acords
col·lectius per aprofitar més bé els recursos individuals. És a dir, pactar amb
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un proveïdor determinat no amb la força individual de cadascú, sinó amb el
pes del col·lectiu. Això en principi sembla una bona idea, però en realitat la
majoria d’aquests acords busquen només resultat immediats, a curt termini.
S’ha de vendre el primer costi el que
costi! El sector assegurador és ideal
perquè es creïn aquests desajustos.
A Catalunya, des de fa més de vint anys
vam començar una etapa ben diferent.
Gràcies al suport de la Unió Provincial
d’Estanquers de Barcelona, primer,
del Gremi d’Estanquers de Tarragona
a continuació, de la Unió Provincial
d’Estanquers de Lleida i del Gremi
d’Estanquers de Girona, en definitiva,
de la Federació Catalana d’Estanquers
(FCE), hem fet una feina a la inversa.
Ens vam adonar fa anys que les primes pagades pels estanquers a les
asseguradores no compensaven
ni de lluny els sinistres que patien.
Estàvem en una muntanya russa en
què es contractaven i anul·laven les
assegurances a molta velocitat. La
majoria de les grans asseguradores ni
es plantejaven entrar a la roda, hi havia molt a perdre. D’aquí va sorgir la
idea de canviar i basar la nostra feina

Amb la nostra experiència en
robatoris en estancs en tants anys,
vam seleccionar els elements
efectius contra robatoris que són
importants, i els que no.
en la selecció de risc. Intentar girar
la truita mitjançant l’increment en
mesures de protecció com a condició per assegurar el risc. Amb la
nostra experiència en robatoris en estancs en tants anys, vam seleccionar
els elements efectius contra robatoris
que entenem que són importants en
seguretat, i els que no. I no n’hi havia
tants ni eren tan costosos. Basant-nos
en aquesta experiència i amb el suport de la FCE, vam proposar al Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya la necessitat d’una regulació en matèria de seguretat per als
estanquers de Catalunya. Una guia o
referència per saber on i com invertir. I
va arribar el Protocol de seguretat per
a estancs, del qual tots ens en sentim
molt orgullosos.

El Protocol de seguretat per a estancs
és un tractat senzill però carregat de
contingut que sens dubte marcarà
un abans i un després en matèria de
seguretat al nostre sector.
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Mentrestant, altres associacions i
gremis del sector arribaven a acords
amb asseguradores desconegudes a
uns preus baratíssims i absolutament
inviables, amb un únic objectiu: la
venda massiva. Evidentment sense cap selecció de risc, és igual que
tingui alarma o que no; és igual que
tingui una porta, que no la tingui…
En definitiva, una assegurança absolutament inviable per a un risc com
el nostre.
La majoria d’acords comercials establerts des de les associacions, gremis, etc. del sector són consumits
pels associats amb menys recursos.
El perquè és molt fàcil d’entendre. Els
estanquers que tenen més possibilitats econòmiques disposen
dels seus propis assessors professionals, que s’encarreguen de
cuidar els seus clients i de mantenirlos informats i contents. Per contra,
els estanquers amb menys recursos
intenten adquirir productes i proveïdors tan econòmics com sigui possible, i si aquest producte és barat, els
dóna la cobertura de tot el que volen
i necessiten, és gairebé miraculós, i el
«recomana» aquest gremi o l’altre…
doncs ja ho tenim.
Des d’aquí vull agrair a la Federació
Catalana d’Estanquers el suport que
sempre m’ha brindat malgrat haver
triat el camí més difícil, el de donar
un servei als nostres associats, conscienciant-los de les necessitats reals
i demanant-los en moments tan difícils com aquest un esforç, un més,
en inversió en seguretat com a única
sortida estable i de futur. Gràcies per
donar suport al Protocol de seguretat per a estancs, que és un tractat
senzill però carregat de contingut
que sens dubte marcarà un abans i
un després en matèria de seguretat al
nostre sector. 
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Embolica que fa fort:
l’IVA del tabac
L'IVA del tabac als bars

E

ls bars i restaurants, que són
els nostres punts de venda
amb recàrrec (PVR), poden estar subjectes al règim d’estimació
objectiva (mòduls) o al d’estimació
directa. Estan al règim de mòduls els
bars i restaurants dels epígrafs 671.4,
671.5, 672.1, 672.2, 672.3, 673.1 i
673.2 (vegeu taula).
De tota manera, qualsevol que estigui
donat d’alta en un d’aquests epígrafs
pot haver renunciat al sistema de mòduls i estar en règim general —com
ho estan per llei els bars i restaurants
de més categoria inclosos en els epígrafs 671.1, 671.2, 671.3.
Els bars que estan en mòduls han de
portar un llibre de registre de factures
rebudes, que es poden deduir de la
seva quota fixada per mòdul.
Els rendiments nets de la venda de tabac
(IRPF) estan comptats dins del mòdul
gràcies a una nota que diu «El rendiment
net que resulti d’aplicar els signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat
del comerç al detall de labors de tabac
realitzades en règim d’autoritzacions de
venda amb recàrrec».
Tanmateix, quan es fixen els mòduls referits a l’IVA d’aquests mateixos bars,
no hi ha cap nota. Hisenda considera,
doncs, que en el cas de l’IVA, la venda de tabac no està inclosa en el
mòdul. L’Administració entén, per tant,
que l’activitat de vending (compra i venda de tabac) tributa en aquests casos
en règim de recàrrec d’equivalència.

Bars i restaurants obligatòriament
en règim d’estimació objectiva (mòduls)
Epígraf	

Establiment

671.4
671.5
672.1
672.2
672.3
673.1
673.2

Restaurant de dues forquilles
Restaurant d’una forquilla
Cafeteries de tres tasses
Cafeteries de dues tasses
Cafeteries d’una tassa
Bars categoria especial
Altres bars i cafès

		
		
		
		
		
		
		

règims fiscals diferents: d’una banda, l’activitat principal de bars i cafeteries, subjecta a mòduls o règim
general d’IVA; i de l’altra, la venda de
tabac, en què el bar té la consideració de «comerciant minorista» i queda
subjecte al recàrrec d’equivalència.
El fet que el bar estigui en recàrrec
d’equivalència en la venda de tabac
té com a conseqüència primera que
no hagi de liquidar IVA per aquesta
activitat.
El bar no liquidarà «a la hisenda pública l’import de les quotes de l’IVA
que repercuteixi en els seus clients,
ni podrà deduir les quotes suportades
per l’adquisició de tabac als estancs»
(consulta DGT 0190-03).
En segon lloc, aquesta doble activitat
a doble règim comporta que el titular
de l’establiment hagi d’aplicar el règim de deduccions en sectors diferenciats previst a l’article 101 de la Llei
de l’IVA (L 37/1992).

I això què vol dir?
Això és un embolic, perquè comporta que a dins del bar-cafeteria hi
hagi dues activitats subjectes a dos
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Això bàsicament vol dir que cal determinar un percentatge per a cada

activitat a efectes de la deducció d’IVA
en les despeses generals. Normalment aquest percentatge s’estableix
en base al rendiment de cada activitat
dins del mateix local.
En el cas dels bars i la venda de tabac,
els rendiments que genera una i altra
activitat poden tenir una relació percentual de, posem-hi, 1 a 100. Això
vol dir que per cada 100 euros que
guanyen fent l’activitat de cafeteria o
bar, en guanyen 1 amb la venda de
tabac.
Aquesta regla de prorrata és molesta
i poc efectiva per als punts de venda amb recàrrec i caldria que la nota
comuna que es va afegir en el cas de
l’IRPF també s’incorporés en el cas
de l’IVA, o que s’afegís una màquina
model C a les previstes als models A
(recreatives) i B (d’apostes).
Cal tenir present que, en cas que el
bar no sabés acreditar quina regla de
prorrata està aplicant, Hisenda li aplicaria per defecte un percentatge del
50%, la qual cosa seria desastrosa, ja
que no els permetria deduir la meitat
de l’IVA suportat. Tot això, com dèiem
abans, «salvo mejor opinión». 

TRIBUNA LEGAL

EL SECTOR EN XIFRES
Any 2013

ACUMULAT FINS 31/5/2013
CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

972.859

947.009

3.051.319 (kg)

206.753 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-10,43%

12,53%

36,09%

-68,86%

4.131.506

201.024

452.555

12.741

-3,79%

13,97%

56,70%

-56,08%

CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

179.540

148.584

592.073 (kg)

45.453 (kg)

-8,72%

10,86%

27,61%

-46,34%

764.883

36.287

87.543

2.438

-2,03%

10,96%

47,27%

-35,81%

CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

111.394

96.866

353.637 (kg)

18.277 (kg)

VARIACIÓ 2012 /2013

-7,69%

11,50%

35,47%

-59,79%

475.809

23.887

52.639

1.121

-0,96%

10,72%

55,64%

-45,93%

MILERS D'EUROS

» Espanya

VARIACIÓ 2012/2013

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2012/2013
MILERS D'EUROS

» Catalunya

VARIACIÓ 2012/2013

MILERS D'EUROS

» Barcelona
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VARIACIÓ 2012/2013

VENDES DE CIGARRETS EN EUROS

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN EUROS

VENDES DE CIGARS I PURETS EN EUROS

VENDES DE PICADURA DE PIPA EN EUROS

EL SECTOR EN XIFRES
Any 2013

ACUMULAT FINS 31/5/2013
CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

37.312

24.335

124.963 (kg)

20.547 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-9,81%

5,11%

10,60%

1,35%

158.367

6.418

18.160

915

-3,22%

8,22%

28,53%

5,63%

CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

13.481

11.247

43.744 (kg)

3.474 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-8,60%

17,10%

17,18%

-55,89%

MILERS D'EUROS

56.864

2.569

6.392

189

VARIACIÓ 2012/2013

-1,77%

15,60%

36,30%

-46,50%

CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

17.352

16.134

69.729 (kg)

3.155 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-12,81%

11,59%

32,55%

-71,57%

MILERS D'EUROS

73.841

3.412

10.351

211

» Tarragona VARIACIÓ 2012/2013

-6,30%

14,65%

52,15%

-57,99%

MILERS D'EUROS

» Girona

» Lleida

VARIACIÓ 2012/2013

VENDES DE CIGARRETS EN UNITATS

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN KG

VENDES DE CIGARS I PURETS EN UNITATS
VENDES DE PICADURA DE PIPA EN KG
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federació catalana d'estanquers
c/ Casp, 37, pral. 5a, 08010 Barcelona – President: Eugeni Rodríguez Cucurull

Unió Provincial d’Estanquers de Lleida

Gremi d’Estanquers de Girona

c/ Venus, 11, 25003 Lleida
Tel.: 973 28 81 98 – Fax: 973 31 02 72

Ctra. de Barcelona, 31, entresòl 4a, 17002 Girona
Tel.: 972 206 438

info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: David Juanhuix

Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona

c/ Pau Claris, bloc H-1, local 4 baixos,
43005 Tarragona
Tel. 977 249 014 – Fax. 977 251 928

c/ Casp, 37, pral. 5a, 08010 Barcelona
Tel.: 933 027 861 – Fax: 934 120 534

info@estanquersdetarragona.com
www.estanquersdetarragona.com

unio@estanquersdebarcelona.com
info@estanquersdebarcelona.com
www.estanquersdebarcelona.com

President: Josep Servera Sans
Vicepresident: Josep Pallarès Olivé

President: Juan Ignacio Blázquez Navarro
Vicepresident: Julián Vinué Gimeno

Sol·licitud d’Adhesió

Data: ________ / _________________ / 2013

Nom:_____________________

Cognoms:_ ___________________

__________________________

NIF:______________________

Estanc núm.:__________________

Tel.:______________________

Adreça:__________________

_____________________________

__________________________

Sol·licita l’adhesió a:

 Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona
 Unió Provincial d’Estanquers de Lleida

 Gremi d’Estanquers de Girona
 Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

En compliment d’allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que mitjançant aquest formulari les seves
dades personals quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer «Socis», propietat de la Federació Catalana d’Estanquers, amb l’objectiu de poder oferir-li els nostres serveis. Així
mateix l’informem que pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal enviant un escrit a unió@estanquersdebarcelona.com.
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