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EDITORIAL
Josep Servera Sans
President del Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

El nou text del
Reglament del tabac,
una bona notícia per
als estanquers?
H

a trigat molt —gairebé un any—, però per fi vam
poder llegir al Boletín Oficial del Estado el mes
de setembre el nou text modificat i definitiu del
RD 1199/1999 que conté el nostre Reglament, el que desenvolupa la Llei 13/1998, del tabac, i que regula totes les
nostres activitats.

En l’elaboració d’aquest nou text hi hem col·laborat i treballat durament la Federació Catalana d’Estanquers i totes
quatre associacions provincials perquè fos un text adient
als nostres interessos. Jo mateix m’hi vaig implicar directament des de la Comissió de Seguiment del Reglament, que
vaig presidir, per mirar d’aconseguir informació de primera mà i d’influir en les decisions que es prenien.
Ens ha donat moltes sorpreses en el seu camí de repetides reunions, informes, comissions, audiències, esmenes i esborranys. Des del procediment de subhasta fins a

La Federació Catalana
i les quatre associacions
provincials hem col·laborat
en l'elaboració d'aquest nou text
perquè sigui un text adient als
nostres interessos

l’alliberament dels horaris i les noves sancions, no tot el
que volíem hi ha quedat inclòs, i no tot el que hi ha ho volíem. Tanmateix, he de dir que és un bon text, pensat per
afavorir al màxim els estancs. Que a partir d’ara puguem
vendre qualsevol producte (sempre que, segons el text,
no afecti «la conservació i comercialització del tabac»), i,
millor encara, sense haver-nos d’esperar durant un mes a
veure si tenim resposta —negativa o no— del Comisionado, és una bona notícia.
Que puguem vendre articles de fumador, llibreria i papereria sense autorització prèvia, és una bona notícia.
Que ja no sigui obligatori residir al mateix municipi on es
té l’estanc, és una bona notícia.
Com sempre dic, mai no plou a gust de tothom, i hi haurà
estanquers a qui no agradarà aquesta normativa, o alguna de les modificacions que recull. Però nosaltres formem
part d’un col·lectiu, i per tant, la majoria preval. D’altra
banda, estem subjectes a unes decisions del Comisionado
para el Mercado de Tabacos, i si més no, hem aconseguit
que siguin una mica més flexibles en aspectes que
abans eren intocables.
Per tant, hem d’estar contents i felicitar-nos, que aquesta
serà una bona eina per treballar en aquest sector tan complicat durant els propers anys.
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PROU ROBATORIS

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

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

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

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

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

SENSE PROTECT
Robatori

2-8 min

10 seg. Impossible veure-hi i
impossible robar.

AMB PROTECT
10-45 min

Robatori

10-45 min

20 SEG

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

2.000 €
(iva no inclòs)

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

3 ALARMES ROBATORI - INCENDI
3 C.C. TELEVISIÓ
3 CAIXES FORTES
3 CONTROL D'ACCESSOS
Tel. 977 83 79 50 – 977 22 06 04 · segurmon@segurmon.com
Avda. de Reus, 28 (43300) Mont-roig del Camp TARRAGONA
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OPINIÓ
JAUME GOU PUIG
President del Gremi d'Estanquers de Girona

Cal que coneguem
les nostres responsabilitats

E

ncetem el darrer trimestre de l’any amb la novetat de
la publicació del nostre nou Reglament, que s’ha fet
esperar molt. Aquest és un moviment molt important
per al nostre sector, i és imprescindible que els estanquers
coneguem què ens implica i en què ens afecta. Aquí es manifesta doncs la feina de les associacions, que han de fer
arribar a cadascun dels seus agremiats aquesta informació.
Alhora, associar-se esdevé, un cop més, indispensable, i
més tractant-se d’un col·lectiu fortament regulat i controlat per l’Estat. Aquí no s’hi val a badar, hem de ser professionals. No tenim una sabateria de barri, ni una peixateria
que ven el peix que li arriba de la llotja, uns dies lluç de
palangre, d’altres sardineta. Nosaltres venem un producte
que passa normatives i controls i que està sotmès a una
estricta càrrega impositiva. El tabac obliga a ser professional, i això vol dir que cal conèixer les responsabilitats que
el nou reglament ens imposa.

Les responsabilitats de l’estanquer en cas de gestió delegada, d’horaris i de notificacions obligatòries al Comisionado han canviat, i hem de conèixer-les. Per no parlar del
famós «pinxo», que ens obliga a cedir l’arxiu de vendes a
l’instant si estem informatitzats —condició cada vegada
més necessària— i un inspector ens el demana.
Un estanquer es pot aclaparar per l’aparent allau de responsabilitats que li cauen al damunt. Però per això hi ha
les associacions, que ajuden molt a processar la informació i simplificar-la per evitar que algú incorri en faltes per
no conèixer les seves obligacions.
Us demano doncs que atengueu les crides de les vostres
associacions i que acudiu a les reunions que hi pugui haver a partir de qualsevol novetat, que les fem per a vosaltres. Veure la sala plena quan us convoquem, com hem vist
arran del reglament, és la recompensa al nostre esforç.
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REPORTATGE

Fumar la pipa:

un ritual noble
i meditatiu (part
(part II)
II)

Amb la pipa, el plaer és un repte:
com més es practica, més plaent és l’experiència
Elaborar una mescla de tabac de pipa és tot un art en el qual
influeixen totes les característiques de la fulla de tabac: la seva
preparació, la forma en què es talla, les aromes…, factors
que donen pas a centenars de sabors i matisos. I és que cada
mescla té un gust diferent i es fuma de forma diferent. Algunes
captiven immediatament el nas i el paladar, d’altres tenen
un caràcter únic i singular. El temps i l’experiència ens faran
gaudir cada vegada més del món de la pipa. I és que fumar
correctament una pipa exigeix conèixer una mica la tècnica.

E

n l’art de fumar la pipa, la pipa
és, lògicament, important,
però no ho és menys escollir el
tabac més idoni, el tall més adequat
a la nostra pipa i als nostres gustos,
i una bona mescla. Aquest instrument artesà amb el qual el tabac no
s’empassa, sinó que s’assaboreix a la
boca, amb la llengua i el paladar, és
de tradició antiga —ja n’hi ha constància l’any 2000 a. C.— i de pipes
se n’han trobat de materials tan diversos com el fang, l’argila, el caolí

(vegeu requadre sobre les pipes de
caolí trobades al Mercat del Born de
Barcelona) i el metall.
Podríem dir que la pipa és anterior al
tabac —sembla que ja es fumaven
altres herbes abans que arribés al
continent— i la seva evolució ens ha
portat fins a l’actualitat, en què n’hi ha
d’incomptables formes i materials: des
de les que es fabriquen en sèrie de forma mecanitzada fins a les que fan a mà
els artesans, alguns de molt renom.

La millor pipa per a cada fumador
Així doncs, l’elecció de la pipa adequada i la seva cura són factors indispensables per gaudir plenament
d’una bona fumada. Un instrument indispensable que si presenta defectes
s’escalfarà massa i farà humitat i no
permetrà fumar de forma continuada
i pausada. Perquè això no passi cal
valorar un seguit d’elements, com el
material i la forma, abans d’adquirirne una.
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Que entri pels ulls. En primer lloc, una
bona pipa ha de ser bona i vistosa.
Així doncs, a l’hora d’escollir-ne una,
tindrem en compte que ens agradi a
la vista —ha de durar-nos molt anys—
, i que sigui de qualitat (que no vol dir
que hagi de ser cara).

De bon material: La reina de les pipes
és, sens dubte, la pipa de bruc, tot
i que existeixen pipes de molts altres materials. Les elaborades a mà
poden arribar a tenir preus elevadíssims i esdevenir veritables peces de
col·lecció, segons la reputació i renom de l’artesà. Aquests són els principals materials de base:
El bruc: l’Erica arborea, per la seva
elevada resistència a la calor, la seva
duresa i la bellesa de les vetes de la
fusta de bruc, s’ha convertit en la pipa
idònia i la més fabricada. Conseqüentment, els països que tradicionalment
fan escalaborns d’aquesta matèria orgànica són països de l’arc mediterrani
com l’Estat espanyol, Itàlia, Grècia, el
Marroc, i també una mica Turquia.

Aquest tipus de pipes, a mesura que
s’utilitzen, van adquirint una tonalitat
marró-daurada que sol agradar als
propietaris, que consideren que els
dóna personalitat i distinció.

Altres fustes: també es fan pipes de
fusta d’olivera, de cirerer, de quebratxo i de nazareno, entre d’altres. Les
fustes de quebratxo, envellides i curades, són perfectes per a la fumada,
perquè no es cremen ni s’esquerden o
escalfen. Les de Peltogyne purpurea
(nazareno), que no són tan comunes,
es comparen en qualitat amb el bruc.
Una pipa d’escuma de mar.

La pipa d’argila: veritable avantpassada de la pipa de bruc, va
aparèixer pels volts del s. xvi. D’una
argila fina i blanca, són poroses i fràgils i transmeten tots els sabors, fins
i tot els impurs, de la fumada. El fum
és molt calent, per això té una tija
molt llarga, perquè pugui refredar-se
abans d’arribar a la boca, i la fumada
és seca i agradable. Avui en dia se’n

Una pipa de bruc.

La sepiolita: tot i el seu nom, la sepiolita és un mineral de muntanya
que dóna lloc a les pipes anomenades d’«escuma de mar». En el rànquing de qualitat de matèria prima
per fabricar pipes és la millor després
del bruc. És un mineral molt lleuger i
porós d’Europa i Amèrica, però el que
té les qualitats més idònies per fabricar pipes es troba a Anatòlia, Turquia.
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tija de fusta. Duren poc i les utilitzaven
personatges fantàstics famosos com
Popeye. Són dolces i agradables
i es poden aculatar, però s’acaben
cremant.

fabriquen d’alta qualitat a mà, perfeccionades respecte a les seves antecessores, i se solen usar en las cates
per apreciar més plenament el sabor.
Pipes de blat de moro: solen ser
de baixa qualitat, es fan amb el cor
d’unes panotxes estatunidenques que
es cultiven expressament amb aquest
propòsit. A la cassola s’hi acobla una

La comoditat. S’han de tenir en compte si la pipa és còmoda tant quan la
subjectem amb la boca com amb les
mans. Per saber si serà còmoda a la
boca es pot subjectar amb els dits índex i polze, i la pressió que exerceixi
sobre el dit índex serà la que causarà
a les nostres mandíbules.

La

forma. De formes n’hi ha de dos
tipus bàsics: la recta o marsellesa, i
la corba o rellevat. I de mides, tantes com en vulguem. També hi ha un
terme mig que és la semicorba. Com
a mesura estàndard es recomana
iniciar-se amb les pipes rectes i acabar finalment amb les corbes. Això
és perquè així es facilita poder introduir escombretes netejadores, bé
durant la fumada per eliminar l’excés
d’humitat, bé en la neteja normal. I la
cassoleta, que no sigui massa gran,
perquè una pipa de massa dimensió
és més pesada i si s’emplena tota la
cassoleta pot cansar un iniciàtic.

La mida i la llargada. Per començar
es recomana de mida mitjana i una
mica llarga. Hi ha sis mides de pipes
tradicionals (tot i que n’existeixen
més), que es mesuren per la capacitat de la cassoleta. Cal fugir de les
pipes «cremallengües» o molt petites, és millor que tinguin un recorregut del fum raonable. La mida de
la cassoleta determinarà el tipus
de tabac que farem servir. Com
més petita la cassoleta, de més baixa
combustió haurà de ser (i tall més fi).
La llargada fa referència al tram que
va des de la cassoleta fins al broquet
(es considera curta si fa menys de
deu centímetres) i es recomana també una mida mitjana.

REPORTATGE
La cassoleta. Centrant-nos ara en la
forma de la cassoleta, hi ha un ventall
de formes amb acabats considerats
«clàssics», com la billar (cassoleta
cilíndrica) i les seves variants —la lovat, amb tija llarga, l’Apple (cassoleta
quasi esfèrica), o la Calabash (amb
forma de saxofon)—, i també de formes lliures o freehand, que fan els
artesans sense seguir cap regla.
L’acabat de la cassoleta pot ser verge, encerat, envernissat, lacat, arenat (amb sorra), rústic, rugós, de pell
(ideal per amagar imperfeccions),
d’espart (o palla) i un llarg etcètera
només limitat per la creativitat dels
artesans.
El sentit de les vetes i ratlles de la
fusta i el material de fabricació també hi juguen un paper important. Les
principals varietat inclouen —per
anomenar-ne només algunes— les pipes de veta recta (les vetes de bruc
van verticalment al broquet; com
més paral·leles, millor); flamejades
(el vetejat no és uniforme i té forma
de flames lliures), i d’ull de perdiu (la
cassoleta està coberta d’uns nusos en
forma de redol que s’anomenen ulls
de perdiu, i a partir dels quals solen
partir les vetes); i les de veta lliure.
A l’hora d’escollir la millor cassoleta
també haurem de tenir en compte
el gruix, el tacte i la proporció. Pel
que fa al gruix, haurem de fixar-nos,
si és possible, en què no sigui gaire porosa, i pel que fa al tacte, que
l’interior sigui uniforme, sense nusos

Com vendre
una pipa a l’estanc
Recomanacions d’Antoni Pascual, president
de Federació Espanyola de Pipa Clubs

pDemanar al comprador potencial si és un fumador habitual i mostrarli una pipa recta, una corba i una semicorba.

pEn segon lloc, centrar-nos en quant es vol gastar. Col·locarem tres
models sobre el gust escollit (recta, etc.), de la manera següent: primer
la més cara, llavors la més barata, i en tercer lloc, la del preu indicat.

pSobre el preu escollit en traurem tres més.
pD’aquest segon lot, se’n sol escollir la més cara.
ni formes que sobresurtin. Respecte
a la proporció, la regla bàsica és que
la relació entre l’alçada i la longitud
de la pipa sigui entre 1 i 2, tenint en
compte que la longitud es divideix
per l’alçada.

L’amplíssim món dels tabacs
de pipa
Quatre

tipus bàsics de tabac. Els tipus
de tabac per a pipa es corresponen
amb els quatre tipus bàsics de les
diferents varietats de les plates de
tabac, que serveixen com a base per
a les mescles o com a addicions per
donar-los sabor i cos.

• Els tabacs de base són els de fàcil
combustió (se solen anomenar «rossos»), i els principals són el Virginia
(la varietat més cultivada, amb un
contingut de nicotina d’entre un 1 i
un 2,5%) i les seves variants (Indyan
Mysore, Virginia Bright, Virginia Dark,
Virginia Red); el Burley (més fort que
el Virginia i amb més nicotina, d’entre
un 1,5 i un 4,5%); i L’Ohio (més poc
gustós). Els tabacs addicionals més
utilitzats són, per altra banda, els tabacs orientals (de principalment tres
varietats, amb molt baix contingut de
nicotina, poc forts i molt fragants), i
el tabac Latakia (també oriental, de
color negre intens i gran fortalesa i
nicotina).
• També hi ha tabacs que no són netament naturals, però que s’utilitzen
en les mescles, com el Cavendish, el
Perique i el Kentucky. El Cavendish
és un tabac fermentat en barrica que
originàriament contenia rom. Avui en
dia es fermenta sota pressió i calor,
endolcit amb sucre, melassa o mel.
El resultat és un tabac negre de poc
sabor però dolç, i amb baixa nicotina. El Perique és el tabac més car
i escàs que existeix. S’elabora amb
Burley vermell i les fulles de tabac
enrotllades s’han d’anar girant durant
diversos mesos mentre està a alta
pressió. Té molta nicotina i és fort. El
Kentucky és un tabac fumat també a
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partir de Burley i amb alt contingut de
nicotina. Com el Perique, s’utilitza en
percentatges baixos.

El tabac és així esmicolat i molt fàcil
de carregar. L’amplitud pot ser molt
fina (tabac picat) o gruixuda.

Les

• Flakes o tabac premsat: el tabac
es premsa i se’n fan unes rajoles que
llavors es tallen en làmines fines quadrades o rectangulars. El premsat
fa que cremi molt més lentament,
la qual cosa dóna com a resultat un
fum més fresc i un sabor més ple i
suau, però també solen ser difícils
d’encendre (idonis per fumar a l’aire
lliure i amb vent). El sabor s’exalça
i es converteix en una mescla en si
mateix. Per carregar la pipa cal esmicolar les làmines.

mescles i el tipus de tall. Els diferents tabacs i els talls bàsics —la
forma en què s’ha tallat la fulla
de tabac— es combinen per donar
lloc a les «mescles». Les mescles solen portar, en general, una gran proporció de tabac Virginia, i la mescla
anglesa es caracteritza per un alt contingut de Latakia.

En una mescla hi podem trobar diferents tipus de tall per a cada tipus de
fulla. Els talls més habituals són:
• Shag cut: tires estretes, sense premsar.
• Cross cut: tabac granulat. És un
tall americà. fàcil de carregar i que
crema fàcilment. El més habitual és
potser la variant Cube cut, granulat
en petits cubs.
• Loose cut: formes irregulars, sense
premsar, només es talla una vegada.

• Ready rubbed: tabac premsat (sovint és una variant del Flakes) que
s’esmicola amb un raspat perquè els
trossos siguin petitons i sigui més fàcil de fumar, tot conservant les propietats de gust del tabac premsat.
Se’l coneix també com Cut plug,
Loose flake i Rubbed out. El Plugs
també és un tabac premsat, tallat a
daus.

• Spun cut:també anomenat Rolls
i Rolled cut cake. Es fan filaments
o cordes, anomenades twists, a partir de fulles de tabac desfetes a les
quals s’ha tret la part central. La corda de tabac pot variar de 2 a 2,5 cm
de gruix. Al cap d’un temps, la corda
es talla en rodanxes.
Una pipa per a cada tall, o un tall
per a cada pipa. La mida de la pipa
influeix molt en el tipus de tall que
escollirem. Per norma general, per a
les pipes més petites escollirem
tabacs fins o de combustió lenta.
Les pipes més grans ens serviran per
fumar tabacs de corda llarga i tall
mig (la majoria); i les mitjanes són
idònies per a tabacs granulats i resta
de mescles.

Les aromes i el sabor. El sabor del tabac de pipa es mesura en una escala
de tres punts que va des del Mild,
Extra mild o Extra light, que és un
sabor suau, el Medium, amb sabor
però sense ser molt intens, i el Full,
de sabor intens i penetrant.

Al Mercat del Born s’han trobat
milers de fragments de pipes
de caolí del s. xviii
Les pipes són majoritàriament importacions angleses i holandeses

F

a aproximadament tres lustres es van trobar gran
quantitat de fragments de pipes de caolí durant
les excavacions fetes a l’antic Mercat del Born, a
Barcelona, majoritàriament d’origen holandès i anglès.

El caolí és una argila blanca molt plàstica que s’havia
de coure un mínim de 16 a 20 hores a una temperatura de 200-300 graus. A l’acabat final se li aplicava una
capa de cera o laca per evitar que quedés enganxada
als llavis.

© Jordi Ferrer

La pipa era un element d’ús quotidià a l’Europa del segle
XVI, i està representada en moltes de les pintures de
l’època; la troballa de pipes en restes de naus enfonsades era un fet habitual a partir del segle XVII.

Fragments de pipes de caolí exposades al Mercat del Born.

El fet excepcional en la intervenció del Born és la gran
quantitat de pipes trobades, prop de vuit mil fragments. A la ciutat també s’han trobat pipes d’argila
sense canya provinents de l’àrea mediterrània, Pròxim
Orient i Turquia.

 Font: BELTRÁN DE HEREDIA, JULIA; MIRÓ I ALAIX, N. Quarhis, ÈPOCA II, NÚM. 4 (2008), P. 138-157
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funció de la peça i del tabac, però els
dos mètodes més usuals són el de
les «tres passes» i el de «les capes o
boletes». En el primer cas, la càrrega
es fa en tres tongades. A la primera
s’omple la cassoleta fins a la meitat
i es premsa amb suavitat. En segon
lloc s’omple fins a dalt i es premsa
amb més força. I finalment s’omple
de nou i es premsa fortament. Amb
el mètode de les capes, es fan boletes amb el tabac d’1 cm de diàmetre
aproximadament i es posa a la cassoleta de la més gran a la més petita.
Es pressiona una mica i ja està a punt
per tirar.
L’encesa. Ha de ser lenta, pausada
i uniforme sobre la superfície del tabac, que s’expandirà i caldrà prémer
cap avall.
L’atacador. Caldrà usar-lo de forma
constant per premsar el tabac, que es
dilata amb la calor.
La fumada. El fum no s’empassa i ha
de ser pausada i rítmica, sense que
s’apagui. Si això passés, es pot tornar
a encendre sempre que no es refredi.
Si no tira perquè s’ha premsat massa,
caldrà obrir pas amb un punxó i remoure el tabac perquè s’oxigeni. Per
passar l’escombreta s’ha de netejar o
treure i canviar el filtre.
El pintor francès Paul Cézanne va retratar un home fumant una pipa a Le fumeur.

Pel que fa a les aromes, com que el
tabac de pipa és la barreja de molts
tipus de fulles, els mestres de mescles fa segles que experimenten i les
mescles de tipus de tabac i de talls
podrien ser infinites. Però bàsicament es diferencien entre:
• Tabacs aromàtics. Són mescles a
les quals s’ha afegit un agent aromatitzant durant el procés de fermentació, de forma que queda integrat amb
el sabor i l’aroma propis del tabac.
• Tabacs aromatitzats. Són mescles a les quals s’ha afegit un agent
aromatitzant després del procés de
fermentació i abans de ser empaquetats. Les aromes poden ser afruitades, de vainilla, xocolata, clau…
Molts dels tabacs holandesos, danesos i alemanys en són exemples
típics.

• Tabacs no aromàtics ni aromatitzats. En són un exemple clàssic
les «mescles angleses».

Consells per a una fumada plaent
Carregar correctament el tabac,
encendre’l i mantenir la pipa encesa
són pràctiques que només es dominen amb l’experiència. La cura i neteja de la pipa també són de vital
importància, i volen el seu temps. Ja
sabem que la fumada d’una pipa ha
de ser suau, relaxada —si no, podria
«bullir» i espatllar la fumada. Perquè
això no passi, cal seguir aquests consells dels experts:
La pipa. Ha d’estar sempre en perfecte estat, neta i seca.
La càrrega. Hi ha diverses tècniques
per carregar una pipa que varien en

La neteja. Un cop acabat de fumar,
s’ha de buidar la cassoleta i treure
la cendra i el tabac sobrant i bufar
el broquet per treure les restes de la
cànula i els líquids que hi hagi. Caldrà esperar com a mínim deu minuts
perquè es refredi, ja que si està calenta es podria partir. Finalment, es
netejarà amb l’escombreta, que treu
les restes de quitrà, humitat i condensació.
Diverses pipes i un bon repòs.
Després de fumar, la pipa s’ha de
deixar refredar aproximadament 24
hores, si pot ser uns dies, i millor de
caps per avall i a l’aire. A la pràctica,
això vol dir que un fumador assidu
hauria de tenir un mínim de tres o
quatre pipes perquè totes conservin
el seu bon estat. 
YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
Periodista
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II Competició fumada lenta
de Maçanet de Cabrenys 2014
 MAÇANET DE CABRENYS (GIRONA) – 6 DE SETEMBRE DE 2014

Els tabacs de pipa,
protagonistes de la jornada
La jornada es va iniciar al migdia a
l’oficina de turisme del municipi —habilitada com a club de fumadors—amb
una xerrada-col·loqui que va encetar el
col·leccionista de pipes Josep Samitier, seguit d’una calorosa benvinguda
de l’alcalde de Maçanet, Lluís Carbó.
Així doncs, la competició va ser també
l’excusa per apropar el món de la pipa
al col·lectiu dels expenedors, que com
l’any anterior van quedar molt satisfets
amb la xerrada oferta pel president de
la Federació Espanyola de Pipa Clubs,
Antoni Pascual.
L’expert pipafumador va centrar-se
enguany en els diferents tipus de tabac que formen les mixtures de pipa
(l’any anterior el focus del col·loqui
va ser l’art de fumar en pipa, les característiques i parts d’una bona pipa
i la forma més adequada de vendreles). En aquesta ocasió, els estanquers i resta de convidats van gaudir d’una lliçó magistral d’una hora
i mitja sobre els diferents tipus de
tall de tabac de pipa, les principals
mescles i els seus aromes, sabors,
per a quin tipus de pipa i fumador és
més adequat cada tabac, diferències
entre ells, i la seva qualitat (en una
classificació de l’1 al 10 elaborada
pel propi Pascual).
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Les cases comercials també van mostrar el seu interès per la fumada i algunes hi van col·laborar amb regals
o hi eren representades, com ara
Tobaccoland, Scandinavian Tobacco
Group, Smokers Freedom i Promo
Tobacco. Moltes d’aquestes van facilitar catàlegs de les seves marques
i van lliurar mostres per fer més
il·lustrativa l’explicació. La ponència
va culminar amb recomanacions dels
tipus de tabac imprescindibles que ha
de tenir un estanquer.

Una exposició de més de
cinc-cents tabacs diferents
Al mateix local de l’oficina de turisme
lluïen esplendoroses dues col·leccions
de gran interès per als pipafumadors
i per als amateurs que volen conèixer
més sobre aquest món fascinant i poc
conegut.

Per una banda es mostrava una impressionant col·lecció de més de
cinc-cents tipus de tabac de pipa de
tot el món —propietat del mateix
Pascual—, alguns d’ells en bosses
exclusives i úniques d’origen remot.
L’acompanyava una petita exposició de
les col·leccions privades de pipes dels
col·leccionistes locals Josep Samitier
i Antoni Coll —aquest darrer, fabricant de bastons i pipes rústiques.
No hi van faltar tampoc els expositors
del maçanetenc Segimon Baulenas,
de Pipes Sigmund, i el barceloní
Robert Marcos, de Markuz Pipes,
fabricants-restauradors de pipes.
Després de la xerrada, estanquers,
fumadors, organitzadors, promotors,
fabricants de pipes i resta de participants i convidats —seixanta-quatre
en total— van ser acollits per l’alcalde,

© Jordi Meli

L

a segona fumada lenta de pipa
va ser, com l’any passat, tot un
èxit d’assistència, amb trentaquatre fumadors a la competició, alguns d’ells de ben il·lustres, com el
reconegut traumatòleg Dr. Ramon
Sancho i la prestigiosa fumadora
Federica Witzigmann, considerada
una eminència en la matèria, entre
altres. En total seixanta-quatre persones vinculades al món de la pipa,
entre elles diversos expenedors i el
president i vicepresident del Gremi
d’Estanquers de Girona, Jaume Gou i
David Juanhuix respectivament.

© Jordi Meli
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que els va fer una visita guiada pel
poble per mostrar-los els seus racons i donar-los una visió històrica,
en què la pipa i la seva artesania hi
juguen un paper important, abans
de convidar-los a un aperitiu al local
social.

© Jordi Meli

La vessant més social de la jornada va
culminar amb un dinar de germanor a
l’hostal La Quadra amb els fumadors i
el seus acompanyants, estanquers de
tota la província, organitzadors, promotors, fabricants de pipes i resta de
participants i convidats, que va donar
pas a la fumada en si.

© Jordi Meli

Una pipa amb trencadissa ad-hoc
per a la fumada

el disseny de la cassola fa com una
trencadissa. Es tracta d’una peça exclusiva de la qual només n’ha fet cinquanta exemplars, per als fumadors
i uns pocs col·leccionistes que la poden adquirir a la web.
Pipa Gaudí, elaborada per Pipes Sigmund
ad-hoc per a la fumada.

Cap a les 5 de la tarda es va donar
peu a la fumada-competició, en què,
com en l’any anterior, cada participant va rebre un tapete, dues cerilles,
una pipa i una bosseta de tres grams
de tabac Clan Raw Blend. Enguany,
l’artesà Baulenas va elaborar una pipa
recta —a les fumades normalment
sempre són d’aquesta forma—, especialment per a l’ocasió, amb la marca de la II Fumada i un gravat que
l’artesà ha batejat com Gaudí, perquè

El guanyador va ser el mateix que a la
primera fumada, Xavier Fernández
(1:43:00), tot i que no va aconseguir
millorar el temps de l’any passat, i
el segon lloc va ser per a Pascual
(1:39:51). El repte d’una fumada lenta consisteix a anar fumant sense
que s’apagui la pipa i sense possibilitat de poder-la tornar a encendre,
i el guanyador és el que més temps
dura amb la pipa encesa. Els bons fumadors de pipa poden arribar a fer-la
durar, sense apagar, fins a tres hores.
Com a anècdota destaquem que dels

trenta-quatre fumadors, només tres
eren dones.
La II Fumada de Pipa de Maçanet de
Cabrenys ha estat impulsada i organitzada per l’estanquer Joan Xifreu,
de l’Smoking Club-estanc núm. 1 de
la Jonquera, el col·leccionista i fumador de pipes Josep Samitier i l’artesà
piper Segimon Baulenas, de Pipes
Sigmund, el Pipa Club Girona, i amb
el suport del Gremi d’Estanquers de
Girona, les federacions catalana i espanyola de pipa clubs, i l’Ajuntament
de Maçanet de Cabrenys. 
Consulteu les classificacions a:
www.gironapipaclub.org
YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
Periodista
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Conversa amb

Sergi
Sabrià
Benito
Diputat

al

Parlament
Fotografia

per

cedida per

Esquerra Republicana

de

Catalunya

ERC

Tot just deixada enrere una de les Diades més decisives per a Catalunya, i
a les portes d’una possible primera votació per la independència del país, el
diputat al Parlament Sergi Sabrià Benito ens parla del futur dels estancs en
una Catalunya ja independent.

P

olitòleg nascut l’any 1975,
Sabrià compta amb una extensa trajectòria política com
a diputat al Parlament que l’ha portat
a ser membre, portaveu i president
de diverses comissions al Parlament
català. Actualment és també regidor
de l’Ajuntament de Palafrugell, vila
natal baixempordanesa de la qual
ha estat també alcalde.
Boletaire, lector, mal futbolista, pare
d’una nena i independentista orgullós
de ser membre de l’Assemblea Nacional Catalana – Palafrugell per la Independència, Sabrià és un enamorat de
les cales palafrugellenques, en especial Tamariu. Disfruta cuinant i com a
bon vilatà, li agrada fer xefles arran
de mar amb amics.

16

la fitxa:

Sergi Sabrià Benito

p Llicenciat en ciències polítiques i de l’Administració per la Universitat
Pompeu Fabra.

p Membre de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

p Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Control de
l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

p Membre de la Comissió d'Afers Institucionals (CAI).
p President de la Mesa de la Comissió d'Afers Institucionals.
p Regidor de l’Ajuntament de Palafrugell.
p Patró de la Fundació Cultura des del 2012.

ENTREVISTA
El futur de la xarxa d’expenedories
de l’Estat en el marc d’una Catalunya
independent és una de les grans
incògnites amb què s’enfronten els
estanquers catalans, actualment emparats per un sistema proteccionista
de comercialització del tabac, amb
règim de monopoli, i amb una alta
càrrega impositiva. Un sistema que
compta amb el beneplàcit de l’OMS,
que a més a més recomana aquest
mètode de distribució del tabac per
evitar productes adulterats i el contraban, un greu problema per al sector.

nat, que probablement no requereixi
de massa canvis. Malgrat això, potser
sí que cal una reflexió sobre quines
haurien de ser les ubicacions de les
màquines.

En aquest marc d’incertesa, els expenedors es plantegen diverses qüestions davant d’una Catalunya independent; qüestions que hem volgut
fer arribar a Sabrià.

Tornaria a deixar que es fumés
als bars i restaurants, o es consideraria alguna altra excepció per
a llocs turístics?
La llei està funcionant bé i no ens
sembla que requereixi canvis. Tant el
sector de l’hostaleria — malgrat uns
inicis complicats i probablement poc
ordenats (que van causar despeses
als empresaris que en alguns casos
no van poder amortitzar)— com els
consumidors l’han acceptada i es
compleix escrupolosament.
Introduir ara nous canvis no creiem
que suposés fer un pas endavant,
sinó generar de nou malestar al sector turístic i crear nous dubtes. A dia
d’avui no ho preveiem.

Quina és la posició del partit en
relació amb els estancs si hi ha la
independència?
Per a ERC, les prioritats sempre seran, en primer lloc, vetllar per la salut
dels ciutadans, i seguidament, evitar
el contraban i la presència al mercat
de productes adulterats. No es tracta,
doncs, de fer invents ni provatures en
aquest camp, sinó de treballar a fons
les recomanacions de l’OMS i el seu
conveni marc, que advoca per un sistema de venda minorista i protegit.
Es mantindrien doncs l’estructura
i legislació actuals?
Un dels primers reptes del procés
d'independència serà garantir la seguretat jurídica i una transició ordenada. Així doncs, en el moment inicial
es mantindrien les lleis i normatives
actuals. En tot cas, i sempre en una
fase posterior, s’iniciaria un procés
de diàleg amb totes les parts implicades (expenedors, distribuïdors, cases tabaqueres i cultivadors) a l’hora
d’introduir-hi canvis o millores.
I què passaria amb la venda de
tabac als segons canals? Es continuaria amb el model actual o es
deixaria vendre a més o menys
llocs?
Malgrat que sempre tot és millorable i tot rumiant en els models que
s’apliquen a altres països, com Alemanya o el Regne Unit, ens sembla
que l’actual és un model molt orde-

Catalunya és un país eminentment
turístic, també Palafrugell, d’on vostè
és regidor. Una bona part del sector
acolliria de bon grat que es permetés habilitar de nou per a fumadors
determinades zones dels seus locals
d’oci i restauració, una mesura que
també contribuiria a acabar amb els
«botellones».

de tabac i es pugui vendre als estancs,
ho sigui a tots els efectes i quedi sotmesa a les restriccions del tabac.
En un país on la càrrega impositiva
del tabac és d’aproximadament el
80%, el contraban és un greu problema. Una Catalunya independent podria arribar a un acord amb Andorra
—lloc d’on procedeix la gran majoria
del tabac de contraban que entra al
país— perquè apugi impostos i minorar així el contraban.
Es tindria en compte un acord
amb Andorra per atacar el contraban?
El sistema proteccionista en règim de
monopoli és el recomanat per l’OMS
com el millor per prevenir el contraban i els productes adulterats, de
manera que la idea és continuar per
aquesta línia, i si el nostre «forat» en
aquest sistema és Andorra, caldrà
treballar-ho amb ells.

Quan governava, el Tripartit va ser
molt estricte amb el tabac, fins i tot
ho va ser més que la resta de l’Estat
espanyol.
Si arribessin a governar en una
Catalunya independent, quina
idea tindrien respecte a les restriccions? Es prohibiria fumar a
més llocs?
Com deia a la pregunta anterior, no
sembla que sigui el moment de fer
nous canvis o noves «prohibicions».
Quina posició tenen vers la cigarreta electrònica?
Cal estar preparats per adaptar-se als
nous productes de tabac, com pot ser
la cigarreta electrònica. Una cigarreta
sobre la qual se’m fa difícil opinar, perquè si avui encara genera dubtes als
científics, com no n’ha de generar als
que fem de polítics. En tot cas, semblaria lògic que si el sector del tabac
vol que es consideri com a producte

Una línia de treball que inclouria
una rebaixa d’impostos…?
Catalunya i Andorra tenen una història, una llengua, però també un turisme i un comerç compartit. En un
marc de cooperació d’igual a igual,
sense la interferència d’Espanya,
caldrà ser capaços d’arribar a molts
acords, signar molts convenis que
beneficiïn, que millorin la situació
de les dues parts, i sens dubte un és
l’àmbit del tabac, en el qual s’haurà
de treballar especialment el tema impositiu. Però no preveiem una política de rebaixa d’impostos, que podria
crear un problema a l’Estat espanyol i
al francès. 
YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
Periodista

Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers

17

Las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica gravemente
su salud y la de los que están a su alrededor.

CARTES ALS ESTANQUERS
Jordi Vivancos
Assessor laboral
Grup Lògic-Gestoria d’estancs

La regulació de
la cigarreta electrònica

E

l boom de les cigarretes electròniques va passar sense que
els estanquers en poguessin
gaudir. Aquest èxit inicial, que va fer
sorgir botigues com bolets, es basava
en part en la manca de regulació del
producte. I és que efectivament, fins
al passat 28 de març, en què es va
publicar la modificació de la llei, les
cigarretes electròniques gaudien a
l’Estat espanyol d’una absència completa de regulació. Això suposava plena llibertat respecte a qui les podia
comprar o a on es podien consumir.
La modificació de la Llei general per
a la defensa dels consumidors va
establir la prohibició de vendre als
menors qualsevol aparell o dispositiu susceptible d’alliberar nicotina, al
marge que que s’utilitzés o no amb
nicotina. Cal advertir d’aquesta prohibició incloent-la en els cartells dels
establiments que en venen.

© Alessandro Capuzzo - Fotolia.com

A més estableix un seguit de llocs on
no es pot consumir (vapejar), com

ara: les administracions i centres públics, els centres sanitaris i docents,
fins i tot a l’aire lliure, amb l’excepció
de les universitats i els centres de
formació d’adults, el transport públic, marítim, ferroviari o aeri.
Quant a la publicitat, no es podrà emetre publicitat de les cigarretes electròniques en la franja horària infantil, entre les 16.00 i les 20.00 hores;
tampoc no es poden anunciar en base
a una eficàcia o indicació terapèutica
que no hagi estat específicament reconeguda per un organisme públic, i
en la publicitat no hi poden aparèixer
menors de 18 anys.
Malgrat les nostres peticions, no
se n’ha pogut limitar la venda als
estancs i botigues especialitzades.
Tot i que l’argument de política sanitària és evident, el PP no està gaire
avesat a admetre esmenes als seus
projectes, i això no ho havien tingut
present. Així doncs, a causa del «sostenella y no enmendalla» —és a dir,

qui comet un error i no el corregeix,
en fa un d’encara pitjor—, això no va
poder entrar al text. De tota manera,
aquella mateixa setmana ja es produïa una alerta europea en relació
amb determinats productes que va
obligar els inspectors a anar passant
per infinitat de botigues i basars. La
cosa caurà pel seu propi pes.
Tot plegat, cal entendre que aquesta
regulació, lleugerament més tolerant
que la del tabac, obre una nova etapa pel que fa a la comercialització de
la cigarreta electrònica. Entenc que
molts no hi vegin cap futur, a causa de la manca de visió del nostre
regulador: hi vàrem entrar tard, i en
el pitjor moment, passat el boom inicial i quan començava el contraatac
del lobby sanitari. Però el fet és que
a tots els països occidentals, aquest
producte va obrint quota de mercat.
Passada la febrada, el mateix lobby
mèdic ha començat a reconèixer
que potser les seves alertes contra l’e-cig van ser excessivament
alarmistes. El University College de
Londres va publicar a finals d’estiu
un estudi que estimava que aquest
producte podia salvar la vida de
sis mil persones per milió, i atacava l’excessiu criticisme que s’havia
desencadenat.
És molt probable que alguns dels
nostres clients passin de la cigarreta tradicional a l’electrònica, perquè poden pensar que disminueix
els riscos de patir càncer, i cal que
nosaltres estiguem preparats. Cal
recordar el que vàrem aprendre,
el Comisionado i nosaltres, l’any
passat: el fet que nosaltres no ho
venguem no fa que no es vengui,
perquè aquest no és un producte
monopolitzat.
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Nous horaris a

LK Bitronic
Al llarg dels darrers anys, LK Bitronic ha implementat millores constants
per poder oferir als seus clients un més bon servei en l’ús, el coneixement
i el manteniment dels seus programes i productes.
Estem al despatx de Jesús Blasco,
director general d’LK Bitronic, a
qui coneixem i hem tingut el plaer
d’entrevistar anteriorment.
Com en altres ocasions, avui estem
aquí per preguntar per aquest servei
postvenda i la seva última millora:
dotze hores ininterrompudes
de servei diari d’atenció al client.
Des de l’1 de setembre LK Bitronic
ha implementat aquests nous horaris, de 8.30 h a 20.30 h de dilluns
a divendres i un servei addicional
d’emergències els dissabtes.
—Bona tarda, Jesús. Com sempre,
és un plaer ser aquí per fer-te una
entrevista.
—Bona tarda, i gràcies a vosaltres.
Com sempre, és un plaer respondre
les vostres preguntes.
Per què heu decidit ampliar els
horaris?
Un bon servei d’atenció al client ha
de ser proper, de qualitat i extens en
el temps. Durant trenta-cinc anys,
a LK Bitronic hem posat un interès
especial a potenciar la qualitat del
nostre servei postvenda, així com
la proximitat del nostre personal a
l’estanc i a solucionar els problemes
diaris de l’estanquer.
És per això que des de fa anys ens
plantegem la idea d’ampliar els nostres
horaris per incloure totes les franges
horàries clau del funcionament dels
estancs. A més, respon a les inquietuds i peticions que ens fan arribar els
col·lectius professionals d’estanquers
de Catalunya a les reu-nions que mantenim periòdicament amb els seus re-
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«Durant trenta-cinc anys,
a LK Bitronic hem posat un interès
especial a potenciar la qualitat del
nostre servei postvenda»
presentants, així com d’altres regions
d’Espanya, i que ara podem satisfer, i
així, beneficiar a tot el col·lectiu.
En definitiva, escoltem el sector i responem a les seves necessitats.
I ara, què ha fet possible aquesta ampliació horària?
Cobrir un horari d’obertura de dotze
hores ininterrompudes d’atenció al
client exigeix una gran quantitat de recursos humans i tècnics. Al llarg de tots
aquests anys d’existència, hem crescut
en personal; de fet, avui dia treballen
a LK Bitronic més de cinquanta persones, i això ens ha facilitat dissenyar

un sistema de torns que permet atendre el client des de les 8.30 h fins a les
20.30 h de manera ininterrompuda de
dilluns a divendres.
I no oblidem que amb aquest canvi
d’horari, també atenem clients els
dissabtes.
Els dissabtes també ateneu
clients?
Sí. El dissabte, en un horari reduït de
vuit hores de servei, en dues franges
de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, atenem
emergències per tal de resoldre-les i
permetre que els clients desenvolupin la feina amb normalitat.

PUBLIREPORTATGE

Es tracta doncs d’un servei d’emegències… En què consisteix?
Sí, és un servei d’emergències. Consisteix a resoldre i gestionar les incidències que impossibiliten treballar,
com ara avaries tècniques o fallades
de sistema operatiu. No està pensat
per resoldre consultes relacionades
amb l’ús del programa, ja que aquestes es poden resoldre de dilluns
a divendres i no impedeixen que
l’estanquer treballi amb normalitat.
El servei del dissabte queda restringit a avaries que impedeixen treballar els nostres clients.
Per què només d’emergències?
Molt senzill. Totes aquestes ampliacions d’horari, tant entre setma-

na com el dissabte, són gratuïtes i
formen part de la millora del nostre
servei. Per tant, si el dissabte atenguéssim tot tipus de consultes, i no
només emergències, faria falta tant
de personal com el que tenim de dilluns a divendres. Com podeu comprendre, no seria possible tenir tot
aquest personal treballant durant el
dissabte sense que això repercutís
en el cost del servei de manteniment
per als nostres clients.
La nostra intenció és resoldre les incidències que impedeixen treballar
l’estanquer, i això sí que ho podem
fer sense augmentar el preu del servei que té contractat.
A més, amb les ampliacions d’horari
que hem fet, oferim als clients la

possibilitat de resoldre els seus dubtes, fer cursos i aprofundir en l’ús del
programa en un horari prou extens
per ajustar-se a la situació de cada
estanquer.

Oferir un bon servei postvenda
és una tasca complicada, i
treballem per millorar-lo dia a dia
Una de les principals dificultats és
oferir un servei que compleixi amb
les expectatives de set mil estanquers. Un gran nombre de clients
volen coses diferents d’LK Bitronic, i
per això és difícil oferir l’excel·lència
a tots.
Continuem treballant per ampliar
la nostra oferta de serveis i millorar
el rendiment de la informàtica als
estancs, perquè tot plegat ajudi a
facilitar la feina diària i reduir la dificultat de la gestió de l’expenedoria.
En aquesta línia, a l’esforç humà de
formació i atenció al client també
hi sumem el constant desenvolupament de noves solucions tècniques per a les problemàtiques de
l’expenedoria, com ara la gestió de la
premsa, la consulta de la informació
de l’estanc des del mòbil o el servei
d’informes, perquè l’estanquer gaudeixi de les millors eines amb què explotar al màxim el seu esforç.
ÀLEX OLLÉ
Federació Catalana d'Estanquers
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NOTÍCIES

Aprovat el nou reglament que regula
el sector de les expenedories
Després de molts mesos d’estira i arronsa es va publicar finalment el nou text del
Reial decret 1199/1999, que desenvolupa la Llei del tabac.
 federació – 10 de setembre DE 2014

L

a comercialització de productes
aliens al món del tabac, la liberalització dels horaris d’obertura,
la limitació de les transmissions en
cas de sanció i l’eliminació de la infracció per residència són algunes de les
últimes modificacions que han quedat
finalment recollides en el Reglament
d’ordenació del mercat de tabacs.
En el nou Reglament s’hi despleguen
el gran nombre de canvis esdevinguts
arran de les principals aprovacions legislatives del 2013 i 2014, arribades
bàsicament per la modificació de les
lleis 17/2013, de pressupostos generals de l’Estat; 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (que recull els canvis exigits per
la sentència del Tribunal Suprem); i
14/2013, d’emprenedoria, i finalment
per la modificació del RD 1199/1999.
Totes les associacions d’estanquers
reclamaven des de feia mesos l’aprovació d’aquest text, que per qüestions
que es desconeixen s’ha endarrerit gairebé un any. Finalment, el
document més important —i més
esperat— dels últims anys al sector
va entrar en vigor l’11 de setembre
després de la publicació el dia 10 al
BOE del Reial decret 1199/1999 modificat, que el recull.

La venda d’altres productes
no es limitarà als estancs
complementaris
Una de les reivindicacions més antigues i més esteses dels estanquers era
la de poder vendre a l’establiment
altres productes no relacionats
amb les labors de tabac, opció a
la qual el Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT) sempre s’havia
oposat llevat dels estancs complementaris.

Amb l’aprovació del RD 1199/1999
s’autoritza la venda d’altres productes
sempre que no afecti la conservació
i comercialització de tabac i timbre
i la seguretat dels usuaris. Aquesta
autorització només té com a requisit previ una declaració responsable
al CMT. En un primer esborrany del
reial decret, el CMT es donava trenta
dies per respondre-hi negativament, i
si no hi havia resposta, l’autorització
s’entenia atorgada. En el text definitiu,
un cop feta la declaració responsable, l’estanquer ja pot vendre els
productes, però el CMT es reserva la
facultat d’inspeccionar en qualsevol moment la comercialització i
suspendre-la si no la considera adient
segons els paràmetres esmentats.
En canvi, s’ha eliminat de la redacció
d’aquest article la referència a la dificultat de gestió de l’estanc que hipotèticament podria provocar la comercialització d’aquests productes.

Llibertat d’obertura
La Llei d’horaris comercials també té
cabuda en aquest reglament. Així,
s’estableixen vuit hores al dia de
dilluns a divendres més quatre hores els dissabtes com a
horaris mínims d’obertura, és a dir,
un mínim de 44 hores setmanals.
Fins ara, les vuit hores havien de ser en
un horari fix de 9.00 a 13.30 i de 17.00
a 20.00 h, obligació que desapareix.

Ja no cal residir al mateix
municipi on s’ubica l’estanc
Ha quedat finalment eliminada l’obligació de residir al municipi en què es
té l’expenedoria, i en conseqüència,
també la infracció greu amb què se
sancionava l’incompliment. D’altra
banda, la transmissió dels estancs
es modifica en un punt: si el titular
ha estat sancionat amb sanció molt
greu en els últims cinc anys, o dues
de greus en tres anys, no podrà cedir
la concessió.
El nou reglament modifica també
diversos aspectes dels PVR, com
ara la gestió delegada: el punt de
venda pot delegar la gestió de la
màquina a l’estanquer, i en aquest
cas, l’expenedor s’encarrega del
transport de les labors, d’emplenar
la màquina, de triar a quins canals
posa de cada tabac… amb tota la
responsabilitat que això comporta.
La gestió s’ha de fer sempre sense
persona ni empresa intermediària, i no és remunerada. La responsabilitat de la gestió de la màquina en cas de delegació és tota de
l’estanquer (presència de labors més
demanades, actualització de preus,
ubicació…), i les claus podran estar
dipositades a l’expenedoria. D’altra
banda, l’emmagatzematge de les
labors queda limitat a dins de la
màquina.

Totes les associacions d’estanquers
reclamaven des de feia mesos
l’aprovació d’aquest text, que
per qüestions que es desconeixen
s’ha endarrerit gairebé un any
Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers
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Posada al dia urgent sobre el nou
Reglament a totes les demarcacions
Les quatre associacions catalanes van organitzar de forma urgent xerrades per
informar i posar al dia els agremiats sobre els canvis que han arribat amb l’aprovació
del nou text del RD 1199/1999, que es va publicar amb efectes immediats.

Xerrada sobre l’RD a Tarragona.

Reunió informativa a Girona.

Reunió informativa a Lleida.

Una de les reunions de Barcelona.

El 2014 va arribar carregat de modificacions legislatives per als expenedors. Modificacions que es van
donar a conèixer finalment el mes de setembre en
publicar-se el text definitiu del reglament del tabac i
que comporten importants canvis en la gestió diària
dels estancs. Uns canvis que han requerit d’una posada al dia urgent sobre els nous drets i deures que
recauen en els titulars d’expenedories.

com ara la nova potestat del CMT per prendre informació de les vendes traient una còpia de l’arxiu informàtic en el curs d’una inspecció, i també sobre altres
mesures més genèriques com el canvi de concurs a
subhasta i la gestió dels punts de venta amb recàrrec
per part dels estanquers.

Amb la previsió que el Reial decret modificat havia
d’entrar en vigor al dia següent de la seva publicació
al BOE, les primeres xerrades i reunions informatives, a les quals van assistir estanquers de les
quatre províncies de forma massiva, van tenir lloc només cinc dies després que es publiqués el nou text del
RD 1199/1999. Alguns gremis van optar per convocar
dues xerrades, en sessions de migdia i vespre, per tal
que hi pogués assistir tothom i ser com més àgils millor per arribar a tots els estanquers.

Les dues reunions de Girona, a les quals van assistir representants de cent dos estancs, van tenir lloc el
15 de setembre a la seu del Gremi; d’altra banda, la
Unió de Barcelona va haver de ampliar a dos dies
(15 i 17 de setembre) la xerrada per la gran quantitat
d’estancs inscrits, un total de cent seixanta-cinc. Van
tenir lloc a la seu de PIMEC, amb una durada de dues
hores cadascuna. Al seu torn, el 17 de setembre cent
vint-i-cinc persones van acudir a la convocatòria del
Gremi de Tarragona. Finalment, el 22 de setembre
es va fer la darrera xerrada, a Lleida, amb l’assistència
d’uns seixanta estancs. La gran afluència d’estanquers
demostra la importància d’aquesta reforma. 

Els temes van versar sobre les mesures amb efectes
més immediats en les obligacions dels expenedors,
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Un públic molt nombrós

NOTÍCIES

Nova modalitat de fer apostes
de loteria per Internet a l’estanc
Una màquina a l’estanc permetria fer apostes en línia de jocs de LAE. La màquina
quedaria vinculada a una administració de Loterías y Apuestas del Estado.

M

embres de la Federació
Catalana d’Estanquers van
assistir aquest estiu a una
presentació d’aquestes màquines de
loteries, organitzada per l’empresa
comercialitzadora, amb l’objectiu
d’informar-se sobre aquesta nova
modalitat de joc en línia i poder
informar-ne els associats. Anteriorment ja s’havia celebrat una reunió a
Barcelona el mes de maig amb altres
representants de la FCE amb el mateix objectiu.
La màquina permetria fer apostes
per Internet i quedaria vinculada a
una administració de LAE, que com-

partiria beneficis amb l’estanc. És a
dir, l’expenedoria-punt de venda adquiriria la màquina, que té un cost
aproximat de 6.000 euros, i actuaria de mitjancera: el client escull
una aposta, juga, i l’aparell li imprimeix un resguard. Aquest resguard,
però, de moment no és oficial i
l’estanquer ha de validar l’aposta
amb l’administració a la qual estigui vinculada l’expenedoria, que és
qui n’emetrà la butlleta oficial. Fins
aquest moment, l’aposta no és vàlida.
El benefici es repartiria al 50 % entre
l’administració de loteria correspo-

nent i el punt de venda (en el cas del
nostre sector, l’estanc).
Aquest mecanisme d’aposta en dos
temps està essent analitzat curosament pels representants dels estanquers de la FCE, que han fet les
corresponents consultes a la LAE i
de moment sembla que hi ha un buit
legislatiu que no deixa clara la legalitat d’aquest sistema. De moment la
FCE continuarà celebrant reunions
per mantenir-se al corrent sobre
com evoluciona la situació d’aquesta
nova forma de fer apostes de la LAE
i avaluar bé els riscos i beneficis per
a l’expenedor. 

L’empresa Logiven presenta
els seu nou servei de lloguer de
màquines a Girona i Barcelona
 GIRONA I BARCELONA – 3 DE JULIOL de 2014

La companyia està fent una ronda de contactes per donar-se a conèixer a les
associacions d’estanquers.

L

ogiven va néixer com a part de l’empresa Altadis per gestionar els canals de les màquines
expenedores. Posteriorment s’hi va desvincular
i es va independitzar, i arran de la modificació del reglament han deixat de fer gestió de les màquines i ha
canviat la seva vessant professional per encarregarse’n només del lloguer. L’empresa està també explorant altres nius de negoci i per això els comercials han
fet diverses reunions amb dirigents provincials dels
estanquers per establir-hi una relació directa.
Logiven lloga la màquina o bé a l’estanquer o bé al bar
i controlaria les marques de tabac que s’hi posen —la

distribució de canals ja està feta— i les vendes. La gestió del tabac, però, és un tema a part que s’haurà de
fer d’acord amb les indicacions del nou Reglament.
La nova empresa es dirigeix principalment al col·lectiu
dels expenedors, sector que veu més estable que no
pas el de la restauració, i per aquest motiu pretén consolidar una col·laboració fluida.
A les reunions hi van assistir representants dels gremis de Barcelona i Girona, i Axel Folchert, director
general de Logiven, i Fernando de Juana, delegat del
norest. 
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Artur Mas garanteix la continuïtat
del monopoli d’expenedories en un
hipotètic Estat català independent
El president Mas va respondre així a una pregunta de Juan Ignacio Blázquez, president
de la Unió d’Estanquers de Barcelona, sobre el futur dels expenedors després del 9-N.
 barcelona – 1 de JULIOL DE 2014

A

mb aquesta afirmació Artur Mas corroborava allò
que el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig,
havia expressat durant l’assemblea dels estanquers de Barcelona el passat mes de març.
La interpel·lació va tenir lloc durant una reunió de la Comissió Permanent de PIMEC Comerç —en la qual Juan
Ignacio Blázquez, president de la Unió d’Estanquers de
Barcelona i de la Federació Catalana, representa el sector
dels expenedors— amb el president català, Artur Mas; el
conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig; Josep Maria Recasens, director general de Comerç, i Pere Torres, secretari

d’Ocupació. A la trobada, que va tenir lloc a la Casa dels
Canonges, al Palau de la Generalitat, hi estaven representats també a través de PIMEC altres gremis de Catalunya.
El motiu de la reunió va ser exposar als alts dirigents de
Comerç i Ocupació la problemàtica del petit comerç català
i transmetre’ls les incerteses que genera l’hipotètic naixement d’un Estat català independent en un futur proper. La
resposta del president Mas en relació amb els estancs va
ser tranquil·litzadora: «Passi el que passi el 9 de novembre, podeu estar tranquils; la vostra continuïtat
està assegurada».

Membres de la Comissió Permanent de PIMEC Comerç amb el president Mas i altres
representants del Govern.

Juan Ignacio Blázquez no va deixar
passar l’oportunitat d’oferir al Govern
català l’extensa xarxa d’expenedories,
amb una capil·laritat extraordinària
que fa que arribi a tots els racons de
Catalunya. Una xarxa que el representant dels estanquers considera
que està essent infrautilitzada i que
podria servir per distribuir documentació i apropar serveis de la Generalitat arreu del país, un punt oficial de
lliurament i recollida. 

Reunió a tres bandes per analitzar
l’increment de robatoris a Barcelona
 BARCELONA – 19 DE SETEMBRE de 2014

Augmenten els actes delictius després del lliurament de la saca.
epresentants de la Unió barcelonina es van reunir amb
Mossos d’Esquadra i amb Logista per conèixer més a
fons la casuística d’aquests robatoris i buscar un mètode d’actuació per posar-hi fre.

R

sos d’Esquadra, es van decidir quins seguiments i dispositius
han d’aplicar totes tres parts. Blázquez es va mostrar molt
preocupat per aquesta tendència a l’alça dels actes delictius
relacionats amb el moment de lliurament de la comanda.

En la trobada, en què eren presents Juan Ignacio Blázquez,
president de la Unió d’Estanquers de Barcelona; Josep Marquès Argemí, delegat de Logista, i dos representants de Mos-

Els tres organismes implicats van acordar tornar-se a reunir
durant la primera quinzena del mes d’octubre per avaluar
l’eficàcia del programa proposat. 
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El Gremi gironí i Logista
consoliden la seva bona relació
El tema central de la reunió va ser la gestió de Logista i la seva relació amb els estancs.
 girona – 6 d'agost DE 2014

C

om en altres ocasions, la gestió de Logista i la seva
relació amb els estancs van centrar la reunió del
Gremi d’Estanquers de Girona i l’empresa distribuïdora Logista de principis d’agost, emmarcada en les trobades periòdiques que les dues entitats duen a terme per
mantenir una relació fluida i un contacte permanent.
El nou reglament també va copsar l’atenció del Gremi i de
Logista, que es va interessar per quins tipus de productes
podrien ser d’interès per als estanquers, arran de la nova
llibertat de vendre altres tipus de productes —amb comunicació prèvia— que permet el nou reglament del sector.
En aquest sentit, Logista fins i tot va suggerir alguns productes perquè els estanquers ampliïn la seva oferta.

A la reunió hi van assistir representants del Gremi gironí i
Miguel Angel Rosado per part de Logista. 

L

’advocat i assessor legal
del Gremi d’Estanquers de
Girona, Joaquim Vidal (a la
foto, amb el president del Gremi,
Jaume Gou), i l’entitat han signat un conveni de col·laboració
pel qual Vidal amplia les hores
d’atenció als agremiats —que recordem, tenen consulta legal gratuïta en relació amb l’estanc— i a
tal efecte des del mes de setembre l’assessor ha instal·lat el seu
despatx professional a la seu del
Gremi a Girona. 

>>> Voleu col·laborar amb la revista?
Envieu els vostres escrits, fotografies, propostes o
suggeriments a l’adreça electrònica del vostre gremi
Els textos han d’anar signats i incloure l’adreça electrònica del remitent així com la població des de la qual
s’escriu. L’extensió màxima de les cartes per publicar és de 4.500 caràcters amb espais inclosos (una mica
menys d’una pàgina en lletra Arial de cos 12 i espaiat simple). La meitat (2.250) si inclou alguna fotografia,
logo o gràfic addicional. Els textos es publiquen en català. Si el voleu publicar en castellà, indiqueu-nos-ho.
Els editors no es fan responsables de les opinions expressades en aquesta secció.
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El nombre d’actes delictius
contra estancs a les Terres de
l’Ebre baixa de nou
 tortosa – 8 de juliol de 2014

Els robatoris són, però, cada vegada més especialitzats. Així es va fer saber
en la trobada anual entre els estanquers de les Terres de l’Ebre i els Mossos
d’Esquadra per valorar les incidències.

L

’inspector de Mossos d’Esquadra Joel Boldú va explicar als estanquers assistents a la reunió —Francesc
Segarra, d’Alcanar; Anna Alegre,
de Tortosa; Blanca Andreu, de la
Sénia, el vicepresident Raúl Rubio
i el president del Gremi de Tarragona, Josep Servera— que el nombre
d’actes delictius contra estancs a
la zona ha disminuït des del darrer any. Per contra, s’ha detectat
que els robatoris són cada vegada més especialitzats, i es
va posar d’exemple el cas d’uns
lladres que havien entrat pel sostre d’un establiment.
Davant d’accions difícils de preveure com aquesta, els representants policials van insistir un cop
més en la necessitat que els estan-
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quers comuniquin tota situació sospitosa o qualsevol mínim dubte que
tinguin, i per aquest motiu van posar
a disposició dels expenedors de les
Terres de l’Ebre un telèfon directe en
comptes del telèfon d’emergències
112. D’aquesta manera es facilita a
l’estanquer que truqui, ja que es va
detectar que molts no ho feien perquè no consideraven urgent la seva
comunicació.
L’inspector i l’agent que l’acompanyava
van preguntar als assistents si els
molestava rebre visites dels mossos a l’establiment, pràctica que
permet valorar el nivell de risc dels
comerços. Al contrari del que passa
amb altres sectors comercials, que
consideren que aquestes visites malmeten la seva imatge, els estanquers
van donar-hi la seva conformitat.

Servera es va mostrar molt satisfet amb la reunió i va insistir
en la necessitat de continuar
lluitant contra els delictes al sector. Precisament el 13 d’agost la
Guàrdia Civil havia trobat gairebé sis quilos de tabac de
pipa d’aigua de contraban en
un restaurant de Salou. L’acció
s’havia iniciat per via administrativa, per tal d’esbrinar quin
tabac es feia servir per a les pipes de què disposava el local. En
inspeccionar-lo més a fons, es
va trobar una bossa amb més de
dos-cents grams de haixix, que
un dels treballadors del restaurant venia d’amagat en petites
quantitats. El treballador va quedar detingut i el propietari del
local va rebre una denúncia per
contraban. 

NOTÍCIES

La Junta de Tarragona valora
molt positivament els resultats
de la Grossa de l’any passat
El president i la Junta del Gremi també van valorar les noves candidatures a la Unión
de Asociaciones de Estanqueros de España.
 tarragona – 3 de juliol DE 2014

Els membres de la Junta del Gremi d’Estanquers de Tarragona es van reunir de manera ordinària per repassar diversos temes abans de començar les vacances d’estiu. Una
d’aquestes qüestions va ser l’esborrany del nou reglament,
que s’esperava que s’aprovés abans de vacances i es va
endarrerir fins al setembre.
Els dirigents tarragonins també van debatre sobre les candidatures que es presentarien a la UAEE, ja que aquest any
hi ha eleccions per renovar la junta directiva.
Joseba Gutiérrez, vicepresident del Gremi tarragoní.

Tampoc no podia faltar el tema estrella que ha estat present a totes les reunions d’estanquers de la Federació Catalana, la Grossa de Cap d’Any, que, com no podia ser d’altra
manera, també va ser molt ben valorada pels estanquers
que la van vendre.

A la reunió hi van assistir el president del Gremi tarragoní,
Josep Servera; els vicepresidents Joseba Gutiérrez, Raúl Rubio, Josep Pallarès i Josep Maria Marcos; José Ramon Molina,
secretari, i els vocals Lluís Gombau i Francesc Segarra. 

Recomanacions de la Federació Catalana d’Estanquers

Saques extres
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.

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

La UPELL insta els seus associats a
fer pressió a les entitats financeres
per obtenir una rebaixa de les taxes
Des de setembre, les entitats bancàries haurien de reduir l’import que carreguen
pels cobraments amb targetes de crèdit.
 lleida – 19 d'agost DE 2014

La Unió d’Estanquers de Lleida va enviar un comunicat als
seus associats en relació amb la modificació de les taxes
d’intercanvi en les targetes de crèdit i dèbit, que va entrar
en vigor l’1 de setembre i obliga els bancs i caixes a rebaixar
la taxa que cobren al comerç per cobrar amb targeta.
En vistes a què les entitats podrien ajornar a la seva conveniència l’aplicació d’aquesta norma, la UPELL va recomanar als estanquers que reclamin pel seu compte la reducció de la taxa. En paral·lel, la UPELL —i la

FCE— van fer gestions amb els bancs i caixes amb qui hi
ha signats convenis perquè apliquin la reducció des del
primer moment.
La normativa, recollida al BOE del 5 de juliol, limita a un
0,20% les taxes per pagaments amb targeta de dèbit i a un
0,30% amb targeta de crèdit. Per a pagaments inferiors a
20 € s’estableix un límit màxim del 0,10% amb targeta de
dèbit i del 0,20%, de crèdit. Per imports superiors a 35 €
amb targeta de dèbit es limita la taxa a 7 cèntims. 

Uneix-te al gremi o associació
de la teva província!
Unió Provincial
d’Estanquers de Lleida
973 288 198

Gremi d’Estanquers de
la Província de Tarragona
977 249 014
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Gremi d’Estanquers
de Girona
972 206 438

Unió Provincial
d’Estanquers de Barcelona
933 027 861
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Montmeló,
la refundació d’un poble

Que aixequi la mà qui ja coneixia Montmeló abans que s’hi
instal·lés el circuit de velocitat. Segur que no se n’han alçat
gaires. I és que aquesta humil població del Vallès Oriental es
va trobar de sobte en boca d’aficionats del motor d’arreu del
món —començant per la pròpia Catalunya— des del 1991.

F

ins aquest moment, era un municipi mitjà situat en una zona
molt industrialitzada, amb un
passat agrícola —gràcies a la irrigació
dels rius Congost i Mogent—, i que havia viscut la forta onada d’immigració
dels anys seixanta.

Però Montmeló ja existia abans que tot
això, i la història hi ha deixat diversos
testimonis. L’església de Santa Maria,
situada al nucli urbà, data del segle
X, època de la qual procedeixen els
documents més antics que parlen del
poble. I encara molt abans, els romans

La Via Augusta romana passava pel que avui és el carrer Major.
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van habitar al municipi. N’és una prova
irrefutable el pas de l’autèntica Via Augusta pel bell mig de l’entramat urbà.

Passat romà
De domus romanes se n’han trobat
vestigis en dos indrets. En ple centre
de la vila, al subsòl de l’entorn del
carrer Jacint Verdaguer, hi ha restes
de sitges i cases. Per desgràcia, sembla que el ritme d’una ciutat moderna
no pot conviure amb la parsimònia
de la història, així que un cop convenientment identificades les restes,
es van tornar a tapar, i només una actuació museològica, mitjançant unes
plaques explicatives —molt malmeses—, il·lustra la troballa.
Una mica més apartat del centre hi
ha el turó d’en Roina, on es va descobrir el jaciment de Can Tacó, de finals

ESTANCS EN RUTA » BARCELONA
del segle II a. C. Els romans van triar
aquest punt elevat 120 metres sobre
el nivell del mar segurament perquè
des d’allà podien vigilar les principals
vies de comunicació de la zona. Una
d’elles era precisament la Via Augusta.

Treure profit de la història
Els ajuntaments de Montmeló i de
Montornès del Vallès, que comparteixen la propietat del turó, van voler
aprofitar les oportunitats educatives
que ofereix un descobriment així a
tocar de la zona urbana per construir-hi el centre d’interpretació Mons
Observans, al qual s’arriba després
d’una agradable caminada. Només
per les vistes que proporcionen els
esplèndids miradors de què gaudeix
ja val la pena pujar-hi.
S’hi fan diversos tallers adreçats principalment a escolars i públic familiar,
amb què es pretén mostrar com vivien
els romans i com és la feina dels arqueòlegs. A més, per treure més suc
d’aquest indret privilegiat, durant les
nits d’estiu s’organitzen diversos actes. Enguany s’hi ha fet un taller de fotografia nocturna, observació d’estels,
narració de llegendes i un sopar basat
en la cuina que feien els romans.

L’inefable pas de la Guerra Civil
El turó d’en Roina és el més petit dels
tres que formen la muntanya de les
Tres Creus, coronada per treus creus

El riu Congost, a prop de la confluència amb el Mogent.

metàl·liques —que són, a més, el símbol oficial de Montmeló.
Les tres creus van ser un mut testimoni del vessant logístic de la Guerra Civil. I és que als peus del turó
s’hi va instal·lar el camp d’aviació de
Montornès-Montmeló, pensat al principi com a camp d’entrenament per a
una escola de vol. L’aeròdrom quedava encaixat entre el riu Congost i la
via del tren, on avui hi ha el principal
polígon industrial del municipi.
Montmeló no va quedar al marge de
la guerra, però és cert que va tenir
menys víctimes civils dins dels seus límits —diuen que cap ni una— del que
es pot esperar d’un conflicte bèl·lic

d’aquesta magnitud. Els montmelonins que sí que van morir, ho van fer
fora del municipi, com el rector Josep Maria Martí, que morí a Barcelona. Diuen que això va ser gràcies a la
unió de tots els vilatans, que van ferse forts a les entrades de la població i
no van deixar passar cap vehicle dels
insurrectes.

La immigració va marcar
el municipi
Avui dia Montmeló recupera la seva
memòria històrica gràcies a diversos
projectes engegats, com ara un documental en què s’entrevisten diversos
testimonis de la primera meitat del
segle XX. Els mateixos que van passar
d’una societat eminentment agrícola, en què els carros arrossegats per
matxos passaven pel centre de la població i saludaven pel nom a tothom,
a una societat industrial on venien a
treballar milers de persones d’altres
terres que ja es van quedar aquí.
L’arribada massiva d’immigrants del
sud d’Espanya va fer doblar la població, i avui dia la vila és sobretot una
ciutat residencial. Tots plegats han
vist després com el llunyà i llavors
exòtic món de la Fórmula 1 els trucava a la porta i els aportava visites, i,
sobretot, ha fet pronunciar el nom de
Montmeló amb tots els accents imaginables. 
VIOLETA ROCA

El Circuit de Catalunya ha posat Montmeló al mapa mundial.

Periodista
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«Quan els clients surten
del meu estanc vull
que pensin que han estat al
millor estanc del món»
Josep Maria Elias Sors és, potser, un estanquer atípic —i no només perquè no
fuma. Apassionat de l’«època fosca» de la història de Catalunya —la visigòtica—,
aficionat a la informàtica i molt conscient que la imatge i l’expressió corporal
comuniquen coses, al seu estanc, «L’Estanc», el núm. 1 de Montmeló, tot té
un lloc determinat i tot té un motiu de ser.
De primer com d’ull, hom pensa que
aquest petit estanc hermètic —un vidre
de gruix considerable separa l’espai del
client de la zona de treball— està dissenyat posant la seguretat en primer lloc,
però en Josep M. ens ho desmenteix.
JM: Aquest estanc està pensat perquè
hi treballi una sola persona, i per això
està blindat. Em puc girar o anar al magatzem sense patir pel que hi ha al taulell; si no quadren els estocs sempre és
per culpa del dependent. D’altra banda,
el disseny del taulell permet tenir un
espai sobre del cap on hi ha els productes més demanats. Així, en la majoria
de les vendes ni tan sols m’he de girar i
sempre puc mantenir el contacte visual
amb el client.

Josep Maria Elias darrere el taulell.

Darrere teu tens el tabac d’embolicar retolat amb el
preu de l’envàs... i el preu per gram!
(i tot amb una mida que el client pot llegir i entendre de
seguida...)
Sí, perquè cada marca envasa quantitats diferents, i per
saber quin surt més a compte s’han de fer càlculs que el
públic no té temps de fer. Fa més d’un any que ho tinc així
i molts clients m’ho agraeixen.

Tens moltíssimes referències de tabac d’embolicar.
Sí, en tinc entre 165 i 175. És cert que es pot passar amb
quaranta referències, però miro d’interactuar amb el client,
li explico que hi ha més món que el que coneix; miro de
buscar alguna cosa que li pugui agradar i li encaixi més
bé… Algunes de les referències que tinc només tenen un
client, però aquest client ve expressament aquí a buscar el
seu tabac perquè no el troba fàcilment.

Fas servir algun programa informàtic sofisticat per
elaborar les etiquetes?
No, jo l’única cosa que faig és mirar d’esprémer al màxim
les possibilitats dels programes que tots tenim a mà. Així
quan s’actualitzen els preus, en cinc minuts ja tinc el nou
rètol imprès. Ara hi vull afegir un altre paràmetre, per distingir si és tabac per entubar o per embolicar. Segurament
ho indicaré amb un codi de colors…

I com saps què té de diferent aquest tabac, com saps
què pots oferir a un client concret que no sigui igual
que un altre producte?
Doncs fent una mica d’investigació. Les marques no ens
informen gaire, de vegades gens, del seu producte. Rebem
una nota de Logista dient que tal cosa ha sortit i el que
costa, i ja està. Jo recorro a webs, fòrums, etc. on es parli
d’aquest producte per veure com és, i llavors l’encarrego,
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l’ofereixo als clients i els demano que em diguin què els ha
semblat. La informació va en les dues direccions.
Això és una bona inversió de temps.
Sí, però ajuda que els clients creguin que sóc un bon estanquer. Faig servir molt un espai que el programa de Bitronic reserva per posar la descripció i detalls del producte.
Això serveix perquè quan el passo pel lector puc llegir-ho
i explicar-ho al client. Així miro de donar una imatge més
professional.

«Hem de ser ràpids i
eficients. Els nostres
establiments han d’estar
nets, molt il·luminats i plens.
És molt important que el
client s’hi senti a gust»
A quins altres avenços tecnològics has obert les
portes?
Ara estic mirant d’avançar en els sistemes de pagament immediat, i per això cal que la Unió d’Estanquers de Barcelona
s’impliqui en aquest sentit. A l’estanc, el 85-90% dels nostres clients són habituals, i és una compra d’immediatesa;
per tant, seria molt útil que els nostres clients fessin el
pagament amb targeta emprant un sistema biomètric
que ha creat una empresa d’aquí a Montmeló, validant el
pagament amb dos dits. Jo ja voldria tenir-lo, però primer
és Bitronic qui ho ha d’implementar.

El preu desglossat per grams és un detall exclusiu de l'estanc.

Dónes molta importància a la imatge, oi?
És clar, és essencial! Cal cuidar fins i tot el llenguatge corporal. La manera com et mous diu coses al client. A més,
a l’estanc la gent no hi ve a passar el temps, hi ve de passada, i si s’han d’esperar, estan incòmodes. S’han de sentir ben atesos. Hem de ser ràpids i eficients. Els nostres
establiments han d’estar nets, molt il·luminats i plens. És
molt important que el client s’hi senti a gust. Hem de tenir
sempre present que tothom percep totes les formes
de cortesia, encara que sigui de forma subliminal.
Al Josep Maria, la seva mare li va cedir l’estanc l’any 1996
—és, doncs, un estanc republicà de l’any 31, situat inicialment al carrer Major—, i quan el va traslladar a la seva
ubicació actual al carrer Diputació, va haver de pensar-ho
tot abans per passar de ser un estanc que venia de tot a un
d’especialitzat: els prestatges, la porta automàtica, el blindatge, els expositors de darrere del taulell, la distribució…
Ho va fer tot el 1996 i no ha hagut de canviar res encara.
Tot i que l’estanc és petit, li has donat un enfocament totalment empresarial.
Amb el temps he anat afegint la tecnologia que ha anat
apareixent. Per exemple, la saca la treballo amb un full
de càlcul basat en previsions de futur que puc contrastar
amb els càlculs que fa el programa informàtic que es basa
només en vendes anteriors i estocs mínims. Comptar amb
aquesta ajuda permet ajustar molt compres i estocs.

No sembla que t’avorreixis mai…
Quan tenia catorze o quinze anys vaig llegir un acudit en
una revista satírica que ironitzava sobre «érase una vez
un estanquero que sonreía», i això em va marcar. La
nostra és una feina que pot ser rutinària i monòtona, i has
de fer que t’agradi. És un exercici amb beneficis claríssims
per a l’estanquer i per als clients, ja que interactuem amb
persones tot el dia.
VIOLETA ROCA
Periodista
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LLUMS I OMBRES
JOSÉ ANTONIO PET POSSE
Escriptor

De gossos i tatuatges

E

n Tomás Carrascal és un malagueny afincat a Catalunya, on va arribar per obra i gràcia de l’Esperit Sant,
allò que avui, per simplificar, anomenem destí, i tothom s’entén. Quan era un jovenet, quan va trepitjar per primera vegada aquesta terra catalana, parlava un argot difícil
d’entendre, un galimaties del dialecte andalús, una cosa com
ara: «Jozé, zaca lo zacoz al zo pa que ze zequen…». Amb el
temps —que tot ho arregla—, en Tomàs Carrascal va anar
perdent aquell accent de saitó foraster i ara es comunica amb
altri amb la naturalitat d’un oliver de Jaén. Corpulent, carnós,
mostra sempre una barba immutable de tres dies. Arribà
aquí als gloriosos anys seixanta, quan la feina no era un bé
tan escàs com avui, i aquí cremà les seves naus després de
travessar l’estepa castellana, que no era un riu sinó un mar
de soledat.
—Com es diu el vostre gosset, mestre? —em va dir el primer
dia que va gosar entaular una improvisada conversa amb
mi.
—Es diu Piper.
—Recoi! Quin nom per a un gos! —es va sorprendre el malagueny. Què vol dir Piper?
—Una cosa així com pebre en anglès.
—Ahhh!
En Tomás Carrascal, tal vegada l’únic contribuent del poble
que no acostumava a passejar amb un gos, em confessà que
a ell li agradaria molt de tenir-ne un per no semblar un estrafolari en un llogaret on els cans eren els qui manaven. Vaig
percebre en ell que el fet de no sentir-se amo d’un gos li produïa un neguit infantil. I un dia va decidir fer el pas definitiu:
va aconseguir —no se sap com— no un, sinó dos gossos esquifits, esquelètics, com dues enormes rates de claveguera
cobertes de pèls rals i drets que deixaven entreveure un cuir
de colors rosats i blavosos.
Des d’aquell dia es passejava cofoi amb els dos animalons
pels racons més insospitats de la població; deixava, quan les
seves passes es creuaven amb un altre, que les seves dues
mascotes ensumessin els anus i les parts pudendes dels altres gossos. «És noi o noia?», va aprendre a dir ben aviat per
entaular conversa mentre deixava que les mascotes li estiressin les corretges per acostar els morros a aquells objectius nauseabunds. I tot seguit, més avorrit que una ostra, en
Tomás Carrascal treia tema per polemitzar, normalment sobre futbol o referent al candent separatisme català, la importància del qual el nostre home no arribava a comprendre.
En moments així, el seu gos més petit no perdia de vista
tots i cadascun dels transeünts que es movien en un radi
de menys de cinc metres, mostrant les dents i deixant anar
lladrucs de petit castrati. Llavors, en Tomàs Carrascal, romacer, salmodiava: «Calla, Kuki!» Altres vegades apareixia
pel carrer passejant només un gos, el més grandet de tots
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dos. «I l’altre?», li preguntaven. «Avui no ha volgut sortir»,
responia, com si l’animal tingués les mateixes rareses d’un
ésser humà.
Després d’unes quantes setmanes sense trobar-me’l, un dia
hi vaig ensopegar de morros en tòrcer una cantonada de la
plaça Major. Semblava molt canviat. En la seva indumentària
destacava una samarreta sense mànigues, estil imperi, amb
la mítica foto del Che Guevara gravada al pit.
—Quina samarreta més xula! —li vaig dir.
—Un caprici de la meva dona —em va respondre, lacònic.
A en Tomás Carrascal, aferrat als seus costums, tradicionalista recalcitrant, home d’idees fixes, li donen destret els tatuatges que exhibeixen amb impudícia els joves —i no tan
joves— dels nostres dies.
—I aquests talls de cabells que pretenen lluir alguns joves,
escolti, amb aquestes crestes al capdamunt del crani rasurat?
Entre tanta arracada, tants cércols, tantes argolles als nassos
i tants tatuatges, semblen homes-bèsties trets d’una escena
de terror. Quina lletjor, Senyor! Jo, que sóc força lleig, i no ho
nego, em considero un Adonis entre tant de cretí sense personalitat. Cada matí, quan em miro al mirall, no puc evitar de
pensar: «Gràcies, mare, per haver-me fet com sóc».
—Són modes que amb el temps passaran, Tomás —li dic,
conciliador.
—Però aquest cop deixaran la seva petjada… Aquesta exhibició de la lletjor de què alguns ara fan gala em fa recordar
les horroroses pel·lícules d’indis i pirates que feien al cine
de la meva Antequera. Alguns dels que veiem per aquests
móns de Déu passejant les seves misèries semblen monstruosos personatges sortits d’aquelles pel·lícules de la meva
infantesa, indis i pirates de carn i ossos. I em pregunto: «Tan
desesperats estan per despreciar d’aquesta manera els seus
cossos, els cossos que les seves mares van parir i cuidar amb
tanta cura i que ara ells fan malbé sense ni un bri de vergonya?». I ja no parlem de les dones, tan dolces, tan femenines
elles, convertides en autèntics espantalls mitjançant aquests
horribles tatuatges. A mi em faria angúnia acariciar el cos
d’alguna d’aquestes jovenetes que llueixen tatuatges fins i
tot a les natges, dispensada em sigui la paraula.
—El món, pels motius que sigui, s’ha tornat boig, Tomás, ja
l’hi ben dic.
—I tant! I tant...!
Mentre el sol, cansat de tant d’enuig, baixava cap a l’oest,
darrere del Montseny, asseguts a les terrasses de la plaça
Major, insensibles a tanta bellesa crepuscular, els joves, el
futur d’aquest país, mantenien converses tan enigmàtiques
com entretallades, de les quals sobresortia una mena d’eco:
«Ei, tio, tiiio, tiiiiio…».
I només això.

LLUMS I OMBRES

Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers

37

Consells de seguretat
Llorenç Navamuel
Assessor de seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers

La gestió d'efectiu
a l'estanc
El gran gran nombre de vendes de poc import i el curt marge
comercial fan que els estancs siguin dels pocs comerços que
encara acumulen una gran quantitat de diners en efectiu.
Aquest excés d’efectiu representa un risc en la gestió diària
que cal minimitzar.
Sabent que cada estanc és un món,
des d'aquestes línies intentarem donar una visió de com fer la nostra
gestió de l'efectiu més segura.

Alts ingressos en metàl·lic diaris
El sector de la venda del tabac és molt
concret i diferent dels altres negocis.
Com comentàvem a l'inici d'aquest
article, el motiu de l'acumulació de
gran quantitat de metàl·lic que generem en la resta dels comerços és
el gran nombre de vendes diàries
realitzades de poc import, de les
quals moltes no arriben ni als 5 €.
Si a això hi afegim l'escàs marge comercial —del 8,50%z que tenim en
la majoria de productes que despatxem als estancs, ens trobem que les
vendes amb targeta són actualment
una forma de pagament que, encara que tenen una acceptació cada
dia més gran, segueixen essent un
volum residual en relació amb la
caixa total en la majoria de la xarxa
d’expenedories.
També trobarem estancs en els quals
la venda amb targeta és ja considerable, com en estancs de costa o frontera, però també en trobarem molts
d’altres que no accepten aquest tipus de pagament. El comerç general

normalment fa moltes menys vendes, però de més import i amb més
marge comercial, terreny idoni per al
pagament «de plàstic». En definitiva,
l'estanc mitjà es troba amb caixes
diàries de l'ordre de 3.000 €, 4.000 €…
en metàl·lic, i això són molts diners en efectiu que cal saber
gestionar.

Transport de l'efectiu:
de l'estanc al banc
Sovint m'han preguntat que quantes
vegades s'ha d'ingressar al dia o a la
setmana. La resposta és molt senzilla: cada vegada que puguem! Hi ha
tants estancs diferents com estanquers. Per a uns n’hi haurà prou amb
una vegada al dia. Per a molts altres,
una vegada al dia pot ser insuficient.
Però com a norma, i si no hi ha una
causa de força major, una vegada al
dia com a mínim.
Si pel motiu que fos, no ens és possible ingressar ni al banc ni al caixer,
hauríem de disposar d’una caixa
forta per poder guardar amb garanties els nostres diners. El que mai
hauríem de fer és endur-nos els
diners a casa. Mai. El raonament és
molt clar. Si ens emportem l'efectiu
a casa:

Ens emportem el problema a casa,
P
però aquest no desapareix, sinó que
s’agreuja, ja que traslladem el risc de
robatori i/o atracament a fins al nostre domicili;
L’assegurança de casa nostra no
P
ens cobrirà aquesta quantitat de diners ni tampoc ho farà, en molts casos,
l’assegurança de l'estanc, ja que la cobertura habitual de transport de fons
per a comerços és de l'establiment assegurat a l'entitat bancària.
En qualsevol cas, així que surten els
diners amb nosaltres o amb algú de
la nostra confiança, com a mesura de
seguretat és important saber que hem
d'anar directament des de l'estanc
fins a l'entitat on en farem l'ingrés.
Com a exemple per il·lustrar aquest
capítol farem aquesta reflexió:
s'imaginen que el director d'una sucursal bancària s’endugués diners en
efectiu a casa perquè té molts diners a
la seva sucursal? És difícil d'imaginar!
Doncs posem els mitjans suficients
perquè si pel motiu que fos no poguéssim ingressar-ho, disposem d'una
caixa forta per així poder garantir tant
la seguretat del nostre capital com la
cobertura per part de l’assegurança a
un preu molt raonable.
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Consells de seguretat

Control intern de l'efectiu
Promoure l'honestedat dels treballadors mitjançant la instal·lació de càmeres de seguretat en els llocs on es
maneja l'efectiu està demostrat que
redueix considerablement els furts.
En realitat, aquesta és la finalitat de
la instal·lació de les càmeres de seguretat: el control intern. Si a més disposem d'enregistrament d'imatges,
ens podrà ajudar a aclarir algun problema amb un canvi, etc. Manejar
grans quantitats d'efectiu és sens
dubte un factor de risc important, no
tan sols extern, sinó també intern,
amb els nostres propis treballadors i
col·laboradors. I malgrat que puguem
tenir un cert control de les mercaderies i fem inventaris periòdics, hi ha
articles que són difícils de controlar
i que segurament ens faran que sigui
molt difícil filar tan prim, ja que no
apareixen en els programes del nostre inventari per l’escàs valor que tenen (xiclets, caramels, etc.).

Una caixa forta no és una caixa
metàl·lica amb pinta més o menys
resistent, sinó que ha de ser homologada. Perquè no hi hagi confusions
sobre aquest tema és millor deixarse assessorar per comerços especialitzats en aquesta matèria. Comprar
una caixa d'aquest tipus en una gran
superfície és un error. Normalment
quan visito un estanc i m'asseguren
que disposen de caixa forta, sempre
demano que me l'ensenyin, perquè
per la meva experiència els puc assegurar que la meitat de les vegades
no l’és.
Aquesta confusió pot generar un
problema enorme en cas de robatori
o atracament, ja que l'asseguradora
que tinguem comprovarà en cas de
sinistre si aquesta caixa on diposi-

N’hi ha de moltes mides i preus. Això
sí, que sigui caixa forta homologada.

Tampoc és una caixa forta el cashkeeper
o calaix de cobrament automàtic.
Aquestes caixes tenen una funció específica, de despatxar el canvi i que
el nostre personal no toqui els diners,
i també ens garanteix la seguretat en
el canvi, en la detecció de bitllets falsos, etc. Però a efectes de cobertura
de l’assegurança, tots els diners que
conté la màquina s’entenen com a
dipositats en una caixa registradora,
no en una caixa forta. Per tant, cal
carregar-la només en el moment que
iniciem la jornada i buidar-la abans
d'acabar-la.

L'efectiu, de l'estanc al banc sense passar per cap
lloc!
No hem de portar els diners en bosses de cap mena,
sinó enganxats al cos, en butxaques interiors.

Consells

Caixes fortes
Si el nostre problema és que no podem
ingressar les vegades que voldríem, o
bé perquè recaptem una quantitat de
monedes considerable i el banc ens
condiciona l'ingrés a uns dies i hores
determinats, o perquè el cap de setmana recaptem molt d’efectiu i no
l’ingressem, o pel motiu que sigui, és
imprescindible l'ús d'una caixa forta
com a mesura de seguretat.

tem els diners té aquesta homologació. Si no la té, l'asseguradora entendrà que és com si l'efectiu estigués
en una caixa registradora o en un
armari.

Si n’hem de portar una quantitat important, hem
d’intentar ser dues persones.
No ens hem d’endur l'efectiu a casa.
En ingressar-lo a les entitats bancàries, hem
d’intentar que els altres clients no ens vegin la
quantitat que ingressem.
Cal comprar la caixa forta només en establiments
especialitzats.

Associa’t!
> Formació
> Assessorament legal
> Informació actualitzada
> Conveni de finançament bancari, de telefonia, corredories d’assegurances…
> Conveni amb Loteria de Catalunya per incrementar la vostra comissió
> I molt més…
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TRIBUNA LEGAL
Xavier Tamareu
Advocat 19118

La gestió delegada,
realitat legalitzada?
La reforma del reglament
ens ha portat la tan anunciada
gestió delegada
Legalment des de l’11 de setembre, els PVR, amb els nous
impresos, poden demanar una modificació del permís de
venda i cedir la gestió de la màquina. Un cop comunicat el
canvi, l’estanquer i els seus treballadors poden carregar (i
descarregar) les màquines legalment en els punts de venda
amb recàrrec acollits a aquesta modalitat.

E

n molts casos, això suposa la
legalització d’una modalitat
comercial que l’estanquer ja
venia fent per ell mateix o a través
d’una empresa de vending. Però la
legalització d’aquesta modalitat
comporta la limitació, o l’intent de
limitació, d’alguns dels seus avantatges econòmics. La gestió ha de
ser gratuïta. L’estanquer no pot cobrar al bar per portar la màquina.
Legalment, l’estanquer no pot tocar
cap part dels quinze cèntims de recàrrec del punt de venda.

L’estanquer ha de respectar
la neutralitat dels canals
de la màquina
En la gestió delegada, si s’observa
una discriminació en els canals, la
sanció, greu, de 12.000 euros, és
per a l’estanquer. Això suposa un
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Si qui decideix els canals és
el propietari-vending de la màquina
i qui rep la sanció és el
llogater-estanquer, estem venuts
problema per a aquells estanquers
que col·loquen màquines que tenen
reservats els canals. Si qui decideix
els canals és el propietari-vending
de la màquina i qui rep la sanció és
el llogater-estanquer, estem venuts.
Caldrà revisar aquests contractes.
De la mateixa manera, adquireix
la responsabilitat que la màquina estigui situada a l’interior de
l’establiment o que els preus siguin
els legalment vigents.
Per tant, l’única idea del Comisionado es donar-nos més feina i més responsabilitat pel mateix preu? Penso

que cal mirar més enllà i tenir presents diverses coses alhora:

P

Primer, la gestió delegada
només podrà fer-la l’estanquer
als seus PVR assignats. Com ja
hem començat a veure, el Comisionado està començant a controlar les distàncies i a mesurar
si l’estanc es troba o no entre
els tres més propers.

P

Segon, si no s’opta per la
gestió delegada, la màquina només la pot carregar el PVR. I és
que els mandats de transport

P

Tercer, es crea una modalitat
de sanció molt greu, a partir de
120.000 euros, per als infractors múltiples: aquells estancs
que serveixin il·legalment més
de deu PVR.

©

no habiliten —no han habilitat
mai— a carregar la màquina.
El nou reglament també regula
que l’únic que podrà fer aquest
mandat serà ara l’estanquer.
L’estanquer serà l’únic mandatari davant el Comisionado que
tindrà constància del mandat,
ja que cal seguir enviant-lo, i
serà plenament responsable de
l’actuació del seu mandatari.
Donar un mandat a algú que no
se sap si actuarà d’acord amb la
llei (i carregarà la màquina a més
de transportar el tabac) podria
ser un perill, sobretot si quan
el Comisionado rep el mandat
el considera una presumpció de
frau i hi va al darrere.

tabazk.blogspot.com.es

TRIBUNA LEGAL

P

I quart i últim, es creen mesures de control telemàtic a les
màquines per comprovar que la
venda s’ajusta a la compra, mesures que s’afegeixen al control
per USB de les vendes dels estancs, i a la possible limitació de
les compres en cas que siguin
considerades excessives per a
la ubicació de l’establiment.

Totes aquestes mesures
llegides conjuntament ens
donen un missatge clar:
la ferma voluntat del
Comisionado de reordenar
el segon canal.
Una altra cosa és que ho
aconsegueixi

Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers

43

EL SECTOR EN XIFRES

TZAR

CTUALI
A
A
T
L
A
F

Any 2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Espanya

VARIACIÓ 2013/2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Catalunya

VARIACIÓ 2013/2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Barcelona

44

VARIACIÓ 2013/2014

ACUMULAT FINS a 31/8/2014

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%

4.011.991.425

202.737.566

422.763.152

20.623.390

-2,89%

0,85%

-6,58%

61,86%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

169.837.012

146.093.513

513.969 (kg)

36.036 (kg)

-5,40%

-1,68%

-13,19%

-20,72%

741.803.531

36.747.352

86.004.199

2.703.708

-3,02%

1,27%

-1,76%

10,88%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

104.637.316

95.534.706

312.021 (kg)

19.978 (kg)

-6,07%

-1,37%

-11,77%

9,31%

458.023.283

24.206.087

52.338.709

1.512.991

-3,74%

1,33%

-0,57%

34,96%

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

EL SECTOR EN XIFRES

TZAR

CTUALI
A
A
T
L
A
F

Any 2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Girona

VARIACIÓ 2013/2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Lleida

VARIACIÓ 2013/2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Tarragona VARIACIÓ 2013/2014
VENDES DE CIGARRETES EN UNITATS

VENDES DE CIGARS I PURETS EN UNITATS

ACUMULAT FINS a 31/8/2014

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%

159.176.112

6.511.822

18.150.521

613.738

0,51%

1,46%

-0,05%

-33,00%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

12.077.404

10.884.053

35.366 (kg)

2.966 (kg)

-10,41%

-3,24%

-19,15%

-14,62%

52.308.468

2.539.154

5.893.633

228.474

-8,01%

-1,19%

-7,80%

20,28%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

16.571.125

16.036.227

57.533 (kg)

4.462 (kg)

-4,50%

-0,61%

-17,49%

41,43%

72.295.669

3.490.289

9.621.335

348.506

-2,09%

2,29%

-7,06%

64,84%

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN KG

VENDES DE PICADURA DE PIPA EN KG
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Gremi d’Estanquers de Girona
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Tel.: 973 28 81 98 – Fax: 973 31 02 72
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Tel.: 972 206 438

info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: David Juanhuix

Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona

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

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

info@estanquersdetarragona.com
www.estanquersdetarragona.com

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

President: Josep Servera Sans
Vicepresident: Josep Pallarès Olivé

President: Juan Ignacio Blázquez Navarro
Vicepresident: Julián Vinué Gimeno

Sol·licitud d’Adhesió

Data: ________ / _________________ / 2013

Nom:_____________________

Cognoms:_ ___________________

__________________________

NIF:______________________

Estanc núm.:__________________

Tel.:______________________

Adreça:__________________

_____________________________

__________________________

Sol·licita l’adhesió a:

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

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

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