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la crisi s’ha acabat?
F a unes setmanes, en una jornada de convivència 

amb els estanquers de la comarca del Garraf, vam 
tenir la fortuna de poder comptar amb la presèn-

cia del Sr. Joaquim Gay de Montellà, president de Foment 
Nacional del Treball, el qual va tenir la deferència de 
dirigir-nos unes paraules, que per la importància del seu 
contingut us vull fer arribar. Va començar el seu discurs 
amb aquestes paraules: «Us vull transmetre una bona 
notícia: la crisi s’ha acabat».

A partir d’aquesta notícia va anar desgranant un seguit 
d’informacions de ràtios, de noves contractacions, de dades 
macroeconòmiques, etc., etc. que apuntaven cap aquesta 
direcció. És ben sabut que predicar no és donar blat, que 
des que es disposa d’aquestes dades macroeconòmiques i 
fins que arriben al ciutadà potser transcorren entre dotze 
i vint-i-quatre mesos.

que ningú no sap per què, però que s’està demorant 
d’una forma inexplicable —fins i tot per a les persones 
i organismes al capdavant dels nuclis de poder del nostre 
sector.

Us recordo que el nostre president del Comisionado, Juan 
Luis Nieto, a la nostra assemblea d’abril de 2013 ja ens va 
avançar que s’hi estava treballant i que probablement abans 
de la fi de l’any es modificarien la Llei i el Reglament del ta-
bac per poder treure a subhasta noves expenedories (entre 
dues-centes i quatre-centes) per a tot l’Estat espanyol.

La veritat és que aquesta afirmació em va impactar i vaig 
reflexionar sobre el tema. i si ens ho creguéssim?! I si 
deixéssim de lamentar-nos i tots comencéssim a canviar el xip 
i a convèncer-nos que amb una actitud positiva, mai negativa 
(això em recorda Louis van Gaal), possiblement faríem arribar 
un missatge d’optimisme a la societat —que bona falta l’hi fa. 
A poc a poc canviaríem la sensació de pessimisme i bloqueig 
de projectes emprenedors per una altra sensació que generi 
noves il·lusions, ganes de posar en marxa nous projectes, de 
millorar l’activitat econòmica, de sentir-nos importants, de 
convèncer-nos que gràcies a l’esforç de tots, farem possible 
que aquesta bona notícia que ens donava el Sr. Gay es faci 
realitat com més aviat millor.

També us volia parlar d’un tema completament diferent, re-
lacionat amb l’aprovació de la modificació del reglament, 

En el transcurs d’aquest any s’han anunciat diverses 
dates per aprovar el Reglament. Les darreres notícies 
són que s’aprovarà aquest juliol. En qualsevol cas, quan 
s’aprovi, hi ha dos temes que destaquen sobre els altres: 
la possible obertura per poder vendre altres productes 
a l’estanc —ja informarem degudament de quines passes 
cal seguir—, i la «gestió delegada a l’estanquer», per poder 
gestionar les màquines de tabac dels PVR que així ens ho 
demanin.

Aquesta darrera mesura pretén acabar amb una de les xacres 
que pateix el nostre col·lectiu des de temps immemorials: 
la competència deslleial, els «maquineros». Per poder 
aconseguir això serà imprescindible la col·laboració de 
tots els estanquers. Serà molt important que ningú firmi 
sol·licituds de PVR sabent que no els compraran el tabac; 
que es denunciïn a les nostres associacions les situacions 
irregulars que es puguin produir a les zones d’influència 
de cada estanc, etc. En poques paraules: que defensem la 
nostra zona radicalment.
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EditoriaL
JUAN IGNACIo BlázqUEz NAVARRo
President de la Unió d'Estanquers de la Província de Barcelona

«Hem de canviar la sensació 
de pessimisme per una que 

generi noves il·lusions»

«Ningú sap per què, 
però la modificació del 

reglament s'està demorant 
de forma inexplicable»
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opiNió

Pel bé del vostre 
negoci, assistiu a les 

assemblees!
A mb l'assemblea de Girona, celebrada el passat 

25 de maig, vam acabar el cicle d'assemblees 
corresponents a l'any 2014, que les associacions 

de la Federació Catalana d'Estanquers —la Unió Provincial 
d'Estanquers de Barcelona, la Unió Provincial d'Estanquers 
de Lleida, el Gremi d'Estanquers de Tarragona i el Gremi 
d'Estanquers de Girona— hem de fer una vegada a l'any, 
tal com es recull en els respectius estatuts.

Cada una d'aquestes associacions organitza aquest acte 
intentant fer-lo com més interessant millor, cada una 
amb les seves particularitats, però amb un denominador 
comú: que els estanquers estigueu tan ben informats 
com sigui possible de les novetats del sector, i també 
explicar-vos totes les actuacions, contactes i entrevistes 
realitzades per les vostres respectives juntes durant 
l'any anterior.

Cada any s'intenta ser creatius, fent actes o bé convidant 
ponents que ens aportin un plus de qualitat a la informació 
que es dóna. Qui no recorda la de l'any passat a Barcelona, 
amb l'assistència del president del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, el senyor Juan Luis Nieto, o la 
d’aquest any, que la va cloure el conseller Felip puig? O bé 
la primera Fira del tabac que aquest any ha organitzat 
Girona? O l’assemblea de Tarragona, que va tenir com a 
convidada la vicepresidenta de la Unión de Estanqueros 
de España, Elena Viana? O l’exposició del projecte del 
nou reglament que l'advocat Quim Vidal va fer a la de 
Lleida? Tot això a banda de tota mena d'informació que les 
mateixes associacions facilitem mitjançant els respectius 
advocats i assessors.

A més, aquest acte vol ser un motiu de trobada i posada 
en comú de les preocupacions i anhels dels estanquers 
assistents, i també s'intenta donar-hi un toc festiu amb el 
dinar de germanor.

Les juntes de les associacions treballem durant tot l'any per 
al col·lectiu i dediquem una quantitat d'hores, reunions, 
trucades, etc. a la preparació de l'assemblea. Volem que 
surti bé, volem animar els socis perquè hi assisteixin, 
volem donar el màxim d'informació, sobretot ara que 
estem vivint uns moments de tants canvis en les lleis que 
afecten la nostra normativa i que en els darrers anys han 
complicat i seguiran complicant la nostra feina.

Ens hem de felicitar pel notable increment de socis que 
assisteixen a les assemblees. Realment s'ha fet palès, en 
els darrers anys, que en general s'ha pres consciència que 
el que es vol transmetre aquest dia pot ser molt interessant 
per al col·lectiu. Ara bé, encara hi ha massa absències; 
en alguns casos està justificada la no assistència, però en 
d’altres, no.

És a vosaltres a qui jo voldria encoratjar perquè feu un 
esforç d'assistència a les properes assemblees. Per 
fer pinya amb les vostres respectives associacions i perquè 
aporteu tots els suggeriments que cregueu oportuns.

Hi ha companys no assistents que ens demanen que els 
fem arribar el que s'ha dit a l'assemblea. En podem fer una 
pinzellada, però mai no podrem transmetre fil per randa el 
que es viu en el context d'un acte amb tanta diversitat de 
ponents i informació com el que presentem a cada una de 
les nostres demarcacions.

Des d'aquesta opinió personal només he volgut fer un 
retrat del que representen per a les respectives juntes les 
assemblees. Treballem en benefici d'un col·lectiu, que és 
el nostre, i de les nostres respectives províncies, dedicant 
hores del nostre temps a reunions, tant a Barcelona com 
a Madrid, i una manera de fer arribar i presentar el balanç 
de les nostres actuacions és en el decurs d'una assemblea. 
Per això és important la vostra assistència. 



PROU ROBATORIS
NO ES POT ROBAR ALLÒ QUE NO ES POT VEURE

ATURI EL LLADRE, AIXÍ DE RÀPID:

SENSE PROTECT AMB PROTECT

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 rapi-
desa dels cossos de seguretat. Amb PROTECT, en menys de 20 segons aturarà el lladre, evitant el robatori i qualsevol 
dany a l’àrea protegida.

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.

Tel. 977 83 79 50 – 977 22 06 04 · segurmon@segurmon.com
Avda. de Reus, 28 (43300) Mont-roig del Camp TARRAGONA  

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.

10 seg. Impossible veure-hi i 
              impossible robar.

ROBATORI ROBATORI2-8 MIN 20 SEG10-45 MIN 10-45 MIN

Recomanat per la
Federación Española

de Seguridad

L’OFERTA INCLOU:
1 Unitat Generador PROTECT 600

+ 1 Volumètric de control
+ 15 metres de cablejat

+ Mà d’obra d’instal·lació

2.000 €
(iva no inclòs)

El nostre producte 

PROTECT

GENERADOR DE BOIRA 

va obtenir EL PRIMER 

ACCÈSSIT en el 30è Concurs 

de Novetats d’Expoebre 2012 

a la Fira de TORTOSA.

3 ALARMES ROBATORI - INCENDI

3 C.C. TELEVISIÓ

3 CAIXES FORTES

3 CONTROL D'ACCESSOS
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Fumar la pipa: 
un ritual noble 
i meditatiu
«Crec que fumar pipa 
contribueix a fer un judici 
tranquil i objectiu de tots 
els assumptes humans»

Aquesta cèlebre frase de 1950 s’atribueix al famós 
científic Albert Einstein, a qui sovint es veia acompanyat 
de la seva confiable pipa, avui al museu Smithsonian 
de Washington. Altres pipafumadors prolífics inclouen 
personatges reals com Greta Garbo o Isaac Newton 
i figures fantàstiques com Sherlock Holmes.

d iuen que fumar la pipa és un 
art minoritari, potser perquè 
és lent i meditatiu. Moltes 

persones s’hi apropen amb interès, 
però amb molts dubtes. Tot i això, 
milers de persones degusten el tabac 
amb aquest instrument artesà amb el 

qual el tabac no s’empassa, sinó que 
s’assaboreix a la boca, amb la llen-
gua i el paladar. Els seus admiradors 
ens fan notar que fumar en pipa poca 
cosa té a veure amb altres formes de 
consumir tabac, llevat, potser, de fu-
mar cigars.

Una indústria artesana

La pipa com a mitjà per fumar tabac 
és de tradició molt antiga i la seva 
història va irremeiablement lligada a 
la història del tabac, tot i que s’han 
trobat pipes de diversos materials 
(fang, argila, metall…) amb les quals 
sembla que es fumaven altres herbes 
anteriors a l’arribada del tabac. 

A Europa, «la pipa va quedar vinculada 
al tabac a partir del segle xvi, tot i que 
la seva existència es coneix des de la 
prehistòria. A Anglaterra, la moda de 
fumar va ser introduïda per la reina 
Elisabet I (1533-1603) i la fabricació 
de pipes de caolí començà cap a 1575 
a Broseley, unes pipes que es feien pe-
tites i en forma de bóta. Aquesta in-
dústria va tenir el seu màxim apogeu 
a inicis del segle xvii [...]. A Espanya, Una pipa amb acabat lacat.
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la pipa es popularitza més tard i de 
bon principi era un distintiu propi de 
les classes acomodades, mentre que 
les més populars fumaven cigars (Lla-
nos Company, 1985:14). Les pipes es 
troben habitualment a llocs de cos-
ta com Catalunya, Mallorca i el País 
Basc. [...]» (Quarhis, Època II, núm. 4 
(2008), p. 138-157).

La comercialització i fabricació de 
pipes a Catalunya i a l’Estat espan-
yol van ser durant segles una indús-
tria primer florent, i ja cap a finals 
la segona meitat del segle passat, 
decadent. A poc a poc les fàbriques 
que en produïen a més gran escala 

van anar tancant i van deixar pas a 
una indústria més petita i artesa-
nal. Avui dia, la producció de molts 
dels antics fabricants és artesanal. 
Parlem doncs, en general, d’una in-
dústria artesana, poc mecanitzada. 
A Catalunya hi havia hagut algunes 
fàbriques de pipes. A municipis com 
Maçanet de Cabrenys, a Girona, 
l’artesania de la pipa té més tres-
cents anys de tradició. Encara avui 
en dia es pot veure la Salvatella, la 
fàbrica que va fer construir Baptiste 
Moulines el 1887 i que tancà por-
tes el 2001. En els seus moments 
més gloriosos arribà a produir fins 
a 150.000 pipes l’any.

Actualment hi ha un petit nombre 
d’artesans pipers, com Segimon Bau-
lenas, a qui entrevistem en aquest 
número, que elaboren, fabriquen o 
reparen pipes, o en fan els escala-
borns i broquets. Entre ells ens cons-
ten també Josep Soler, a Amer; Joan 
Saladrich, a Sabadell, que fa «talles»; 
Jaume Hom, a Sarrià de Ter, que fa 
escalaborns, i Josep Santané, a Tossa 
de Mar. 

les pipes de bruc, 
les més nobles?

Que a Maçanet de Cabrenys i a altres 
indrets del Mediterrani hi proliferes-
sin les fàbriques de pipes no és mera 
casualitat. El Mediterrani és terra de 
pins, alzines i bruc, sobretot bruc, 
d’on s’obtenen, segons els entesos, 
les millors rabasses per fer pipes.

La rabassa és un bulb, la soca soterra-
da del bruc, i és la part a partir de la 
qual es farà la pipa. De la qualitat de 
la rabassa en depèn en bona part la 
qualitat de la pipa: la seva uniformi-
tat, les vetes, la mida… De bruc n’hi 
ha arreu del planeta, però de bruc 
que faci rabassa, només n’hi ha 
a la franja mediterrània. I la reina 
de les pipes és, sens dubte, la pipa 
de bruc.

Tanmateix, hi ha països on per tradi-
ció, costum o per raons culturals hi 
ha més fumadors i més artesans de 
pipa. Entre ells hi ha Dinamarca, els 
països nòrdics, Alemanya, Anglate-
rra i Irlanda. Diuen que és gràcies a 
l’escalfor que emana la pipa que és 
tan ben acollida a països freds... Tam-
bé ens expliquen que durant la II Gue-
rra Mundial va augmentar notable-
ment el nombre de fumadors de pipa. 
I és que aquestes van resultar ser un 
bon recurs per als soldats, ja que les 
cigarretes que els donaven feien llum 
i era més fàcil per a l’enemic de loca-
litzar-los.

la matèria primera

Les pipes es fan a partir de peces ano-
menades escalaborns o carracs. Són 
peces més aviat de tall rectangulars 
que es fan a partir de la rabassa, és a 
dir, la soca soterrada del bruc. La pipa 
es tallarà a partir d’aquesta peça, de Rabassa acabada de collir. D'aquí se'n farà l'escalaborn.
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Cassoleta

Fornell

Encaix del 
broquet

Broquet

Anell MetxaTija

la qual n’hi ha de dos tipus bàsics: la 
recta (marsellesa) i la corba (rellevat). 
I de mides, tantes com en vulguem.

La immensa majoria de les pipes es fa 
a partir d’escalaborns de bruc, els de 
més bona qualitat. 

Conseqüentment, els països que tradi-
cionalment fan escalaborns d’aquesta 
matèria orgànica són Espanya, Itàlia, 
Grècia, el Marroc, i també una mica 
Turquia. 

També es comercialitzen, en molta 
menor mesura, pipes elaborades par-
tir d’altres fustes, com ara l’olivera o 
el cirerer —una fusta que «tira» poc. 
Els escalaborns d’olivera també es 
fabriquen a països mediterranis, i els 
de cirerer, a països de l’est.

Hi ha un tipus de pipa que no es fa a 
partir de cap fusta, sinó a partir d’un 
mineral, la sepiolita, que tot i ser un 
mineral de muntanya, paradoxalment 
s’anomena «escuma de mar», potser 
per la seva blancor. En el rànquing de 
qualitat de matèria prima per fabricar 
pipes és la millor després del bruc. 
L’escalaborn d’escuma de mar es fa-
brica tradicionalment a Turquia.

Un bon artesà copsa ràpidament la 
qualitat d’un escalaborn, que es valo-
ra sobretot per la puresa de la fus-
ta i la veta. Tot i així, de vegades 
en surten escaldats, perquè la fusta 
pot amagar impureses (pedretes, 
esquerdes) al seu interior que no es 
veuen fins que s’hi està treballant. I si 

la veta és més pura, compacta, més 
bona és la «vistositat» (que no vol dir 
que es fumi millor), però és un factor 
molt valorat que la fa més cara. Per 
això el preu final d’una pipa no se 
sap mai fins que està acabada. 

L’altra part que conforma la pipa és el 
broquet o boquilla, un element també 
important de la pipa. Abans solien ser 
d’ebonita (vulcanita), que és un plàs-
tic. Ara es fan més de metacrilat. Hi ha 
artesans que es dediquen només a fer 
els broquets, com n’hi ha que només 
fan els escalaborns, i els artesans pi-
pers els ho compren per elaborar les 
seves pipes. Ni a Catalunya ni a l’Estat 

espanyol no és tradicional fabricar 
broquets, que se solen importar prin-
cipalment d’Alemanya i Itàlia.

AnAtomiA d’unA pipA. Les pipes tenen 
dues grans parts fonamentals, que 
són la cassola o cazoleta, que conté 
el fornell o hornillo —és a dir, on «cre-
marem» el tabac—, i la cànula, que 
té bàsicament tres parts: el filtre, la 
metxa i el broquet.

La part que va entre la cassola i el 
broquet s’anomena tija o cañón i és 
on hi ha el forat del tiratge i que en-
llaça amb el broquet amb un anell o 
vitola. 

Fumar la pipa és un art minoritari, 
potser perquè és lent i meditatiu
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Baulenas: «El preu final d’una pipa no 
se sap mai fins que està acabada»

Elaboració de la pipa 

La pipa es fa bàsicament en dues 
fases: primer es talla la rabassa 
en escalaborns i llavors es treballa 
l’escalaborn fins a convertir-lo en una 
pipa.

Un escalaborn ha de bullir 24 ho-
res, així se li treu la saba perquè no 
s’esquerdi, i s’esterilitza (en ser un 
bulb, amb l’aire s’esquerdaria). Lla-
vors segueix un llarg assecatge que 
dura de dos a tres anys. 

En el procés de convertir l’escalaborn 
en pipa, és a dir, «acabar» la pipa, hi 
ha fins a setanta passos: fer el fornell, 
acoblar el broquet, el polit, tornejar 
el broquet… D’aquests, els més im-
portants i que requereixen més des-
tresa són fer el fornell (el forat) a la 
cassola de la pipa, que és la part on hi 
ha la capacitat del tabac, i fer el forat 
del tiratge.

En Segimon Baulenas al seu taller.
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Samitier: «Sempre s’ha relacionat 
els pescadors amb fumar pipa, i amb raó. 
El pescador era el millor fumador de pipa, 
en sabia molt. Fumava en pipa perquè si 

fumava cigarretes, amb l'aigua se l’hi 
mullaven i quedaven apagades»

Josep Samitier
Col·leccionista de pipes

Josep Samitier

J osep Samitier i Viñals té 64 anys i viu 
a Maçanet de Cabrenys. Li agrada 
la muntanya (anar a buscar bolets, 

espàrrecs, cargols) i la música, viatjar i 
conèixer noves cultures. I li agraden les 
pipes. De ben jovenet li van regalar una 
pipa i aquí va començar tot.

Samitier fa anys que està vinculat al món de la pipa. És un dels impulsors 
de la Fumada de Pipa de Maçanet de Cabrenys —la primera edició fou el 
2013—, i actualment té una col·lecció de prop de tres-centes pipes. 
Algunes són regals, d’altres les ha comprat, però totes les conserva 
amorosament en un moble vitrina on destaca una pipa molt curiosa, la 
pipa dels enamorats.

El fornell es va fent més estret a 
mesura que baixa, i és de màxima 
importància que estigui just al bell 
mig de la cassola perquè la combus-
tió del tabac sigui perfecta. El forat 
del tiratge també ha de ser perfecta-
ment paral·lel i centrat i no pot acos-
tar-se a les parets de la cànula, per-
què faria malbé la fusta (cremades, 
tenyida…). Finalment, l’acoblament 
del broquet amb la fusta ha de ser 
perfecte.

L’acabat final pot ser tan gustós i 
variat com fumadors de pipa hi ha. 
En la fabricació massiva ens podem 
trobar amb pipes envernissades 
o lacades que hi donen un acabat 
més brillant o polit i, sobretot, en 
vistes a la comercialització, perquè 
duri més la brillantor. L’envernissat 
o lacat és un procés que els artesans 
han eliminat del procés de fabrica-
ció perquè s’ha comprovat que pot 
afectar la fumada. En lloc d’això, fan 
servir per exemple cera, que millora 
la fumada, però com que s’evapora, 
la brillantor externa no dura tant i 
queda més en relleu la naturalitat de 
la fusta. I cal no oblidar que la fus-
ta té tendència a enfosquir-se, que 
amb l’escalfor canvia.

Una bona fumada de pipa

La fumada d’una pipa s’equipara a 
la fumada d’un cigar: no s’empassa 
el fum i es fuma per plaer, no per 
addicció, diuen els experts; és una 
acció relaxant. S’ha de fumar suau-
ment i relaxat, si no, «bull» i la fu-
mada no val res.

La pipa és un material molt viu i 
les seves condicions varien amb 
l’entorn. Hi ha pipes d’estiu i pipes 
d’hivern, i tot això afecta la fuma-
da. Per exemple, segons Samitier, 
«les pipes d'estiu tenen la cassoleta 
més gruixuda, perquè triguen més 
a escalfar-se, per no cremar-te les 
mans».

tot estrenAnt lA pipA. La primera 
vegada que s’usa una pipa, els ar-
tesans recomanen que «s’aculati», 
que vol dir «curar-ne» la part inte-
rior: que la pipa s’acostumi al foc i 
no es cremi i es faci carbó, i el carbó 
que s’hi faci en excés, es tregui. 

El procés ideal per aculatar la pipa 
seria omplir només una quarta part 
del fornell les primeres tres o quatre 
vegades que fumem la pipa; en les 
tres o quatre subsegüents, omplir-ne 
la meitat; després, el 75%, i quan arri-
bem entre la dotzena i quinzena fu-
mada, fer la primera fumada sencera.

lA pipA tAmbé necessitA repòs. Després 
de fumar, la pipa s’ha de deixar re-
fredar aproximadament 24 hores. 
A la pràctica, això vol dir que si ets 
fumador fumador, has de tenir tres 
o quatre pipes. Si no ho fem així, 
la pipa es crema. S’hi fa una mena 
d’aigua o vapor que genera quitrà 
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data: 6 de setembre de 2014
lloc: Maçanet de Cabrenys (Girona)

més informació:
info@gironapipaclub.org
www.gironapipaclub.org

Competició 
fumada lenta

II Fumada Maçanet 
de Cabrenys 2014

II Fumada Maçanet 
de Cabrenys 2014

M açanet de Cabrenys 
acollirà en aquesta 
data la seva II Fuma-

da de Pipa, impulsada i orga-
nitzada pel col·leccionista i 
fumador de pipes Josep Sami-
tier i l’artesà piper Segimon 
Baulenas, de Pipes Sigmund, 
juntament amb Joan Xifreu, de 
l’Smoking Club-estanc núm. 1 
de la Jonquera i el Pipa Club Gi-
rona, i amb el suport del Gremi 
d’Estanquers de Girona, les fe-
deracions catalana i espanyola 
de pipa clubs, i l’Ajuntament 
de Maçanet de Cabrenys.

La fumada és també l’excusa 
per apropar el món de la pipa a 
profans i altres col·lectius vin-
culats al món del tabac, com 
els expenedors. Així, en el 
transcurs del matí hi ha previs-
ta una xerrada formativa di-
rigida als estanquers —l’any 
anterior l’explicació-col·loqui 
va ser a càrrec d’Antoni Pas-
cual, president de la Federa-
ció Espanyola de Pipa Clubs—, 
una exposició de col·leccions 
privades de pipes que es po-
drà visitar al llarg del matí i un 
dinar de germanor. A la tarda 
hi haurà la fumada-competició: 
3 g de tabac de pipa amb 2 ce-
rilles. Tothom fumarà amb la 
mateixa pipa. El guanyador és 
el que més temps dura amb la 
pipa encesa fent servir la pica-
dura de tabac i els llumins.

Els organitzadors 

de l'esdeveniment 

d'esquerra a dreta: 

Joan Xifreu, Josep 

Samitier i Segimon 

Baulenas.
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A Catalunya hi ha cap a quinze pipa clubs, la majoria dels quals estan 
federats a la Federació Catalana o a la Federació Espanyola de pipa clubs.

Els pipa clubs són llocs de reunió i per fer fumades junt amb altres socis, 
i també organitzen campionats (fumades competitives) arreu del país, i 
participen en competicions europees. 

trobAreu més informAció Als webs:
www.sigmundpipes.es
www.federaciocatalanapipaclubs.cat/quisom.html

Vol saber-ne més?

propi de la combustió i acabes, com 
diuen els fumadors, «borratxo». La 
causa és la condensació de la com-
bustió: la humitat queda ficada dins 
del forat del tiratge. Per solucionar-
ho això hi ha escombretes, que 
treuen les restes de quitrà, humitat 
i condensació. 

bonA netejA. Per passar l’escom-bre-
ta s’ha de treure i canviar el filtre, 
que està incrustat entre el broquet i 
la cassola, tot i que ara hi ha filtres 
d’alumini que no cal canviar, només 
netejar. Els filtres tradicionals solen 
ser de carbó actiu o d’escuma de 
mar i es canvien cada sis fumades 
aproximadament. Serveix per filtrar 
la nicotina i les humitats. N’hi ha de 
diferents mides i tipus.

què hem de pagar 
per una pipa?

El preu d’una pipa artesana pot va-
riar enormement i depèn, en bona 
part, del renom de l’artesà i de si és 
o no una peça única. Una peça única 
pot partir dels 100-150 € i fins a la 
suma que es desitgi pagar.

Els factors que més influeixen en el 
seu preu són:

» La qualitat del bruc i la rabassa: 
que tingui una bona veta, poques 
impureses…

» Els acabats que se li vulguin do-
nar: anell de plata o d’or…

» La complexitat de la personalit-
zació de la forma: si no és unifor-
me, el preu puja; si és a partir d’un 
disseny o no…

» La perfecció de l’acabat.

I el preu es posa sempre quan la 
pipa està acabada.

Si parlem de pipes no tradicional-
ment artesanes, és a dir, si no par-
lem de peces úniques, sinó de mo-
dels fabricats en sèrie —tot i que 
potser amb parts del procés de for-
ma artesana—, i de models fabricats 
de forma més mecanitzada, podem 
trobar pipes de cirerer a partir dels 
12-13 euros, i de bruc a partir dels 
25 euros. 

YoLaNda CErViÀ ESpaÑa
Periodista
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Em dic Segimon 
—o Sigmund, com 
vulgueu— Baulenas, 
tinc 61 anys, i sóc un 
artesà de les pipes. 
L’ofici me’l  va ensenyar 
el pare, que l’havia 
après en una petita 
fàbrica a Vic. Visc i tinc 
el taller a Maçanet de 
Cabrenys, bressol de la 
que fou una de les més 
importants fàbriques 
de pipes d’Europa, la 
Salvatella. Estic casat, 
tinc dues filles, 
i m’agrada molt viatjar 
i conèixer món.Fo
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Segimon Baulenas
Artesà i restAurAdor de pipes

E ntre els fumadors de pipa, visi-
tar el taller d’un artesà que en 
fabrica o restaura es pot pre-

sentar com una atracció irresistible, i 
amb raó. Un es pregunta com d’un es-
pai tant petitó, únic i personal, en po-
den sortir aquestes vertaderes obres 
mestres, peces úniques i irrepetibles. 
I és que quan de pipes es tracta, es-
tem parlant d’un art i d’una indústria 
que està molt poc mecanitzada, i la 
seva fabricació continua essent, en 
general, artesana.  

La pipa va arribar a Europa procedent 
d’Amèrica durant el segle XVI. La seva 
comercialització i fabricació van ser 
durant segles indústries florents fins 
que a poc a poc les fàbriques que en 
produïen a més gran escala van anar 

tancant, i van deixar lloc a d’altres 
de més artesanals, com Salvatella, a 
Maçanet de Cabrenys, que a Catalunya 
va ser una de les fàbriques principals. 
El 1992 es va fer centenària.  

Des de l’any 2000, que tancà Salvatella, 
allí hi té en Segimon, d’un tarannà emi-
nentment empordanès, el seu petit 
taller, farcit de pipes de totes menes 
i procedències. Avui dia, la producció 
de molts dels antics fabricants és ar-
tesanal. Baulenas hi elabora tant pe-
ces úniques com pipes per encàrrec a 
partir de models de creació pròpia o 
dissenyats pel client mateix.

Baulenas s’ha fet un bon renom i s’ha 
convertit, amb el anys, en tot un re-
ferent de l’artesania de la pipa. Rep 

encàrrecs de tot l’Estat espanyol, que 
l’hi arriben pel boca-orella i mitjançant 
pipa clubs de tot el país. Al seu ta-
ller, en Segimon repara i elabora amb 
mestratge pipes de diferents pesos, 
mides, mossegades, formes i acabats, 
perquè, ens diu, «tots els fumadors 
són diferents».

No em negarà que la seva professió 
és poc usual. d’on li ve l’ofici?
L’ofici me’l va ensenyar el meu pare. 
Ell el va aprendre ja de petit a Vic, 
en una petita fàbrica que allí existia. 
Jo vaig treballar molts anys a la fà-
brica Salvatella, aquí a Maçanet de 
Cabrenys, que era dels Moulines. Al 
principi només s’hi feien escalaborns 
a partir de la rabassa (bulb) del bruc, 
perquè és una zona on n’hi ha molt. 
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«Cada fusta, cada escalaborn, 
em pot inspirar una forma 

de pipa diferent»
A partir de 1972 [quan Segimon te-
nia uns 18 anys], es va tornar fàbri-
ca d’acabats, però tot i ser indústria, 
era artesana, i les pipes es feien per 
models.

té algun record especialment memo-
rable del seu pas per la Salvatella?
A Salvatella gairebé tots els treballa-
dors eren dones, i estaven especialit-
zades a fer els acabats de les pipes: 
el polit, l’abrillantament, el marcat, 
l’envasament… En els seus inicis, 
érem més de quaranta persones. Feia 
un goig veure l’entrada a la fàbrica 
a l’hora d’iniciar la jornada laboral! I 
més tractant-se d’una població petita 
com Maçanet!

a Catalunya, hi queda actualment 
alguna fàbrica de pipes?
No, però sí que hi ha alguna petita 
empresa d’escalaborns o carracs. I 

d’artesans pipers com jo, tampoc no 
en som gaires. Me’n consten quatre, 
a Amer, Sabadell, Tossa i Barcelona, i 
no crec que en siguem gaires més.

per què creu que han desaparegut 
les fàbriques de pipes?
Perquè se n’importen de més barates 
d’altres països, sobretot de països 
de l’Est. I també perquè ha baixat 
el nombre de fumadors de pipa, tot 
i que sembla que ara està repuntant 
entre els més joves.

descrigui’ns, en poques paraules, 
com es fa una pipa
La immensa majoria de les pipes es 
fa a partir d’escalaborns de bruc. El 
procés té dues fases: a la primera es 
talla la rabassa en escalaborns, que 
és  la peça de la qual es tallarà la pipa 
i que s’obté de la rabassa —la soca 
soterrada— del bruc; és com un bulb. 

La segona fase del procés consisteix a 
treballar l’escalaborn fins que és una 
pipa: donar-hi la forma i fer-ne l’acabat. 
En el procés de convertir l’escalaborn 
en pipa hi ha fins a setanta passos!

La rabassa.

El taller d'en Segimon Baulenas.
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«Un bon artesà copsa ràpidament la 
qualitat d’un escalaborn, que es valora sobretot 

per la puresa de la fusta i la veta»

YoLaNda CErViÀ ESpaÑa
Periodista

Fabricant una pipa.
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Ens en diu alguns?
Fer el fornell, acoblar el broquet, fer 
el forat del tiratge, el polit, tornejar 
el broquet… D’aquests, els més im-
portants i que requereixen més des-
tresa són: fer el fornell o hornillo [el 
forat] a la cassola de la pipa, que és 
la part on hi ha la capacitat del tabac; 
fer el forat del tiratge, que ha de ser 
perfectament paral·lel i centrat, i no 
acostar-se a les parets, ja que si no 
faria malbé la fusta; i l’acoblament 
del broquet amb la fusta, que ha de 
ser perfecte.

tornant a la matèria primera, totes 
les pipes es fan de bruc?
No, no! Hi ha pipes elaborades partir 
d’altres fustes, com ara l’olivera, una 
fusta que, com el cirerer, «tira» poc. 
Els escalaborns d’olivera, com els 
de bruc, es fabriquen a països me-
diterranis, i els de cirerer, a països 
de l’est.
També hi ha un tipus de pipa que 
no es fa a partir de cap fusta, sinó 
a partir d’un mineral de muntanya, 
la sepiolita, que paradoxalment 
s’anomena «escuma de mar», potser 

per la seva blancor. En el rànquing 
de qualitat de matèria primera per 
fabricar pipes és la millor després 
del bruc. L’escalaborn d’escuma de 
mar es fabrica tradicionalment a 
Turquia.

Vostè també confecciona els es-
calaborns?
No, jo els compro directament a un 
noi de Sarrià. Un escalaborn es fa 
bullir 24 hores, així se’n treu la saba 
perquè no s’esquerdi i s’esterilitzi (en 
ser un bulb, amb l’aire s’esquerda). I 
després ha de fer un assecatge que 
dura de dos a tres anys. Jo faig la part 
més artesana, l’acabat.

i els broquets [boquilla]?
Els solc comprar fets, tot i que també 
els faig a demanda, perquè això enca-
reix el producte, ja que els faig del tot 
artesanalment.

Quin és el dia a dia de la vida 
d’un artesà de la pipa?
Normalment, a les 7 del matí ja sóc 
al taller. Una vegada comprovats els 
encàrrecs al correu electrònic, dedico 

tota la resta del matí a preparar pipes 
noves. Després de fer una «parada i 
fonda» d’un parell d’hores al migdia, 
a la tarda preparo les comandes i faig 
les reparacions. I també em cuido 
d’actualitzar la pàgina web!

Vostè també fa reparacions de pipes. 
Què vol dir això?
La reparació d’una pipa consisteix o 
bé a acoblar un broquet nou trencat 
per l’ús, o bé a netejar l’interior del 
fornell per l’excés de carbó, o a fer 
una neteja general de tota la pipa, 
o a posar un nou filtre i tot el que 
signifiqui posar la pipa a punt. Tam-
bé m’arriben pipes noves a les quals 
s’ha de treure el vernís, un producte 
que afecta la qualitat de la fumada.

un consell final?
Sempre acompanyo la pipa amb un 
atacador [peça cilíndrica per estrènyer 
el tabac], la corresponent bossa per 
guardar la pipa, i el certificat de ga-
rantia. 
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El col·lectiu es lamenta 
de l’enduriment de les lleis 

a l’assemblea de lleida 
Eugeni Rodríguez: «Qui digui que la nostra activitat és un mar de 
tranquil·litat és que no coneix el nostre sector».

aSSEmBLEa GENEraL » LLEIDA

data: diumenge 6 d’abril de 2014

Hora: 11.00 h

LLoC: Hotel NH Pirineos 
         Lleida

tauLa prESidENCiaL: 

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), Jaume Gou (president del 
Gremi d’Estanquers de Girona), Joseba 
Gutiérrez (vicepresident del Gremi d’Es-
tanquers de Tarragona), Jesús Ibáñez i 
M. Eugènia Duque (vicepresident i se-
cretària de la UPELL respectivament).

També hi van ser presents Julià Vinué, 
vicepresident de la Unió de Barcelona; 
Sílvia Longan, advocada de la UPELL; 
Joaquim Vidal, advocat assessor del 
Gremi d'Estanquers de Girona, i nom-
brosos representants de cases comer-
cials i col·laboradors.

aSSiStENtS: 125 (59 estancs)

A mb una alta dosi de crítica 
als legisladors va començar 
la seva intervenció Eugeni 

Rodríguez Cucurull, president de la 
Unió Provincial d’Estanquers de Llei-
da (UPELL), que considera que els 
estanquers troben cada cop més tra-
ves per dur a terme la seva activitat. 
Rodríguez es va preguntar per què 
totes les lleis i reformes que afecten 
el sector van sempre en contra dels 
expenedors.

Després que la secretària de la UPELL, 
M. Eugènia Duque, llegís l’acta de 
l’assemblea anterior, el president 
lleidatà va repassar l’exercici 2013, 
que començava amb la reforma de la 
Llei del tabac i el pas de concurs a 
subhasta per adjudicar nous estancs. 
Aquesta modificació agafarà cos amb 
l’entrada en vigor del nou reglament. 
Per aquest motiu, la Federació Cata-
lana d’Estanquers (FCE), presidida pel 
mateix Eugeni Rodríguez, va impul-
sar la creació d’una comissió —amb 
la presidència de Josep Servera, al seu 
torn president del Gremi de Tarrago-
na— per intentar aconseguir un 
reglament més bo per als estan-
quers. S’espera que aquesta tasca 
comenci a donar fruits a partir que el 
reglament sigui publicat al BOE. 

qüestions que preocupen 
els expenedors

Altres canvis que afecten el sector, va 
continuar Rodríguez, són la desapa-
rició de les entitats locals menors de 
la llei, amb gran presència en algunes 
zones de la província, així com el fa-
mós pinxo.

No va deixar de banda Eugeni Ro-
dríguez el polèmic informe de la 
Comisión Nacional de mercados 
y Competencia que considerava in-
necessari l’actual sistema de venda. 
Al seu parer, aquest document podria 
provocar una devaluació del preu 
d’un estanc davant d’una subhasta.

Un altre tema estrella del darrer any 
en el sector ha estat la Directiva eu-
ropea. En relació amb aquesta, el pre-
sident va reconèixer que ha acabat 
sent menys danyosa per als interes-
sos del col·lectiu del que es preveia 
inicialment, i això ha estat resultat de 
la pressió i la unió del sector, que ha 
fet pinya perquè no s’aprovés el text 
proposat inicialment.

Com ja és habitual, Rodríguez va re-
clamar la col·laboració dels estanquers 
per donar força a les associacions, i 
va posar com a exemple l’autorització 
de venda de cigarretes electròniques, 
que es va aconseguir gràcies a la feina 
de la FCE i la Unión de Asociaciones de 
Estanqueros de España. El president 
lleidatà ho va resumir així: «Vèiem 
impotents com sortien com bolets 
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botigues específiques de venda de ci-
garreta electrònica, i el Comisionado 
deia que “no es producto de fumador”. 
Finalment el Comisionado ens en va 
autoritzar la venda. Tot això, gràcies 
a les associacions, que algunes som 
molt bel·ligerants». 

la nova loteria catalana

Eugeni Rodríguez va destacar els 
grans beneficis que ha comportat la 
nova loteria de Cap d’Any catalana, 
que ha donat molts guanys als poc 
més de vint estancs de la província 
que la van vendre. Addicionalment, 
es preveu que aquest nou joc d’atzar 
deixi aquest any un import considera-
ble com a comissió a la UPELL, quan-
titat que permetrà amortitzar algunes 
despeses fixes de l’associació.

Així mateix, amb el pressupost de 2014 
l’entitat pretén fer durant aquest any 
reunions específiques a poblacions allu-
nyades de Lleida sobre el reglament. 

onada d’inspeccions 
a estanquers

Abans de donar pas a altres ponents, 
el president va comentar el tema de 
la fiscalitat i les inspeccions sobre 
les declaracions de renda que estan 

patint estanquers de tot Catalunya. 
«Sembla que Hisenda pensa que pot 
treure diners de nosaltres, i això és 
perquè hi ha qui no fa bé les coses. 
Belluguem força diners, però tractem 
el negoci com un quiosc. Hem de 
complir les obligacions fiscals», va 
dir Rodríguez amb to contundent. 

Pel que fa a l’informe anual de ven-
des que s’acostuma a presentar a 
l’assemblea de Lleida, el president va 
afirmar que malgrat que de primer 
cop d’ull pot semblar que els estan-
quers lleidatans han patit grans pèr-
dues —és, amb diferència, la pro-
víncia on baixen més les vendes, 
probablement per culpa del contra-
ban—, en haver pujat el preu del 
tabac, les pèrdues reals no són tan 
importants. 

Després de repassar els cursos que 
l’associació ha dut a terme el 2013 i 
els que prepara per al 2014, Eugeni 
Rodríguez va demanar la implicació 
dels associats i els va recordar que el 
proper any se celebraran eleccions a 
la presidència. «Necessitem gent amb 
idees; feu-nos arribar les vostres in-
quietuds», va demanar.

A continuació va prendre la paraula el 
vicepresident de la UPELL, Jesús ibá-
ñez, que va explicar a grans trets els 
canvis finals de la Directiva europea. 
«Ha estat una batalla en la qual al 
final hem sortit força ben parats», 
va reconèixer, ja que els canvis im-
portants es limiten a l’empaquetatge 
i pictogrames i als sabors, de poca 
tradició al nostre país.

El president va afirmar que 
lleida és, amb diferència, la província 

on baixen més le vendes
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l’extracció de l’arxiu de vendes

A l’assemblea hi va tenir un paper 
destacat el pinxo, apel·latiu amb 
què els estanquers han batejat el dis-
positiu USB que la Guàrdia Civil o el 
Comisionado poden fer servir per ex-
treure determinades dades de vendes 
de qualsevol estanc informatitzat en 
el transcurs d'una inspecció. Xavier 
Blasco, representant de Bitronic, 
l’empresa creadora del programa lí-
der de gestió d’estancs, va explicar 
el procediment per crear el fitxer 
que poden sol·licitar les autoritats. 
El programa ja està preparat perquè 
prement tan sols un botó es confec-
cioni un arxiu que contingui només 
les dades de vendes de tabac, que és 
el que exigeix el CMT. 

Blasco va recordar que la llei obliga 
a l’extracció de dades en el mateix 
moment en què es demani, cosa que 
obliga qualsevol treballador de 
l’estanc a conèixer la contrasenya 
per accedir al programa i generar el 
fitxer. Si no és així, el titular s’exposa 
a una sanció qualificada de greu.

loteria de Cap d’Any i 
assessoria jurídica

Després d’una breu intervenció d’Àlex 
ollé, secretari tècnic de la Unió 
d’Estanquers de Barcelona, que va 
glossar les claus de l’èxit de la nova 
loteria catalana de Cap d’Any, va pren-
dre la paraula Sílvia Longan, advo-
cada de la UPELL. Longan va parlar de 
les inspeccions que s’estan fent a es-
tanquers i va assegurar que la majoria 
es donen perquè el marge de compres 
i vendes que declaren molts expene-
dors no és correcte, cosa que fa saltar 

totes les alarmes. «El motiu princi-
pal de les inspeccions és que el 
marge entre compres i vendes no 
dóna el 8% establert, sinó un 2% o 
un 3%», va explicar. Així, «l’inspector 
ho té molt fàcil», va afegir. 

L’advocada va recomanar als estan-
quers que si mai reben una notificació 

d’Hisenda, abans d’acceptar-la es di-
rigeixin al seu assessor per revisar 
les declaracions i presentar les com-
plementàries que calguin, ja que en 
aquest cas es tractarà d’una presen-
tació voluntària, per a la qual hi ha 
un recàrrec que és molt més petit que 
la sanció prevista (del 125% sobre la 
quantitat declarada). 

Sílvia Longan, advocada de la UPELL.
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VioLEta roCa
Periodista

Exposició gràfica sobre 
les modificacions

El tancament de l’assemblea el va fer 
Joaquim Vidal, advocat del Gremi 
d’Estanquers de Girona i de la FCE. 
Vidal va exposar de manera molt 
dinàmica el recorregut de totes les 
lleis i les seves modificacions que 
afecten el sector i es va centrar en la 
proposta de reglament, que presenta 
alguns canvis rellevants. Aquests són 
relatius, principalment, als horaris 
d’obertura, a la gestió del segon ca-
nal i als productes autoritzats per a la 
venda. Segons la proposta de regla-
ment, els estancs podrien vendre 

altres productes —no lesius per 
a la conservació i la imatge del ta-
bac— prèvia notificació al CMT. Si 
aquest no respon negativament en 
un període de trenta dies, la venda 
es consideraria autoritzada. 

Aquest és un canvi transcenden-
tal per als estancs, que fa molts 
anys que reivindiquen poder vendre 
altres elements que els relacionats 
estrictament amb el tabac i els efec-
tes timbrats. Caldrà esperar a la la 
publicació del reglament per veure 
si aquesta qüestió queda inclosa. 

Després del torn de precs i pregun-
tes obert en acabar la darrera inter-
venció, la Unió lleidatana va oferir 
un aperitiu per facilitar un moment 
distès de conversa entre els asso-
ciats, després del qual tothom va 
passar al menjador per gaudir del 
dinar de germanor que ja és tota una 
tradició. 

Joaquim Vidal 
va destacar els 
canvis rellevants 
que presenta 
la proposta 
del reglament 
per al sector
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Vint-i-tres tabaqueres 
a la I Fira del tabac de Girona

Més de vint representants de la indústria van participar en una mostra 
pionera organitzada en el marc de la 43a Festa del Gremi d’Estanquers 
de Girona.

aSSEmBLEa GENEraL » GIRONA

data: diumenge 25 de maig de 2014

Hora: 11.30 h

LLoC: Mas Marroch 
         Vilablareix (Girona)

tauLa prESidENCiaL (parlaments): 

Jaume Gou, president del Gremi d’Es-
tanquers de Girona; David Juanhuix, 
vicepresident del Gremi d’Estanquers 
de Girona; Marc Carreres, secretari 
del Gremi d'Estanquers de Girona, i 
Joaquim Vidal, advocat i assessor del 
Gremi d'Estanquers de Girona.

aSSiStENtS: 158 persones

E ls jardins del Mas Marroch, dels 
germans Roca, al nucli rural 
de Vilablareix, va ser l’escenari 

escollit per celebrar la I Fira del Ta-
bac de Girona, un espai de trobada 
d’expenedors, fabricants i distribuïdors 
de la indústria del tabac, un lloc on es-
tablir un contacte directe i conèixer de 
primera mà les principals novetats que 
han arribat al mercat.

La Fira es va organitzar en ocasió de 
la Festa del Gremi, que ja ha arribat 
a la seva 43a edició i que incloïa així 
mateix la celebració de l’assemblea 
general anual, una aperitiu a l’aire 
lliure i un dinar de germanor, i que va 
comptar enguany amb la presència de 
cent cinc estanquers, una cinquan-
tena d’estancs.

Tot i que la mostra va ser un èxit in-
dubtable i les vint-i-tres cases co-

mercials del món del tabac van 
copsar per complet l’atenció dels as-
sistents, l’assemblea es va dur a ter-
me amb tota normalitat, si bé va ser 
més curta que en altres ocasions.

La taula presidencial estava formada 
pel president i el vicepresident del Gre-
mi d’Estanquers de la Província de Gi-
rona, Jaume Gou i David Juanhuix, pel 
secretari, Marc Carreres, i per Joaquim 
Vidal, advocat i assessor del gremi 
gironí.

tots els objectius complerts

bonA vAlorAció de l’Any 2013. Joaquim 
Vidal va llegir la memòria d’activitats 
de l’any anterior tot destacant que 
s’han complert tots els objectius de la 
previsió per al 2013, centrats princi-
palment a establir acords amb cases 
comercials i en la formació als estan-
quers. També es va seguir la línia de 
treball establerta amb la Federació 
Catalana d’Estanquers (FCE), sobretot 
pel que fa a la modificació del Regla-
ment del tabac i a l’IVA, i com a nove-
tat, tot i que no estava inclòs al pla 

de treball, es van començar a establir 
relacions amb polítics de la zona amb 
motiu del Reglament. Paral·lelament 
també es van iniciar contactes amb 
cases comercials de tabac amb la fi-
nalitat de mantenir-hi una relació di-
recta, i que finalment han fructificat 
amb la Fira d’enguany.

mirAnt cAp Al futur. El president va 
incidir en què les prioritats més im-
mediates per al futur són reforçar la 
seguretat i la lluita contra el contra-
ban, sense deixar de banda, però, la 
formació, que continuarà amb com 
a mínim un curs per trimestre si és 
possible.

També va voler destacar el fet que es 
vol reforçar molt especialment la 
relació amb la Guàrdia Civil, amb 
motiu, precisament, de la modifica-
ció del Reglament. I és que el nou 
Reglament inclourà canvis i mesures 
que seran aplicats per aquest cos de 
seguretat i és important que Guàrdia 
Civil i expenedors vagin de la maneta 
per no resultar sancionats. Joaquim 
Vidal va aprofitar l’ocasió per fer una 
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detallada explicació de les principals 
novetats que incorporaria el nou Re-
glament.

Gou també va anunciar una aclamada 
modificació dels estatuts del Gre-
mi, petits canvis que suposen bàsica-
ment una posada al dia, una actualit-
zació que els simplifica d’acord amb 
el seu funcionament actual.

AmpliAció de les hores d’AssessorAment 
Als AgremiAts. Finalment, el president 
va comunicar que s’ha arribat a un 
acord amb l’advocat i assessor del Gre-
mi Joaquim Vidal perquè estableixi el 
seu despatx a la seu del Gremi, a Giro-
na, de manera que pugui donar també 
més hores de servei d’assessorament 
als agremiats.

Una província avançada

Miguel Ángel Rosado, de Logista, va 
ser l’únic ponent aliè a l’organització 
que va intervenir en els parlaments, 
que en total no van sobrepassar l’hora 
de durada. Rosado va parlar de la bona 
unió del sector d’estanquers a Giro-
na, de la feina que està fent la junta 
actual i dels serveis que dóna Logista 
a la demarcació de Girona. I va parlar, 
sobretot, del servei que es vol donar 
amb les comandes extraordinàries i 
en el retorn de les caixes. Va presentar 

Girona com un cas paradoxal: és una 
de les províncies més informatitzades 
de tot Espanya (més d’un 85% dels 
expenedors, en relació amb la mitja-
na d’Espanya, del 65%), però els es-
tanquers, en canvi, continuen trucant 
per telèfon per fer la comanda en lloc 
d’usar el correu electrònic, la qual cosa 
—va dir— «el sorprèn».

Acabada la seva intervenció, els es-
tanquers van sortir a l’aire lliure, a la 
zona habilitada per a la Fira, on els 
esperaven ja els estands de les cases 
comercials davant les vint-i-tres taules 

—una per a cada marca representa-
da— disposades amb els productes 
que volien presentar. 

la I Fira del tabac de Girona, 
pionera al país i un èxit sense 
precedents

La mostra organitzada pel Gremi giro-
ní va constituir un èxit de públic i de 
participants, entre els quals hi havia 
marques bandera i importants cases 
fabricants i distribuïdores de produc-
tes de tabac. 

La repercussió que va tenir al sector 
va ser forta —es van rebre peticions 
d’assistència fins i tot de fora de Cata-
lunya— i va posar en relleu la necessi-
tat d’una fira especialitzada d’aquesta 
mena que suposi un pont directe en-
tre el comercialitzador del producte 
i el seu fabricant i/o distribuïdor. Cal 
no oblidar que el tabac és un producte 
altament regulat amb poques possibi-
litats d’exhibició, mostra o publicitat. 
Així, el fet que la Fira disposés d’un 
espai obert però d’accés privat —Mas 
Marroch— va permetre als associats 
tastar i provar els productes que 
se’ls oferien lliurement.

La mostra es pot considerar que ha es-
tat una iniciativa pionera al país i ha 
anat dirigida exclusivament als as-
sociats assistents a l’assemblea. Però 
vist l’èxit i l’impacte positiu provocat, 
l’entitat es planteja, de cara a properes 
edicions, reconsiderar-ne el format.

El president va incidir en 
què les prioritats més immediates 

són reforçar la seguretat
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Bona representació de les 
marques bandera i de reconeguts 
fabricants i distribuïdors

El Gremi gironí es mostrà entusias-
mat per la bona acollida dels parti-
cipants a la mostra, tant d’empreses 
tabaqueres com BAT, JTI o Altadis, 
de productes complement del tabac 
com Milo i Logistadis, i de distri-
buïdors com Logista (que no tenia 
expositor). 

Per als estanquers es tractava d’una 
oportunitat no només de conèixer 
de primera mà els productes més 
novadors de cada marca, sinó tam-
bé de posar cara a les persones que 
hi ha darrere de cada casa comercial 
o distribuïdor.

Les cases tabaqueres van aprofitar per 
presentar les novetats previstes de 
treure al mercat, els productes que els 
interessa fer arribar als estanquers, 
productes de recent introducció al 
mercat o als quals s’ha donat un nou 
format de venda, i també per consoli-
dar aquells que ja existeixen. 

Es van presentar força novetats relacio-
nades amb els cigars purs, com ara el 
nou disseny de Neos Mini i la nova co-
llection box de quaranta cigars Macanu-
do-El Crédito-Don Tomás, que barreja 
en un sol humidificador tres cigars dife-
rents. Comet, que no hi va assistir com 
a distribuïdor, sinó com a representant 
de cases de tabac, també va presentar 
els purets Dover Vichy, i va portar pro-
ductes clàssics com els cigars Aurora. 

No hi van faltar novetats en les cigar-
retes més clàssiques, com el canvi 
de disseny de Nobel, la nova imatge 
d’Austin i el nou American Spirit Oran-
ge; en picadures, com els canvis de 
gramatge anunciats per JTI, i en pro-
ductes que no són pròpiament tabac, 
com els filtres Pay Pay 6 mm, el líquid 
OCB de cigarretes electròniques i els 
xiclets de nicotina TJU presentats per 
Promotobacco.

Fumadors independentistes. Podem 
dir, però, que donada la conjuntura 
actual de Catalunya, van destacar en 
gran manera els paquets de tabac, 
tubs i filtres del tabac de l’estelada, 
productes ara de gran demanda. Els 
presentava l’empresa barcelonina Ca-
tabac 1109.
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CASES dE tABAC
ALTADIS

TABACALERA SLU ALTADIS

BAT – British American Tobacco

JTI 

MILO

T.C.I. NAKHLA

GLOBAL TOBACCO TRADING 

PROMOTOBACCO

TSL TOBACCO SPAIN

SANTA FE NATURAL

LANDEWYCK

SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP

LP PROMOCIONES

IT IBERTABAC

COMPAÑÍA CANARIENSE

GLOBAL PREMIUM

EL GUAJIRO

OLTEN ENTERPRISES

PUROS QUESADA

COLONIAL TABAC

LOGISTADIS

COMET

DAVIDOFF

PRodUCtES I NoVEtAtS PRESENtAdES
Novetats presentades: canvi de disseny de Nobel i Faries
Gauloises i JPS de 24; Paper Rizzla, tubs

Novetats presentades: Montecristo n. 4 box humidificador, Montecristo doble 
Edmundo, Montecristo petit n. 2, Montecristo Mini Red i Bleu

Novetats presentades: nous gramatges de picadura Lucky. Nou disseny Cutters Choice
Porfoli de Lucky i Pall Mall White

Porfoli de Winston, Camel, Picadura Domingo
Novetats presentades: canvi de gramatge de picadures
Formació d’entubar cigarretes

Porfoli de paper de fumar i tubs
Novetat presentades: presentació del líquid OCB (cigarretes electròniques, 
màquines elèctriques i tubs)

Porfoli de tabac de sisha
Novetats presentades: nous sabors

Porfoli de cigarretes slim Eva
Presentació nova marca de cigarretes Global

Porfoli de cigarretes Excite i picadura Manitou 
Presentació de novetats: xiclets de nicotina TJU

Porfoli de cigarretes Mark1, Liberté , Égalité, Fraternité; tabac Sisha Al Fakher
Presentació de novetats: Mark1 25 cig., Mark1-01, el més baix de nicotina del mercat

Porfoli de cigarretes American Spirit i picadures
Presentació de novetats: American Spirit Orange i picadura orgànica

Porfoli de cigarretes Elixir i Austin i tabac d’embolicar
Novetats presentades: imatge nou Austin / Austin 100s

Porfoli de cigars i purets Don Tomás, El Crédito, Macanudo, Café Crème, La Paz Wilde
Novetats presentades: Collection box 40 cigars Macanudo-El Crédito-Don Tomás

Porfoli de purets Clubmaster i Amigos
Novetats presentades: disseny nou de Neos Mini purets

Porfoli de purets Agio, Panter, cigarretes Meridiano
Novetats presentades: filtres Pay Pay 6 mm

Porfoli de purets Reig, Dalia, Moods i Al Capone
Novetats presentades: nou disseny Mini Moods, Al Capone Sweet Dipped

Porfoli de picadura Alonso
Novetats presentades: cigars Costa i Capa Flor 

Presentació del porfoli de cigars i purets

Presentació de les cigarretes i filtres
Novetats presentades: tubs i filtres de la marca Estelada

Novetats de cigars Quesada Tributos, Casa Magna Licey

Presentació dels cigars Joya De Nicaragua, Antaño, Dario, Dark Corojo
Novetats presentades: cigars Cabinetta i Flor Nicaragua Magnum

Porfoli de tubs, filtres, paper de la marca Done In Paper

Porfoli de cigarretes Ome, Karelia, Respec, Ronhil, Silverado, Bravo 
i de les picadures i cigars Aurora
Novetats presentades: picadura Big Chief per embolicar i entubar, purets 
Dover Vichy, i cigars León Jiménez vitola Toro, i les cigarretes American Legend

Adjunt de cata Davidoff Nicaragua fets directament pel torcedor
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demostracions en directe

Un torcedor de Davidoff va 
elaborar cigars de forma tradicional

Davidoff va presentar a la fira la 
nova família davidoff Nicaragua, 
que s’havia presentat primer als Es-
tats Units i que va arribar a Europa el 
setembre passat. La nova família de 
cigars es va presentar de la mà d’un 
torcedor de República Dominicana, 
que va elaborar en directe els cigars 
a la manera tradicional, a partir de la 
fulla sencera i seca del tabac, davant 
dels ulls dels espectadors. El torcedor 
Edwin Payero va fer cigars de les tres 
vitoles de Davidoff Nicaragua: Robus-
to Tubos, Toro i Short Corona, que es 
van repartir entre els estanquers giro-
nins després de dinar.

Taller de JTI d’entubar i embolicar 
picadura 

La companyia Japan tobacco inter-
national (JTI), que comercialitza mar-
ques com Winston i Camel, va fer un 
taller-demostració d’elaboració de ci-
garretes d’entubar i embolicar. Jesús 
García, de JTI, va parlar extensament 
de tabacs RYO (Roll Your Own) i MYO 
(Make Your Own), tabacs d’emboli-
car i d’entubar respectivament, dues 
modalitats que han crescut exponen-
cialment i han fet sorgir entre els expe-
nedors la necessitat de posar-se al dia 
per conèixer bé el producte que venen.

detalls per a cada associat

La Fira del Tabac també va compor-
tar una altra novetat en la rutina ha-
bitual de l’assemblea anual, i és que 
en comptes de l’habitual sorteig des-
prés del dinar, els expositors van ob-
sequiar els estanquers assistents amb 
diversos productes de tabac, que van 
marxar cap a casa amb obsequis que 
sumaven un valor de prop de 250 €.

Així, per exemple, Altadis Cigars va 
portar un vitolari i un tallacigars; i BAT, 
JTI i Altadis, lots que incloïen encene-
dors, bolígrafs, llapis de memòria, pe-
dres humidificadores i clauers, entre 
altres productes. Alguns comercials 
van regalar lots d’informació i bones 
edicions de catàlegs; cases com Global 
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Premium i El Guajiro van fer presents 
de cigars, i Tobaccoland Spain fins i tot 
un rellotge. Promotobacco, per la seva 
banda, va obsequiar els estanquers 
amb els xiclets de nicotina que va pre-
sentar com a novetats; Davidoff, els ci-
gars elaborats pel torcedor, i Logistadis 
i Milo van ser les cases més generoses: 
ambdues van oferir lots de rolling (pa-
per de fumar, tubs…) valorats en 80 i 
35 euros respectivament.

I com l’any passat, preu per preu, 
sabates grosses

dinar del Celler de Can roca. En 
arribar l’hora de dinar es va donar per 
conclosa la fira. A diferència dels al-
tres anys, dos dels tres plats i alguns 
aperitius eren de la carta del Celler 
de Can Roca, restaurant que, com és 
sabut, el 2013 va ser escollit millor 
restaurant del món per la prestigiosa 
revista Restaurant.

Al final de l’àpat va acudir-hi Josep Roca. 
Miquel Todó, veterà estanquer de Giro-
na ciutat, li va regalar un pirogravat que 
representava les cares dels tres ger-
mans en agraïment al bon servei rebut 
al llarg de tants anys de celebració de la 
trobada anual al Mas Marroch.

Amb aquest acte es va donar per 
conclosa la festa d’enguany, tot un 
èxit de participació i bones sinergies, 
que Gou no va amagar que l’omplen 
d’orgull. Per acomiadar-se va mostrar 
de nou el seu content per la bona uni-
tat del gremi que representa. 
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 BARCELONA – 26 DE JUNY DE 2014

E ls bitllets de la Grossa de Cap d’Any van començar 
a distribuir-se el dia 26 de juny i es podran ad-
quirir en els més de 2.300 punts de venda que 

actualment comercialitzen tots els productes de Lote-
ria de Catalunya. Com l’any passat, hi haurà també un 
canal complementari de comerços aportats per les asso-
ciacions i fundacions d’aquest sector de Catalunya i altres 
establiments. 

El mateix dia 26 ja es van rebre comandes 
de la loteria Grossa de Cap d’Any per un im-
port de més de 5.000.000 €, que representa 
distribuir en els propers dies més del 10% de 
l’emissió total dels bitllets d’aquest sorteig. 

Com a novetat, enguany s’ha dissenyat un 
col·leccionable de quatre bitllets, que dispo-
sen de les més avançades mesures de segu-
retat. S’han introduït millores tècniques amb 
l’objectiu que els premis es puguin cobrar 
amb més facilitat.

localitzador de punts de venda
i participacions

Destacar que aquest any la pàgina web de Lo-
teria de Catalunya té un localitzador de punts 
de venda que permet trobar sobre un plànol 
els establiments més propers i també un lo-
calitzador que permet saber a quin punt de 
venda s’ha distribuït un número determinat. 

També recordar que aquest any s’ofereix la 
possibilitat de seleccionar i reservar núme-
ros concrets, com que les sèries són més 
llargues —cada número té cent repeticions—, 
hi ha més possibilitats de fer participacions. 
Aquells números que encara no s’hagin dis-
tribuït es podran reservar, i el proper mes de 
setembre es posarà en marxa la venda per 
Internet. 

www.loteriadecatalunya.cat
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Comença la venda 
de bitllets per al sorteig de 

la Grossa de Cap d’Any
Ja s’han rebut comandes per un import de més de cinc milions d’euros, 
un 10% del total de loteria emesa per a aquest sorteig.

S’ha dissenyat un 
col·leccionable de quatre 

bitllets amb millores 
tècniques que facilitaran el 

cobrament dels premis
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la Grossa, de festa major

Amb l’inici de la comercialització, també comença la cam-
panya d’estiu, que tindrà com a eslògan principal «Torna 
La Grossa». Aquest lema conviurà en els diferents suports 
publicitaris amb «Bones vacances, bona sort» i «Bon es-
tiu, bon cap d’any».

Donat el ressò i la notorietat de la campanya de publicitat 
de l’any passat, la icona de la capgrossa continuarà sent 
la protagonista de la d’aquest any, i aquest estiu visitarà 
poblacions d’arreu de Catalunya.  

Enguany hi ha més premis 

La Grossa de Cap d’Any posa a la venda cinquanta milions 
d’euros, ja que cadascun dels cent mil números tindrà 
cent bitllets de 5 euros. Loteria de Catalunya destinarà a 
premis el 70% del valor dels bitllets, és a dir, 35 milions 
d’euros.

Augmenten en un 20% 
les probabilitats d’obtenir 

algun premi

La Grossa tindrà cinc grans premis 
i premis especials a les centenes

E l primer premi estarà premiat amb 20.000 € 
per euro jugat, és a dir, 100.000 € al bitllet de 
5 €. El segon atorgarà 6.500 € per euro jugat 

(32.500 € al bitllet de 5 €), i el tercer, 3.000 € per 
euro jugat (15.000 € al bitllet de 5 €). A més, en-
guany s’han creat dos premis nous: un quart, que 
donarà 1.000 € per euro jugat o 5.000 € al bitllet de 
5 €, i un cinquè de 500 € per euro jugat o 2.500 € per 
bitllet de 5 € premiat.

Una altra de les novetats del 2014 són els premis 
especials a les centenes, de 25 € per bitllet de 5 €. Es 
premiaran els números que tinguin les tres primeres 
xifres coincidents en el mateix ordre del sorteig amb 
les tres primeres xifres de qualsevol dels cinc núme-
ros guanyadors.

Se segueixen premiant les terminacions dels cinc pri-
mers premis, així com el número anterior i posterior 
de cadascun d’ells.

La Grossa destinarà els seus beneficis a programes socials 
a Catalunya. Des de l’any 1992, Loteria de Catalunya ha 
destinat íntegrament els seus beneficis a programes so-
cials a través del Departament de Benestar Social i Família. 
El primer sorteig de la Grossa, celebrat el 31 de desembre 
de 2013, va destinar més de 5,8 milions d’euros a reforçar 
el finançament de programes i serveis de prevenció per a 
la infància i l’adolescència en risc a Catalunya. 
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Aquest estiu torna la Grossa, 
que visitarà poblacions 

d’arreu de Catalunya

XXXXX

XXXXX –

XXXXX +

0XXXX

00XXX

CENTENES (XXX00)

000XX

0000X

100.000

2.500

2.500

2.000

250

25

25

5

32.500

1.000

1.000

1.000

100

25

15

15.000

500

500

500

50

25

10

5.000

250

250

250

25

25

5

2.500

100

100

100

25

25

5

CAtEGoRIES dE PREMIS
PREMI 

PER BItllEt

PRIMER 
PREMI

SEGoN
PREMI

tERCER 
PREMI

qUARt 
PREMI

CINqUÈ 
PREMI

PREMI 
PER BItllEt

PREMI 
PER BItllEt

PREMI 
PER BItllEt

PREMI 
PER BItllEt

NoVEtAtS



Las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica gravemente 
su salud y la de los que están a su alrededor.
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Loteria de Catalunya tira endavant alguns dels canvis proposats pels estanquers 
després del primer sorteig.
 BARCELONA – 5 DE JUNY DE 2014

Es posen en marxa les modificacions 
de la Grossa de Cap d’Any

haver un moment de desacord quan es 
va parlar de les comissions per als ve-
nedors de la Grossa, que a partir del 
proper sorteig es retribuiran de manera 
diferent.

La Federació Catalana d’Estanquers va 
assistir a la reunió amb un gran nombre 
de representants, atesa la importància 
que donen a la relació amb Loteria de 

Catalunya. Així, a més del president, Eugeni Rodríguez, que 
també hi anava com a president de la Unió de Lleida —acom-
panyat pel tresorer, Edgar Gasol—, hi van ser presents Josep 
Servera i Joseba Gutiérrez, president i vicepresident de Ta-
rragona respectivament; Juan Ignacio Blázquez, Julià Vinué, 
Àlex Ollé i Xavier Tamareu, president, vicepresident, secre-
tari tècnic i assessor legal de Barcelona, i Jaume Gou, David 
Juanhuix i Joaquim Vidal, president, vicepresident i assessor 
legal de Girona.

Posteriorment, i de resultes d’aquesta primera reunió, el 
5 de juny l’organisme de loteries i la FCE van signar un acord 
per poder distribuir la Grossa de Cap d’Any de 2014 per 
tot Catalunya mitjançant el canal complementari, és a dir, 
d’expenedories que no disposen del terminal informàtic. 

La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España va impartir unes jornades de 
formació en comunicació a presidents i membres de juntes.

 MADRID  – MAIG I  JUNY DE 2014

les associacions catalanes aprenen 
a parlar davant de la premsa

A frontar una entrevista televisiva era un dels 
punts que va tractar l’expert en comunicació de 
la UAEE José maría Espinar. L’objectiu és que 

els presidents de les associacions d’expenedors, o la per-
sona a qui es delegui la comunicació de l’entitat, puguin 
respondre amb solvència davant dels mitjans de comuni-
cació en cas necessari.

Aquesta formació, que s’està fent en convocatòries reduï-
des per poder donar una atenció adequada a cada pro-
víncia, toca tant la comunicació verbal com la gestual, i 
es treballa pensant en totes les tipologies de mitjans de 
comunicació: premsa escrita, ràdio i televisió.

La formació inclou una part teòrica, en què s’expliquen 
les bases de la comunicació de masses i la comunicació 
corporativa, i una part pràctica, en què els assistents 
s’enfronten a la càmera de televisió i a entrevistes simu-
lades en diferents situacions. Posteriorment es visiona el 
material gravat per comentar i corregir l’actuació de cada 
participant.

Els presidents dels gremis de Lleida, Barcelona, Girona i 
el vicepresident de Tarragona ja han assistit al curset, en 
què es fa molt d’èmfasi en la preparació del que es pretén 
dir i la manera de dir-ho, així com la gestualitat, en el cas 
que l’entrevista sigui per a un mitjà televisiu. 

d esprés que al gener els expene-
dors fessin arribar a Loteria de 
Catalunya els punts en què creien 

que calia fer millores de cara al proper 
sorteig de la primera loteria nadalenca ca-
talana, aquests canvis s’han materialitzat 
de cara a la pròxima venda de butlletes, 
que enguany s’avança al juliol.

En una reunió mantinguda amb la FCE a 
l’abril, els representants de l’organisme de loteries de la Ge-
neralitat Rosa Batalla i Pere Bayascas van anar desgranant 
totes les modificacions que hi haurà, moltes de les quals 
deriven de les propostes dels estanquers. A més de 
l’esmentat avançament de la venda, també s’ha acceptat la 
possibilitat de triar número i de reservar bitllets, la 
sortida a la venda del doble de butlletes, i la possibilitat de 
vendre fins a l’últim moment per als distribuïdors amb ter-
minal informàtic. Un altre punt en què els expenedors de-
manaven una millora era en el sistema de pagament de 
premis, que consideraven dificultós. Loteria de Catalunya 
hi ha introduït canvis perquè enguany sigui més senzill. 

Altres propostes recollides pels estanquers no han quedat 
acceptades per diferents motius. A la trobada, a més, hi va 
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Candidatura única per a 
les eleccions a la UAEE

Les unions de Lleida i Barcelona van ser convocades per rebre una breu formació 
sobre les novetats que incorporarà el reglament.

 MADRID  – MAIG DE 2014

les associacions catalanes 
assisteixen a un curset del 

Comisionado sobre el nou reglament

M embres de les juntes de 
les unions d’estanquers 
de Lleida i de Barcelona 

van assistir, junt amb estanquers 
d’altres províncies de l’Estat i amb 
membres de les dotacions de la 
Guàrdia Civil de les mateixes zo-
nes, a un curset d’un matí impartit 
pel Comisionado para el Mercado 
de Tabacos a Madrid. 

Manuel Cuevas, cap d’inspecció del 
Comisionado, va dirigir les sessions, 
que tractaven sobre com actuar da-
vant la nova llei del tabac i quins 
punts en modificarà el nou re-
glament, centrant-se sobretot en 

el funcionament de l’estanc, el segon 
canal i el règim sancionador a partir 
d’aquesta nova normativa reguladora.

Per part de Lleida hi van assistir 
el president, Eugeni Rodríguez, 
amb els membres de la Junta Maria 
Eugènia Duque, Montse Trilla, Jesús 
Ibáñez i Edgar Gasol. De la Unió 
de Barcelona hi van ser presents el 
president, Juan Ignacio Blázquez, 
acompanyat de Josep Maria Marcè, 
José Ramón Sánchez, Anna Pons, 
Sergi Jover i Roger Domingo.

Està previst que en el futur aquest 
curs es dirigeixi a nous estanquers, 
però de moment l’objectiu és que 
els expenedors actuals coneguin a 
fons com actuar seguint les direc-
trius del nou reglament. 

Davant la porta del CMT, els assistents de 
Lleida, d’esquerra a dreta: Maria Eugènia 
Duque, Eugeni Rodríguez, Montse Trilla, Je-
sús Ibáñez i Edgar Gasol.

Les quatre províncies també han acordat nomenar president de la Federació Juan 
Ignacio Blázquez, president de la Unió barcelonina.
 BARCELONA – 25 DE JUNY DE 2014

E l proper mes de novembre hi haurà eleccions a la 
presidència i el consell directiu de la Unión de Aso-
ciaciones de Estanqueros de España (UAEE), motiu 

pel qual la Federació Catalana d’Estanquers (FCE) busca una 
candidatura de consens per intentar que els expenedors ca-
talans tinguin representació directa a la Unión. En la reunió 
celebrada el passat 25 de juny a la seu de la FCE, els re-
presentants de les quatre províncies catalanes van debatre 
llargament sobre aquesta qüestió, que continua oberta.

D’altra banda, els estanquers van aprovar la gestió d’Eugeni 
Rodríguez Cucurull (president, al seu torn, de la Unió Pro-
vincial d’Estanquers de Lleida) durant els seus dos anys de 
mandat en la presidència de la FCE, i en van nomenar com 
a successor el president de la Unió Provincial d’Estanquers 
de Barcelona, Juan Ignacio Blázquez Navarro, així com 
Josep Servera com a nou secretari de la Federació.

A continuació d’aquesta reunió, el consell d’administració 
de La Central de Serveis als Expenedors de Tabac, gestiona-
da per la FCE, també es va trobar per aprovar la gestió i els 
comptes de l’exercici 2013, repassar els resultats definitius 
de vendes de la Grossa de Cap d’Any i planificar l’operativa 
del proper sorteig amb totes les novetats introduïdes per 
Loteria de Catalunya. L’objectiu és aconseguir que sigui un 
èxit encara més gran que el del primer sorteig, motiu pel 
qual els bitllets ja es venen des de l’1 de juliol per aprofitar 
els mesos d’estiu i l’afluència de visitants. 
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d urant una inspecció rutinària d’un contenidor 
que esperava ser despatxat a la duana del moll 
de Barcelona, la Guàrdia Civil va descobrir-hi 

512.000 paquets de cigarretes Marlboro sense cap logo-
tip extern i sense els precintes que acrediten el pagament 
de l’impost especial.

La xacra del contraban té en el port de Barcelona una 
important via d’entrada. Les marques denominades al 
sector «cheap white» o «illicit white» són una de les prin-
cipals amenaces —són marques creades per pagar im-
postos baixos en un país determinat perquè les màfies 
les introdueixin en un país veí amb impostos més alts i 
preus més elevats.

Però també són una important patacada per a expene-
dors i fabricants les falsificacions, com el cas d’aquest 
decomís al port barceloní. Els paquets intervinguts, en 
què hi figuraven les Filipines com a indret de fabricació, 
eren dins d’unes caixes de cartró sense cap identificació. 
Per tot això es va sospitar d’una falsificació. Després 
d’estudiar la documentació relativa a la importació del 
contenidor, els agents van comprovar que la suposada 
empresa destinatària, amb seu fictícia a Manlleu, era en 
realitat una societat amb seu al Regne Unit.

En l’operació oberta a continuació per la Guàrdia Civil i 
l’Agència Tributària es van presentar càrrecs contra dos 
homes de nacionalitat espanyola i un de nacionalitat 
xinesa, tots tres residents a la província de Barcelona. 
L’operació no s’ha tancat encara, en espera d’acabar les 
investigacions, pel que no es descarta que es facin més 
imputacions. El tabac intervingut es va dipositar a la seu 
de Logista per posar-lo a disposició del jutge.

Frenar el contraban

Segons fonts del sector fetes públiques per l’agència EFE, 
per frenar aquesta situació caldria, en primer lloc, sen-
sibilitzar el fumador dels riscos de consumir productes 
de contraban o falsificats, que poden no haver estat so-
tmesos a cap control sanitari.

En un altre estrat, el sector també indica la importància 
d’elaborar una bona política en els impostos es-
pecials, amb un increment moderat i una actualització 
sensata dels tipus mínims. Les mateixes fonts veurien 

amb bons ulls un sistema d’etiquetes fiscals digitals 
que substituís les etiquetes en paper per evitar falsifica-
cions.

Finalment, per la seva banda fabricants i distribuïdors tam-
bé podrien col·laborar a pal·liar els efectes del contraban 
tot signant els corresponents compromisos contra el co-
merç il·lícit de tabac amb l’oficina antifrau europea (OLAF), 
com ja han fet algunes importants tabaqueres. 

El carregament, que era dins d’un contenidor de transport, procedia de la Xina.
 BARCELONA – 15 DE MAIG DE 2014

Més de mig milió de paquets 
de tabac de contraban comissats 

al Port de Barcelona
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La Unió d’Estanquers de la Província de Barcelona comença el projecte d’acostar la 
feina de l’associació als estanquers de les comarques barcelonines amb el Garraf.

l a jornada va tenir lloc a les 
instal·lacions centenàries del 
celler vitivinícola Torre del 

Veguer, a Sant Pere de Ribes, on va 
exercir com a amfitrió Joaquim 
Gay de montellà, president del 
Foment del Treball Nacional, ja que 
la seva família ha estat propietària 
d’aquest celler des del 1883.

Així, i després que els vocals de 
la Junta Josep maria marcé i 
tomàs rosalén (aquest últim, 
representant dels estanquers del 
Garraf) presentessin tots els as-
sistents, Gay de Montellà va te-
nir l’honor d’encetar la part més 
protocol·lària de la trobada, amb 
una petita xerrada sobre la situa-
ció socioeconòmica i la seva pro-
jecció a curt termini. Va demostrar 
que coneix el sector del tabac i va 
convidar Juan ignacio Blázquez, 
president de la Unió, a mantenir 
una relació constant per intercan-
viar informació de primera mà.

Blázquez va prendre el relleu per 
exposar els canvis que la futura 
modificació del reglament provo-
carà, així com els que es derivin 
de la Directiva europea. En la seva 

intervenció també va parlar de les ins-
peccions del CMT i de l’extracció de 
determinades dades amb un llapis 
USB. En aquest punt, Joaquim Gay va 
manifestar el desacord del sector, 
que és l’únic, manifestà, que està 
obligat a facilitar la informació en el 
mateix moment de la inspecció. Un al-
tre punt «calent» del col·lectiu són les 
quantitats màximes de tabac que es 
poden adquirir sense obligatorietat de 
fer factura, qüestió que darrerament 
el CMT ha interpretat de manera dife-
rent de com s’entenia fins ara.

Jornada de caràcter festiu

Acabades les intervencions, tots 
els assistents —un gran nombre 
d’estanquers de la comarca, acom-
panyats per les seves famílies— van 
gaudir d’una visita guiada per les 
instal·lacions del celler. Van conèixer 
la història de l’edifici, els inicis del 
qual que es remunten a 1318, i que 
està catalogat com a edifici histori-
coartístic per la Generalitat de Cata-
lunya. Al seu torn, aquest acull una 
espectacular col·lecció artística i pic-
tòrica, en la qual destaquen obres de 
Salvador Dalí, amb qui la família va 
mantenir una estreta relació.

Acabada la visita, i abans de dinar, 
l’amfitrió va dirigir un tast dels 
seus vins i escumosos —aquest 
celler no pot utilitzar la denomina-
ció d’origen Cava per la varietat de 
raïm utilitzada. Per acompanyar-los 
es va servir un abundant aperitiu, 
avantsala del dinar de germanor 
posterior. Aquest es va fer enmig 
d’un ambient distès i familiar en 
l’entorn incomparable de les vinyes 
ja completament verdes.

En acabar el dinar es van sortejar 
diversos articles, com ara un lot de 
vins cedit per la Unió d’Estanquers 
de Lleida, diversos pernils o tiquets 
de degustació de la Fira Temps de 
Vi, de Vilanova i la Geltrú. La cire-
reta de la jornada la va posar el 
tast dels nous cigars d’imperial-
altadis, els Vegafina master 
2014, acompanyats de rom cubà. 

S’acabava així aquesta jornada, 
que tots els assistents van conside-
rar molt agradable i profitosa, fins 
al punt que van demanar que es 
repeteixin trobades així amb més 
freqüència per tal d’establir vincles 
més cordials amb altres companys 
de poblacions veïnes. 
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 SANT PERE DE RIBES  – 18 DE MAIG DE 2014

Amb els estanquers del Garraf 
s’enceta la ronda 

de reunions de proximitat
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E ls organitzadors havien previst una excursió amb 
l’antic tren del Ciment, que surt de la Pobla de 
Lillet i rememora l’època en què unia la fàbrica de 

ciment Asland de Castellar de n’Hug amb Guardiola de 
Berguedà. Els socis assistents a la jornada hi van pujar 
després d’haver visitat l’exposició «Ferrocarrils secun-
daris, industrials i turístics a la vall del Llobregat», 
que s’exhibeix a la mateixa estació.

Els expenedors bagencs, amb els convidats Julià Vinué 
i Xavier tamareu, de la junta de la unió barcelonina, 
van passejar per aquest entorn a tocar del riu Llobregat 
amb el tren per arribar fins a la fàbrica de ciment Asland, 
que va tancar el 1975, però que continua sent un referent 
de la industrialització catalana. 

El tren fa un recorregut de tres quilòmetres i mig i de vint 
minuts de durada, amb quatre parades, tot i que els estan-
quers van baixar a la tercera, els Jardins artigas, per vi-
sitar aquest indret dissenyat per Antoni Gaudí. L’arquitecte 
reusenc va rebre l’encàrrec de projectar el Xalet del Catllaràs, 
allotjament dels enginyers de les mines de carbó que hi ha-
via en aquella serra —mineral que servia per alimentar la 
fàbrica de ciment—, i mentre va ser a la Pobla de Lillet es 
va instal·lar a casa de la família Artigas. En agraïment per la 
seva hospitalitat, va dissenyar uns jardins d’estil naturalista, 
amb pedres, aigua, vegetació i elements arquitectònics ca-
racterístics, al darrere de la fàbrica de la família.

Arribava el migdia i la gana començava a fer acte de 
presència entre els assistents, així que tothom va fer cap 
a la Pobla de Lillet, on els esperava un excel·lent àpat. 
Però no es va acabar aquí la festa. Juan Busquets, que va 
exercir d’amfitrió, va donar la paraula a Julià Vinué, vice-
president de la Unió d’Estanquers de Barcelona, i a Xavier 
Tamareu, l’assessor legal, que van repassar alguns dels 
temes que més s’han comentat darrerament en el sector: 
les pròximes subhastes d’estancs, els horaris, el pinxo per 
de les inspeccions en les vendes i el nou reglament. Els 
dos representants de la junta van respondre totes les pre-
guntes que se’ls van plantejar i van encoratjar les perso-
nes presents a fer arribar les seves inquietuds a la Unió 
d’Estanquers de la Província de Barcelona.

Acabada aquesta part més formal —que s’integra en el pla 
d’externalització de la Unió i les reunions de proximitat 
donades a conèixer en la darrera assemblea—, els assis-
tents van gaudir d’una rifa en què fins i tot es va donar 
un pernil.

Tant els socis presents com els organitzadors van valo-
rar molt positivament la jornada, i creuen que aquestes 
trobades festives són necessàries tant per estrèn-
yer vincles com per intercanviar experiències. Igual-
ment, la Unió d’Estanquers de Barcelona considera que 
celebracions així són una bona forma de reforçar la feina 
de l’associació. 
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L’ambient festiu i una nombrosa participació destaquen en una jornada plena 
d’atractius culturals.
 LA POBLA DE LILLET – 25 DE MAIG DE 2014

Els estanquers del Bages 
celebren la seva 53a Festa



E l president gironí, Jaume Gou, 
va manifestar en començar la 
reunió la necessitat que les 

tres entitats vagin plegades.

Fa unes setmanes, les associacions 
catalanes van assistir juntament amb 
membres de la Guàrdia Civil de les 
seves demarcacions a un curs del 

CMT sobre el nou reglament, de ma-
nera que es va establir un contacte 
directe entre els expenedors i el cos 
de seguretat. Aquesta és la relació 
que Gou no vol deixar perdre, ja que 
«tots volem que el sector s’ajusti a 
la legalitat i tenim informació sobre 
contraban que pot ajudar la Guàrdia 
Civil en aquesta tasca», va afirmar.

El representant de Logista assistent a 
la trobada, Miguel Ángel Rosado, va 
incidir també en aquesta necessitat 
de col·laboració, que el tinent coronel 
de la Guàrdia Civil José Luís tovar 
va creure convenient. Tant ell com 
el comandant Francisco Sánchez, 
també present en la reunió, van ex-
plicar que darrerament han rebut ins-
truccions per revisar els estancs amb 
una periodicitat bimensual.

D’altra banda, els representants del 
cos de seguretat van explicar que 
pròximament s’assistirà a unes ses-
sions de formació per a alts coman-
daments i consideren adequada 
l’aportació dels expenedors a aquesta 
formació per tenir el seu punt de vis-
ta sobre la llei.

En acabat, els membres del Gremi van 
mantenir una conversa amb Miguel 
Ángel Rosado, amb qui van tractar te-
mes d’actualitat del sector com ara la 
sortida a borsa de Logista, l’aprovació 
de les noves condicions de distribu-
ció, les subhastes de nous estancs i el 
servei de saques extra de la delega-
ció de Girona, entre d’altres. 

Els assistents a la reunió, d’esquerra a dreta: Joaquim Vidal, Joan Xifreu i David Juan-

huix; el tinent coronel José Luis Tovar; Jaume Gou, Miguel Ángel Rosado i el comandant 

Francisco Sánchez.
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La trobada, en què també va ser present Logista, volia aprofitar les modificacions 
legislatives per unir esforços.
 GIRONA – 21 DE MARç DE 2014

El Gremi de Girona estreny llaços 
amb la Guàrdia Civil

>>> 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.

NotÍCiES
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NotÍCiES

Girona modifica els estatuts 
del Gremi i el règim intern

El Gremi d’Estanquers de Girona va convocar una assemblea extraordinària per 
actualitzar els documents fundacionals i adaptar-los a l’època actual.
 GIRONA – 1 DE JULIOL DE 2014

El Gremi de Girona assisteix 
al dia de les Esquadres

Els estanquers gironins van voler agrair així la tasca de Mossos d’Esquadra.

 GIRONA – 7 D'ABRIL DE 2014

R epresentants de la junta del Gremi d’Estanquers 
de Girona van acudir com a públic a l’Auditori 
Palau de Congressos de Girona, on el conseller 

d’Interior, ramon Espadaler, va presidir l’acte anual 
d’homenatge a les forces policials catalanes.

Jaume Gou, president del Gremi, va voler agrair amb 
la seva presència i en nom de l’entitat la feina de la 
policia autonòmica, i en especial de la Regió Policial de 

Girona, on l’índex de delictes contra estancs ha baixat 
gairebé a la meitat. El varen acompanyar David Juan-
huix (vicepresident) i Joaquim Vidal (assessor jurídic 
de l’entitat).

En l’acte es van lliurar 168 felicitacions a diversos mos-
sos d’esquadra de la demarcació de Girona, així com 
a altres professionals i ciutadans que han col·laborat 
amb els cossos de seguretat. 

E ls estatuts de l’associació giro-
nina dataven de principis dels 
anys setanta, quan l’òrgan 

regulador del sector era Tabacalera. 
Des de llavors no s’havien modificat, 
motiu pel qual havien quedat ob-
solets en molts punts. El Gremi de 
Girona va convocar una assemblea 
extraordinària per a l’1 de juliol amb 
aquest tema com a únic i va demanar 
als que no hi poguessin assistir que 
deleguessin el vot en un altre soci 
assistent, donada la importància 
dels canvis a adoptar.

A més d’actualitzar-ne els continguts, 
que amb els anys havien quedat des-
fasats, s’ha simplificat el funciona-
ment original del Gremi, que tenia 
una estructura molt segmentada: 
junta, comissions permanents, co-
missions d’àrees, etc. En el moment 
de la seva fundació, l’existència de 
tots aquests òrgans circumscrits a 
zones determinades era necessària 
per l’escassa mobilitat dels mem-
bres de la unió, però actualment es 

treballa només amb la junta. Aquest 
canvi estructural de retruc ha provo-
cat la modificació d’alguns càrrecs, i 
tot això ha quedat recollit en el re-
glament intern, que també ha calgut 
retocar.

Un altre punt rellevant que es va 
aprovar en l’assemblea és la limi-
tació del dèficit en els pressu-
postos a un màxim de dos anys. 
D’aquesta manera es pretén evitar 
qualsevol hipotètic risc de fallida. 

©
 À

le
x
 t

r
em

pS



40 

El tabac es va localitzar en un vehicle que va fugir d’un control dels Mossos d’Esquadra.
 FLIX – 14 D'ABRIL DE 2014

decomissats més de 
dos-cents cartrons de tabac de 

contraban a la Ribera d’Ebre

d os-cents trenta cartrons de tabac sense precinte ni se-
gell de taxes era el que transportava el cotxe que es 
va estavellar a Flix a dos quarts de dues de la matina-

da i que es va encastar contra un arbre després de saltar-se un 
control rutinari a la carretera C-12, segons van informar fonts 
dels Mossos de la Regió Policial Terres de l’Ebre.

Quan el vehicle s’acostava al punt de control, els agents li 
van indicar que s’aturés, però en comptes d’això va fugir 
en direcció a Móra d’Ebre. Una patrulla dels Mossos el va 
seguir ràpidament i poc després va localitzar el cotxe acci-
dentat i sense cap ocupant.

La policia va escorcollar el vehicle i hi va trobar els cartrons, 
procedents del contraban i valorats en més de 10.000 euros, 
que es van lliurar posteriorment al Servei de Vigilància Dua-
nera de l’Agència Tributària. 

En les investigacions dutes a terme posteriorment es va po-
der identificar el conductor del vehicle, un home de 54 anys 
de nacionalitat romanesa i resident a Castelló de la Plana. El 
presumpte contrabandista ha estat imputat per un delicte 
de desobediència als agents i per comerç il·legal de tabac.

El contraban de tabac s’ha convertit en un veritable proble-
ma en el mercat espanyol i  les vendes de cigarretes s’han 
deprimit tant fins a veure’s reduïdes a la meitat, segons 
apunten fonts del sector, que alerten que el mercat legal ha 
passat de 90.000 milions de cigarretes el 2008, a 47.000 
el 2013.

El Gremi de Tarragona ha valorat molt positivament la 
feina de Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Terres de 
l’Ebre, amb qui col·labora activament, i encoratja a seguir 
en aquesta línia. 

La trobada va servir per intercanviar opinions sobre la relació mútua.
 TARRAGONA – 14 DE MAIG DE 2014

l ’associació tarragonina va triar el restaurant Al Capo-
ne, de Torredembarra, per celebrar un sopar infor-
mal al qual van assistir el president del Gremi, Josep 

Servera, amb una part dels membres de la junta, i tots els 
membres de Logista Tarragona, amb el seu delegat, José 
Luis martínez Heredia.

Durant l’àpat, els nou comensals van conversar anima-
dament sobre aspectes relacionats amb la feina diària, 
amb l’inici de temporada d’estiu com a tema principal. Es 
van repassar així mateix les petites incidències que, lògi-
cament, es generen i es resolen a la vegada, però també 

es va parlar sobre qüestions no professionals, cosa que 
evidencia la fluïdesa assolida en la seva col·laboració. 

Sopar del Gremi tarragoní amb el delegat de Logista Tarragona.

El gremi de tarragona 
celebra la bona sintonia amb 

logista amb un sopar
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Gran assistència al curs de gestió 
de l’estanc ofert per la UPEll

Saques extres

recomAnAcions de lA federAció cAtAlAnA d’estAnquers

L’empresa Lk Bitronic explica les novetats que afecten tots els estancs.

 LLEIDA – 26 DE MAIG DE 2014

R epresentants de més de 
quaranta estancs de la 
província van assistir al 

curset de dues hores impartit a la 
seu de la Unió lleidatana, en què 
membres d’Lk Bitronic van ex-
plicar totes les possibilitats que 
ofereix el seu programa de gestió 
dels estancs.

La sessió s’havia plantejat perquè 
molts usuaris del programa en 
desconeixen moltes funcionali-
tats i no l’utilitzen a fons. Un dels 
apartats que es van tocar va ser 
l’extracció de dades de vendes en 
el transcurs d’una inspecció amb 
el famós pinxo —apel·latiu amb 

què els estanquers han batejat el dis-
positiu USB amb què la Guàrdia Civil 
o el Comisionado poden extreure da-
des de vendes de qualsevol estanc 
informatitzat—, per a la qual el pro-
grama informàtic ja està preparat, i 
que és de compliment obligat en el 
cas que el CMT o la Guàrdia Civil les 
demanin.

L’interès del col·lectiu estanquer llei-
datà per aquest curs es va manifes-
tar amb l’assistència d’expenedors 
de llocs tan allunyats de la capital 
com la Seu d’Urgell o Vielha. Amb 
iniciatives així la UPELL pretén acos-
tar als indrets més allunyats de la 
província les últimes novetats del 
sector. 

Alguna vegada ja us hem alertat amb relació a les precaucions que heu de prendre en anar a buscar saques extra 
a la delegació de Logista. Tornem a recordar-ho perquè hi ha estanquers que han patit robatoris en el trajecte o 
en el moment de descarregar el tabac a l'estanc.

I finalment, qualsevol incident del qual tingueu coneixement o que us hagi passat, feu-ho saber al gremi o asso-
ciació corresponent per tal de comunicar-ho a la resta de companys. 

NotÍCiES

Heu de seguir les recomanacions següents:

1. Ser discrets i estar atents durant el trajecte per si algú us pogués haver seguit.

2. Anar directament a l'estanc, sense parades.

3. Assegurar-vos, si us separeu del vehicle (per entrar caixes, o per qualsevol altre motiu), que tanqueu 
bé les portes. Volem dir que comproveu que les portes estan correctament tancades. Penseu que els 
lladres inhibeixen l'acció del comandament a distància i la porta del cotxe (malgrat que hagueu premut el 
botonet) segueix oberta i els lladres poden actuar tranquil·lament.

4. Si pot ser, no deixeu mai el cotxe sol amb tabac a dins en el moment de descarregar.



la Federació Catalana 
d’Estanquers i la Central de 

Serveis als Expenedors

q ue després de dies de negociacions hem arribat a un acord amb 

LOTERIA DE CATALUNYA que ens permetrà seguir gaudint d’una 

comissió addicional en les vendes de la GroSSa de Cap 

d’aNY de 2014. També s’han aconseguit millores quant a la possibilitat 

de devolucions i en els períodes de facturació.

Amb aquestes noves condicions de comercialització, que ens permetran 

tenir la Grossa a la venda durant tot el període (de juliol a desembre) 

sense perill que ens quedi a les mans, hem d’aconseguir consolidar 

definitivament els estancs de Catalunya com a canal complementari de 

Loteria de Catalunya. El procés de comercialització comença el mes 

de JuLioL.

Com l’any passat, ELS EStaNCS PODRAN VENDRE «LA GROSSA DE CAP 

D’ANY», encara que No tinguin terminal de Loteria de Catalunya al seu 

establiment.

Si voleu vendre números de la nova loteria i no teniu terminal de Loto 

Catalunya podeu demanar-los trucant al vostre gremi o a la vostra unió.

La venda comporta una comissió a favor vostre del 3%. Esperem que 

sigui un èxit encara més gran que el de l’any passat.

(*) Els estancs amb LAE no la poden vendre. Podeu encarregar-ne per a 

familiars i compromisos.

Federació Catalana d’Estanquers

25 de juny de 2014

Comuniquem a tots els estanquers de Catalunya:
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«Catalunya no 
s’acaba a l’Ebre, 
sinó al riu Sénia», 
recorden, no 
sense un cert to 
reivindicatiu, els 
que viuen a tocar 
d’aquest riu que fa 
de frontera natural 
entre el principat 
i Castelló.El mercat setmanal s'instal·la a tocar de l'església de Sant Bartomeu.

la Sénia, 
un paisatge d’oliveres 
i fàbriques de mobles 
a cavall entre dues 
comunitats

A l’últim poble de Catalunya, que 
comparteix nom amb el riu que 
el rega, s’hi arriba per la Co-

munitat Valenciana. Si triem l’autopista 
com a mitjà per anar-hi, tot d’un ple-
gat passarem el rètol que ens dóna la 
benvinguda a la Comunitat Valenciana. 
Potser dubtarem uns instants: «Ens hem 
passat la sortida? O és que la Sénia és 
valenciana?». Però no. La Sénia és cata-
lana, si més no, administrativament. 

Després de passar camps de taron-
gers, senyal inequívoc que som en 
terres valencianes, el cítric dóna pas 
a extensions d’oliveres. Fins i tot això 
ens indica que en algun punt de la 
carretera secundària on ens ha abo-
cat l’autopista hem tornat a canviar 
de comunitat. Les oliveres són nos-
tres; les taronges, d’ells.

Agonia del moble

La primera imatge que veiem de la 
Sénia són rètols superposats de dife-
rents empreses dedicades a la fabri-
cació i venda de mobiliari. Recordem 
aquells anuncis a la ràdio de fa uns 
anys que publicitaven la gran indús-
tria del moble, que obria fins i tot en 
cap de setmana. Aquí tothom en vivia, 
directament o indirecta. 

Avui, a mesura que ens acostem a les 
naus que encara exhibeixen aquests 
rètols i banderoles, veiem que estan 
tancades, o que s’han reconvertit en 
outlets —aquesta paraula meravellosa 
que ha vingut per rescatar d’una mort 
segura productes desfasats i restes de 
sèries. Ara tot és outlet. Però a la Sénia 
ni tan sols això ha salvat la indústria. 

Sigui la crisi, siguin les grans multina-
cionals que han rebentat el preu del 
moble a canvi d’una trista uniformit-
zació de les cases, aquest sector a la 
Sénia ha patit una estocada de mort.

Diuen que el poble decreix, que no hi 
neix gaire canalla i que el jovent se’n 
va. Si la indústria del moble ja no dóna 
el pa, queda la terra. Oliveres i horts 
omplen el camp senienc, i malgrat que 
la pagesia no és, ara mateix, el sector 
econòmic més puixant, va fent la viu-viu.

Els atractius de la població

La Sénia, tanmateix, viu tranquil·la, 
i des dels nombrosos miradors que 
apareixen en qualsevol racó del poble 
observa homes aixada en mà i dones 
esporgant tomaqueres. La majoria 
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El pantà d'Ulldecona, a la meitat de la seva capacitat.

Des de la Sénia veiem paisatges de Castelló.

d’aquests conreus són en territori cas-
tellonenc, encara que estiguin a tocar 
del poble. La qüestió geogràfica aquí 
va per centímetres.

I tot i la humilitat que caracteritza 
la població, que no té meravelles ar-
quitectòniques per mostrar ni grans 
monuments que facin venir fins aquí 
autocars carregats de turistes, la Sé-
nia té molt de potencial.

És un dels accessos al parc natural dels 
Ports, un entorn privilegiat travessat pel 
riu Sénia, que refresca locals i forans 
allà on l’aigua fresca ha decidit reposar 
i forma piscines naturals. No gaire lluny 
de la població, a tres o quatre quilòme-
tres, hi ha l’embassament d’Ulldecona, 
obra no menys meritòria només perquè 
l’hagi feta la mà humana.

La capacitat de l’home d’aturar les ai-
gües d’un riu allà on li convé i de deixar-
les anar quan li convé és, ben mirat, fa-
bulosa. Per això l’embassament disposa 

de miradors per gaudir de la seva ob-
servació i algunes empreses ofereixen 
activitats de lleure per donar un ús lúdic 
a les aigües que conté. Al seu voltant 
han anat sorgint restaurants, càmpings 
i allotjaments que, a jutjar per les matrí-
cules estrangeres dels cotxes que hi ha 
aparcats, congreguen molts turistes del 
nord d’Europa. Alguns van descobrir la 
zona fa anys i s’hi han establert, i fins i 
tot hi regenten negocis.

la història va deixar-hi petja

D’altres ciutadans nord-europeus s’han 
instal·lat a la costa tot cercant una ju-
bilació càlida, i vénen fins aquí de tant 
en tant perquè el bosc de ribera els 
curi temporalment l’enyorança de la 
vegetació nòrdica. I és que la Sénia 
té muntanya a tocar, però en direcció 
oposada, a vint minuts de cotxe, hi ha 
la platja. Els seniencs ho valoren molt, 
això. Tenen platges i boscos amb riu 
ben a la vora, però això no ha provo-
cat un turisme de masses que hagi 

trencat l’harmonia del poble, que con-
tinua fent el seu mercat dos cops per 
setmana, que continua tenint els seus 
marges de pedra seca, que continua 
bategant al ritme de poble petit.

L’any 1937, aquest batec va adquirir la 
cadència dels motors d’avió. En plena 
Guerra Civil, el govern de la República 
va escollir la zona planera dels camps 
d’oliveres per fer-hi un camp d’aviació 
que quedés a mig camí de dues im-
portants ciutats, València i Barcelona. 
Així, els seniencs van veure enlairar-
se d’aquí els famosos mosques, entre 
d’altres, que es dirigien sobretot al 
front d’Aragó. Però al cap d’un any, 
les tropes franquistes van prendre Vi-
naròs, i de resultes, el camp de la Sénia 
va canviar de color. Aleshores van ser 
els aparells dels mal anomenats nacio-
nals els que van sobrevolar el poble per 
anar a llançar les seves bombes contra 
la jovenalla enviada, en últim i deses-
perat recurs, a la batalla de l’Ebre.

Avui dia, i després d’una feina de re-
cuperació feta per diverses entitats, el 
camp i algunes de les infraestructures 
que encara conté es poden visitar. És 
un recorregut per la memòria històrica 
que ens permet adonar-nos que no fa 
tant que la bogeria de la guerra ens va 
tocar de molt, massa, a prop.

Boscos onírics

Afortunadament, per reconciliar-nos 
amb el present només cal alçar la vista 
i veure que no hi ha avions de combat 
travessant el blau del cel. Més enllà, 
a l’altre cantó del poble que veiem ja 
des del camp, ens espera el bosc de ri-
bera i la fageda del Retaule, un racó de 
bosc al barranc de la Fou on les arrels 
dels arbres ens permeten imaginar 
que cobren vida i que de dins seu en 
surten personatges fantàstics.

És molt recomanable fer algun dels ca-
mins traçats pel parc natural per gaudir 
de ben a prop d’aquesta natura silves-
tre que va saltant de comunitat lliure-
ment, sense la necessitat dels humans 
de marcar amb línies i amb rètols la 
propietat del terra que trepitgem. 
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quatre generacions 
d’un estanc com els d’abans

La Blanca i en Carlos porten l'estanc entre els dos.
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En Carlos i la Blanca Andreu, pare i filla, són els descendents de la fundadora 
de l’estanc número 1 de la Sénia, l’únic de la localitat. Treballen plegats en 
aquest establiment complementari que es conserva igual des de fa més de 
seixanta anys.

En arribar a l’expenedoria, crida l’atenció la decoració que 
guarneix el sostre del porxo: tot de cigarretes en pengen, 
com si fossin estels del cel —el cel dels fumadors. A banda 
i banda, dos aparadors, que ja indiquen què trobarà a 
dins el visitant: a l’esquerra, roba de la llar, i a la dreta, 
tabac i articles de fumador. Tant poden vendre un metre 
de folre com un paquet de picadura.

És curiosa aquesta barreja de roba de la llar i estanc…
Blanca: Ha estat així des que la meva rebesàvia va muntar 
l’estanc, l’any 1939, i totes les generacions ho hem anat 
mantenint.

Quin és l’origen de l’establiment?
B: A la meva rebesàvia li van matar un fill a la Guerra Ci-
vil —era capellà—, i en compensació li van atorgar una 
expenedoria. Des d’aleshores, aquest ha estat el negoci 
familiar. Des de ben petits, el meu pare i després jo ja 
corríem per aquí.

i ara treballeu junts. Com ho porteu, sent pare i filla?
B: Ens portem de meravella! Som carn i ungla, i això és 
molt important per treballar, i més amb un familiar. L’un 
sense l’altre ens seria molt difícil portar l’estanc, formem 

un tàndem perfecte. El pare és a punt de fer 67 anys, i en 
comptes de jubilar-se, és aquí a l’hora d’obrir i fins a la de 
tancar, va als bancs, fem la saca junts…

tornant a l’espai, no és habitual trobar comerços tan 
antics i tan ben conservats. És la botiga original?
Carlos: No, això que veieu és el resultat d’una obra que va 
fer el meu pare l’any 1950, però des de llavors no s’ha tocat. 
És la típica botiga aragonesa, amb un altell en forma de balcó 
que dóna sobre la botiga. Ell era aragonès i va voler fer-la així.

Quins avantatges i inconvenients té treballar en un 
establiment tan singular?
B: Com a avantatge, que a l’estiu s’hi està molt fresc, per-
què les parets de la casa són molt gruixudes, i també que 
a tothom li sembla bonic. L’inconvenient és que a l’hivern 
hi passem fred, i que les instal·lacions són antigues.

No sembla que tinguis pressa per ser la titular del 
teu propi estanc…
B: No, perquè el pare té la llicència a perpetuïtat, i en canvi 
a mi ja em tocarà una concessió de vint-i-cinc anys. Per 
tant, com més tard l’agafi, més anys per davant podré te-
nir el negoci.

això vol dir que hi veus futur…
B: Jo penso que tot i que cada vegada 
ens collen més, un estanc té futur, so-
bretot en un poble petit com aquest, 
on dóna un servei que és necessari. 
Però també estic segura que jo no 
viuré tota la vida de l’estanc.

Si acabes traslladant l’estanc quan 
sigui teu, continuaràs amb la com-
plementarietat?
B: No, perquè això requereix que hi 
hagi dos taulells i que sempre siguem 
dues persones a la botiga. La roba de 
la llar és una venda més llarga que 
la del tabac, que de vegades no cal 
ni intercanviar paraula perquè ja ens 
coneixem els clients, i tal com entren 
els donem el que volen, paguen i 
marxen. 



VioLEta roCa
Periodista

«Formar part de la junta del 
Gremi de tarragona

m'ha servit per aprendre 
moltes coses que en tots els 
anys que fa que em dedico a 

aquest món no coneixia»
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també es perdrà la singularitat d’una 
botiga tan antiga i ben conservada…
B: Sí, això és inevitable. A canvi, guanyaríem 
un local modern, amb instal·lacions noves, 
amb més espai per encabir tot el producte, 
amb finestrals que donen directament al car-
rer i per tant, molta claror natural… A alguna 
cosa s’ha de renunciar, si es vol millorar.

parles de tenir més espai per al produc-
te. Vosaltres també heu notat el boom 
del tabac d’embolicar?
B: Sí, i tant. Encara recordo que no fa gai-
res anys només teníem Drum i Samson, i de 
paper, l’Smoking Red. Ara cada vegada hi ha 
més marques, diferents gramatges i envasos, 
papers de mil tipus… Tot i la crisi, la gent 
continua fumant, però ara fumen sobretot 
picadura.

Vosaltres sou l’última població de Catalunya, esteu 
a tocar de la província de Castelló. això us provoca 
algun maldecap?
B: Sobretot, que ens sentim una mica oblidats de tothom, 
per totes dues bandes. A més, el fet d’estar contraprovín-
cia fa que, per exemple, no puguem servir a un restau-
rant que tenim a dos quilòmetres, perquè ens deneguen 
la sol·licitud. I al restaurant l’estanc més proper de la pro-
víncia de Castelló li queda a més de vint quilòmetres… 
No li va bé ni a ell ni a nosaltres, però no ens permeten 
que li venem tabac.

És per lluitar per resoldre coses així que ets mem-
bre de la junta del Gremi de tarragona?
B: No especialment, però el que sí que puc dir és que hi 
sóc sobretot per aprendre moltes coses. Només fa un any 
que en formo part, com a vocal, i he après moltes coses 
que en tots els anys que fa que em dedico a aquest món 
no coneixia.

Abans que marxem, en Carlos ens mostra un recull de foto-
grafies i postals dels racons més característics de la Sénia. 
No desaprofita cap oportunitat per mostrar, orgullós, el 
seu poble als forans. I és que en pobles petits com aquest, 
els estancs són més que un lloc on comprar tabac. 

Des de l'altell s'aprecia la singularitat de l'establiment.
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Escriptor

l’afany de saber

No siguem 
indulgents ni 

amb els polítics 
corruptes d’allà ni 

amb els d’aquí

l a majoria d’éssers humans, en-
tre els quals em trobo jo, pos-
seeixen, des de la infància més 

tendra, una gran inquietud per saber. 
I allò més fonamental ho aprenem els 
primers set anys de les nostres vi-
des: menjar, caminar, parlar, estimar, 
llegir, distingir les diverses persones 
que ens envolten, etc.

Durant la nostra existència, dia a dia, 
anem adquirint una gran quantitat 
de coneixements que, oh sorpresa!, 
només ocupen un deu per cent del 
nostre cervell. I qui augmenta el sa-
ber, augmenta l’afany. Alguns fins i 
tot arriben a savis, però no es pot ser 
savi en totes les ocasions. I el més 
savi és aquell que ni de lluny pensa 
a ser-ho.

Algú va dir una vegada: donaria tot el 
que sé pel que no sé. «Només sé que 
no sé res», afirmava Descartes davant 
l’oracle de Delfos. Per saber cal llegir 
molts llibres, escoltar amb atenció 
fins i tot als més tal·losos i viatjar per 
aquest món dels nostres pecats amb 
l’atenció a flor de pell. I al final de la 
vida, quan penses que has arribat a 
un gran nivell de saviesa, que ho saps 
tot, llavors, com que ets vell, ningú et 
pregunta.

Actualment, tot i que rebem més in-
formació en un dia que abans en un 
mes (sempre que «estiguem al llo-
ro»), sospito que la gent està cada ve-
gada més desinformada, o molt tras-
tornada per l’excés de notícies. Hem 
de seleccionar l’enorme quantitat 
d’informació que ens arriba, ja que 
no tota és vàlida. No em refereixo, és 
clar, als coneixements que ens pro-
porcionen els llibres: ensenyaments 
contrastats per la ciència, pels his-
toriadors i pels llibres d’humanitats; 
en general, aquelles matèries que 
imparteixen a les universitats per als 
nostres joves. 

Del que hem de desconfiar és de la 
propaganda dels diversos partits 
polítics, els membres dels quals —i 
sembla una aberració haver d’afirmar-
ho— menteixen sense cap mena de 
vergonya per assolir els seus pèrfids 
objectius. Els importa més guanyar 
les properes eleccions que establir les 
bases per millorar la qualitat de vida 
del sofert contribuent. I en això no se 
salven ni els d’aquí ni els d’allà.

En una crisi financera, i en conseqüèn-
cia, social, com la que està patint Eu-
ropa en general i Espanya en particu-
lar, en un moment en què els nostres 
prebosts no només no donen la cara, 
sinó que encara ens volen entabanar 
sense assumir les seves responsabi-
litats davant dels ciutadans, és més 
necessari que mai buscar la veritat. 
Utilitzar tots els mitjans al nostre 
abast, que no són pocs, per saber 
d’on bufa el vent. Que no s’aprofitin 
de la nostra indolència, de la nostra 
falta de coneixements. Informem-
nos. Donem suport als moviments 
ciutadans. Aprenem a separar el gra 
de la palla.

Resulta vergonyós constatar com una 
part considerable de la societat, que 
no sol tenir el menor interès per la 
lectura, es deixa convèncer pel que 
anomenem «boca a orella», tot assu-
mint com a veritats irrefutables allò 
que només són bastes mentides que 
afavoreixen qui les propaga. 

Afrontem la crua realitat. Posem tota 
la informació sobre assumptes polí-
tics en quarantena. La política no és 
qüestió de fe. La política ha de buscar 
la felicitat (sí, la felicitat) dels pobles, 
no el seu infortuni. Els polítics no han 
d’il·lusionar els ciutadans amb objec-
tius que ja saben que seran impossi-
bles de complir, de manera que impo-
sen els seus interessos personals per 
sobre de l’interès general.

Perquè quan els arribi el moment de 
passar comptes per les seves menti-
des i desencerts, miraran cap a una 
altra banda, ja s’hauran allunyat 
dels centres de decisió, i diran, amb 
el més menyspreable dels cinismes: 
«De què em parla vostè?». Deia un 
escèptic: «No et refiïs de ningú que 
porti nas. I si no en porta, deu ser 
per alguna raó...».

Per al contribuent mitjà, no és sen-
zill saber la veritat, tota la veritat, i 
res més que la veritat. Però només 
la veritat ens farà lliures. Apropem-
nos-hi tan humanament com sigui 
possible sense abandonar el dub-
te metòdic. I a continuació, donem 
o neguem el nostre suport a tal o 
qual causa. Les persones no som 
illes, vivim en comunitats: som 
animals socials. Conseqüentment, 
sense deixar de ser solidaris, hem 
d’assolir criteris propis. No deixem 
que s’aprofitin de la nostra timide-
sa, dels nostres sentiments, que di-
guin que això o allò és millor per al 
poble, quan el que realment perse-
gueixen és la seva pròpia glòria, el 
seu benefici personal, i el de la seva 
família.

No siguem indulgents ni amb els 
polítics corruptes d’allà ni amb els 
d’aquí. Mostrem-nos inflexibles amb 
tots ells. I no caiguem en la temp-
tació de ser benèvols amb aquells 
que ens semblen més propers a les 
nostres idees.
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l’afany de saber, tot i ser conscients 
que les veritats absolutes no 

existeixen, serà una qualitat que 
ens farà ser més lliures

> 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…

Associa’t!

La crisi colpeja amb sevícia els més 
dèbils de la nostra societat: és la 
conseqüència d’haver deixat que 
els oligarques que maneguen els 
mercats cometin els desencerts més 
grans en benefici propi. Lamenta-
blement, els Estats han claudicat. 
«Deixeu-nos sols —cridaven els es-
peculadors, els que es van fer amos 
del govern globalitzat—, nosaltres 
us portarem al paradís». El paradís 
al qual ens han dut és l’infern.

Si encara ens queda una mica de fe 
en la justícia, si encara n’hi ha, algun 
dia veurem comparèixer davant seu 
els responsables de tanta corrupció. 

El més lamentable del nostre siste-
ma judicial és la lentitud amb què 
es mou. I em pregunto: per què no 
s’han dotat els jutjats de recursos 
millors i més bons per fer la seva 
feina de manera òptima? Perquè així 
ho han decidit els que manen, ja 
que aquesta inversió no els aporta-
ria copiosos beneficis. Però sí que 
han modernitzat les presons fins a 
extrems inconcebibles. «Sí, és clar 
—diria un malpensat—, per si algun 
dia algun d’aquests corruptes aca-
bés en un centre penitenciari».

Totes les reflexions que escric aquí, 
i que de vegades semblen un acudit, 
han de portar-nos al convenciment 
que hem de tenir un criteri propi, 
ben format, sobre els assumptes 
que ens afecten. L’afany de saber, 
tot i ser conscients que les veritats 
absolutes no existeixen, serà una 
qualitat que ens farà ser més lliures. 
No et deixis manipular, no consentis 
que els altres decideixin per tu en 
tots els ordres de la vida. 
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Assegurances barates 
per als estancs… 

miracle o engany?

Com més gran i solvent 
és l'asseguradora més precisos seran 

els càlculs i més petits els errors

la peculiaritat del sector 
de les assegurances

Una assegurança és un contracte mer-
cantil mitjançant qual, en cas que hi 
hagi un incident futur cobert o garan-
tit per aquest contracte, es generen 
unes prestacions, ja siguin econòmi-
ques o de servei, a canvi d’una prima 
que percep l’asseguradora. El que fa 
un punt diferent o curiós aquest sec-
tor és que la prima es cobra de ma-
nera anticipada, és a dir, sobre unes 
previsions futures de sinistralitat, so-
bre uns suposats càlculs d’uns fets… 
que encara no han passat!

Aleshores, com es calcula una prima 
així? Primer, en base a una estadística 
de resultats de sinistralitat d’exercicis 
anteriors d’aquesta mateixa activitat. 

És a dir, si hem de posar preu a una 
assegurança —cobrar una prima de 
manera anticipada—, primer analitza-
rem el resultat que tenim en la nos-
tra cartera d’aquesta activitat i el seu 
resultat. I a més, valorarem si el risc 
concret que es proposa assegurar re-
uneix unes condicions mínimes de 
contractació de seguretat davant de 
robatori, incendi, etc. En resum, una 
valoració per l’activitat que desen-
volupa i una altra per les caracterís-
tiques concretes de l’establiment. Si 
bé és cert que en el resultat final hi 
pot haver alguna sorpresa en activi-
tats concretes o fins i tot un resultat 
negatiu per un mal exercici, les des-
viacions acostumen a ser petites. Les 
asseguradores coneixen amb anterio-
ritat, quan asseguren un risc, quina 
és la tendència o per on se’ls poden 
escapar els números. Com més gran 
i solvent sigui l’asseguradora, més 
precisos seran els càlculs i més petits 
els errors. S’hi juguen molts diners!

Per què la majoria d’asseguradores 
no assegura estancs

És una resposta molt senzilla, perquè 
l’estadística ens ho demostra així: asse-
gurar un estanc és perdre diners! I les 
asseguradores són empreses privades i 
el seu primer objectiu és guanyar diners.

La gran majoria d’asseguradores no 
contracta assegurances per a estancs. 

Aquesta ha estat i continua sent la 
dura realitat de les nostres expenedo-
ries. Les asseguradores històricament 
han perdut molts diners assegurant es-
tancs. I el més greu és que les pèrdues 
no s’han limitat a un 10 o un 20 o un 
30% sobre les primes generades, sinó 
que en molts casos han estat el doble 
o el triple sobre el conjunt d’ingressos 
generats per aquestes primes. Això és 
insostenible. Per això la gran majoria 
de les grans asseguradores no assegu-
ra estancs, perquè no veuen possibili-
tat de guanyar diners amb nosaltres, 
amb la nostra activitat.

Com a assessor d’aquesta matèria a 
la Federació Catalana d’Estanquers, fa 
molts anys que observo el comporta-
ment del sector de les assegurances 
i les seves conseqüències. Hem sig-
nat grans acords amb assegurado-
res que han durat… el que han durat 
quan han aparegut els primers grans 
sinistres! És a dir, molt poc. Les asse-
guradores amb control i mitjans de 
seguida s’adonaran que la seva aven-
tura d’assegurar estancs els acabarà 
costant diners.

Els motius pels quals assegurar es-
tancs ha estat gairebé sempre mal 
negoci a causa dels nombrosos roba-
toris els resumiria en tres:

p Alt valor de les mercaderies. 

p Fàcil venda de la mercaderia 
     robada.

p Mesures de seguretat 
     inapropiades. 

En el número 3 de la revista, l’any 
2011, ja vaig escriure, en referència a 
les assegurances d’estancs, un article 
que aleshores titulava: «Duros a qua-
tre pessetes!». Doncs passen els anys, 
aquelles ofertes que ens van inundar 
van desaparèixer tan ràpidament com 
havien arribat, però n’han aparegut 
d’altres amb un comportament idèn-
tic, amb un final previsible i calcat del 
que ja havíem vist anys anteriors. I 
com que la reflexió que vaig compar-
tir amb vosaltres fa uns anys està de 
nou en plena vigència, tornem a fer-
nos aquesta mateixa reflexió.
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En les dues primeres causes, poc o 
res s’hi pot fer. El BOE marca el preu 
de les labors de tabac; és un preu que 
ens ve donat. Tampoc hi ajuda el fet 
que el tabac no tingui una traça di-
ferenciadora per poder seguir la pis-
ta de la mercaderia un cop sostreta, 
per no parlar del nombrosíssim parc 
d’establiments on es pot vendre: 
bars, restaurants, benzineres…

Mesures de protecció adequades: 
Protocol de seguretat per a estancs

Quant a la tercera causa, les mesures 
de seguretat inapropiades, es l’única 
en què realment podem incidir. El 
naixement del protocol de segu-
retat per a estancs té l’origen en 
aquesta lògica, proposar unes mesu-
res de protecció adequades a la mer-
caderia que custodiem als nostres 
estancs.

Quins resultats immediats obtenim si 
complim el Protocol de seguretat per 
a estancs?

p Un nivell més alt d’autoprotecció 
     davant dels robatoris.

p Revertir la mala situació estadística 
     actual de sinistres del sector.

p La possibilitat de contractar 
      una assegurança en una gran 
     asseguradora en forma 
      de col·lectiu.

Per tant, només és possible la con-
tractació estable en una assegura-
dora de garanties si som capaços de 
convèncer els nostres associats que 
cal adaptar el nostre establiment a 
aquestes mesures de proteccions 
proposades, econòmiques però 

perdre diners si volen mantenir les 
seves obligacions contractuals.

Normalment aquestes assegurado-
res que es llancen a fer aquests «in-
vents» són asseguradores petites, 
amb solvències limitades o amb ne-
cessitats de captació de primes.

Si quan hem de cobrar una indem-
nització d’una asseguradora solvent 
en alguns casos ja ens trobem amb 
inconvenients, si tenim contracta-
da la nostra pòlissa amb una asse-
guradora amb marges de solvència 
molt més limitats i pèrdues acumu-
lades importants com a conseqüèn-
cia d’aquestes primes reduïdes, és 
obvi que la dificultat de finalitzar el 
sinistre de manera satisfactòria serà 
molt difícil, tenint en compte que té 
la intenció clara d’anul·lar totes les 
pòlisses i sortir de l’activitat així que 
pugui!

El propòsit del Protocol de seguretat 
per a estancs és proposar unes mesures 
de protecció adequades a la mercaderia 

que custodiem als nostres estancs

efectives, per poder donar la volta 
a aquesta tendència tan dura i difí-
cil com és la de no poder contractar 
una assegurança de comerç per a un 
estanc.

Apareix una asseguradora amb 
uns preus baratíssims i sense 
seleccionar cap establiment! 

Com us deia anteriorment, en ser les 
primes de pagament anticipat, en el 
sector assegurador les companyies 
sempre comencen cobrant. Per tant, 
en un primer moment, i tenint en 
compte que oferim uns preus barats, 
es recapten un nombre considerable 
de primes. El problema és quan co-
mencen a sorgir els sinistres, quan 
la companyia s’adona que aquesta 
situació no és la que s’imaginava… 
ja és econòmicament insostenible. 
Han captat unes primes que els faran 

les asseguradores 
històricament han 

perdut molts diners 
amb els estancs

Per tant, quan us ofereixin una as-
segurança d’estanc, amb unes ga-
ranties amplíssimes, sense cap me-
sura de protecció obligatòria, a un 
preu que és la meitat del que esteu 
pagant, caldria que us féssiu la pre-
gunta següent: quan les primes 
pagades no siguin suficients per 
pagar els sinistres… qui hi po-
sarà els diners?





El nou reglament
l’infern és ple 

de bones intencions
A vegades les coses no rutllen com havies imaginat. Llavors 
recordo allò que em deia l’àvia: l’infern és ple de bones 
intencions. Tota bona actuació, però, ha d’anar precedida 
per una bona intenció, i el nou reglament que s’aprovarà a 
l’estiu en ve ple, de bones intencions.

A quest nou reglament suposa un 
canvi importantíssim en la ma-
nera de treballar, en el que es 

permet fer i el que se sanciona, en com 
cal portar l’estanc. Per entendre’ns, al-
gunes coses que suposaven la multa 
(tarifa plana) de 12.000 euros, ara es-
taran permeses i regulades.

Cal que tothom estigui a l’aguait i ben 
informat, perquè l’últim cop que va-
ren canviar el reglament la meitat del 
col·lectiu no se’n va assabentar, i ens 
va sortir molt i molt car. Ara que sabem 
que no s’hi val allò de «no ho sabia» 
ni allò de «és el primer cop», podríem 
provar de començar amb bon peu. Pen-
seu el que us podeu arribar a estalviar 
si perdeu un matí llegint les instruc-
cions d’aquest joc tan bèstia.

Des de la Federació Catalana hem vis-
cut de primera mà el procés negocia-
dor d’aquest reglament. Josep Serve-

màquines del PVR que els estan assig-
nades. Obre la porta a l’autorització de 
la venda d’altres productes més enllà 
de l’estreta llista que hem patit els da-
rrers tres anys. La intenció és elimi-
nar les societats de vending com a 
operadors del mercat. Aquestes so-
cietats no podran gestionar màquines. 
Només el PVR o l’estanc. Veiem com 
poc a poc aquestes empreses s’estan 
reconvertint —Logivend, la primera— 
en empreses de lloguer de màquines 
—que es reserven els canals. La inten-
ció és que els estancs de taulell pu-
guin sobreviure venent alguna coseta 
més que tingui demanda i una micona 
més de marge per complementar la 
caiguda del tabac.

Bones intencions, doncs, per part del 
legislador, que es poden veure fàcil-
ment truncades per una interpretació 
estreta o simplement negativa del 
Comisionado. La interpretació dels 
3,9 (periòdic) cartrons com a límit de 
venda al públic (sense factura) podria 
ser un bon exemple de com la norma 
pot regirar-se en mans de gent sense 
sentit comú.

ra, president del Gremi de Tarragona, 
estanquer de Torredembarra, va presi-
dir la comissió negociadora a Madrid. 
N’hi ha que parlen del que no saben i 
nosaltres hem de callar molt del que 
sabem, però els qui han estat escollits 
per defensar els estanquers de la seva 
província han de fer el que han de fer. 
I el que calia era provar de convèncer 
aquesta colla de funcionaris que això 
dels estancs no era la «vaca lletera», 
que molts estancs estaven patint i 
plegant, que calia un canvi. Calia una 
nova legislació que permetés que la 
gent se seguís guanyant la vida als 
seus estancs.

Potser els vàrem convèncer, potser es 
van convèncer sols que la seva esti-
mada Red de expendedurías del Esta-
do els estava caient. El nou reglament 
canvia algunes coses que no tenien ni 
cap ni peus (però no pas totes). Per-
met que els estanquers gestionin les 

Calia una nova legislació 
que permetés que la gent se seguís 
guanyant la vida als seus estancs
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Uneix-te al gremi o associació
de la teva província!

Unió Provincial 
d’Estanquers de lleida 

Gremi d’Estanquers 
de Girona

Gremi d’Estanquers de 
la Província de tarragona

Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona

973 288 198 972 206 438

977 249 014 933 027 861
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» Catalunya

» Barcelona

» Espanya

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

921.916.399 922.496.015 2.528.649 (kg) 266.029 (kg)

-5,24% -2,59% -17,13% 28,67%

169.837.012 146.093.513 513.969 (kg) 36.036 (kg)

-5,40% -1,68% -13,19% -20,72%

104.637.316 95.534.706 312.021 (kg) 19.978 (kg)

-6,07% -1,37% -11,77% 9,31%

4.011.991.425 202.737.566 422.763.152 20.623.390

-2,89% 0,85% -6,58% 61,86%

741.803.531 36.747.352 86.004.199 2.703.708

-3,02% 1,27% -1,76% 10,88%

458.023.283 24.206.087 52.338.709 1.512.991

-3,74% 1,33% -0,57% 34,96%

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014 

VENdES dE CiGarrEtES EN EuroS VENdES dE piCadura d'EmBoLiCar EN EuroS

VENdES dE CiGarS i purEtS EN EuroS VENdES dE piCadura dE pipa EN EuroS
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» lleida

» tarragona

» Girona

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014 

VENdES dE CiGarrEtES EN uNitatS VENdES dE piCadura d'EmBoLiCar EN KG

VENdES dE CiGarS i purEtS EN uNitatS
VENdES dE piCadura dE pipa EN KG

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

36.551.168 23.638.527 109.050 (kg) 8.631 (kg)

-2,04% -2,86% -12,73% -55,99%

12.077.404 10.884.053 35.366 (kg) 2.966 (kg)

-10,41% -3,24% -19,15% -14,62%

16.571.125 16.036.227 57.533 (kg) 4.462 (kg)

-4,50% -0,61% -17,49% 41,43%

159.176.112 6.511.822 18.150.521 613.738

0,51% 1,46% -0,05% -33,00%

52.308.468 2.539.154 5.893.633 228.474

-8,01% -1,19% -7,80% 20,28%

72.295.669 3.490.289 9.621.335 348.506

-2,09% 2,29% -7,06% 64,84%

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014



ESTANQUERS.info

GrEmi d’EStaNQuErS dE GiroNa

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

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: David Juanhuix

uNió proViNCiaL d’EStaNQuErS dE LLEida

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

info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

GrEmi d’EStaNQuErS dE La proVÍNCia dE tarraGoNa

c/ Pau Claris, bloc H-1, local 4 baixos, 
43005 Tarragona

Tel. 977 249 014 – Fax. 977 251 928

info@estanquersdetarragona.com
www.estanquersdetarragona.com

President: Josep Servera Sans
Vicepresident: Josep Pallarès Olivé

FEdEraCió CataLaNa d'EStaNQuErS

c/ Casp, 37, pral. 5a, 08010 Barcelona – President: Eugeni Rodríguez Cucurull

uNió proViNCiaL d’EStaNQuErS dE BarCELoNa

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

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

President: Juan Ignacio Blázquez Navarro
Vicepresident: Julián Vinué Gimeno

Sol·lICItUd d’AdHESIÓ

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.

Nom: ____________________  Cognoms: ___________________   _________________________

NIF: _____________________  Estanc núm.: _________________  tel.: _____________________

adreça: _________________   ____________________________   _________________________

Sol·licita l’adhesió a:

 Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona  Gremi d’Estanquers de Girona

 Unió Provincial d’Estanquers de Lleida  Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

data: ________ / _________________ / 2013
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Nou nom, nou disseny, 
el mateix sabor i preu que Brooklyn

Pròximament

SerÀ



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…

Uneix-te al gremi o associació 
de la teva província!


