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Bufen vents 
de canvi
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EDITORIAL
JAUME GOU PUIG
President del Gremi d'Estanquers de Girona

«Tenim el potencial 
de ser diferents, 

traguem-ne profit»

«Els estancs del passat 
són la base dels nostres 

negocis d’avui»

«Cal mirar enrere per poder 
anar endavant»

A mb el comiat de Juan Ignacio Blázquez, que 
pròximament deixarà de ser el president de la 
Unió d’Estanquers de la Província de Barcelona 

i també de la Federació Catalana d’Estanquers, plega 
una persona molt implicada amb el nostre sector i el 
nostre futur. És just doncs agrair-li els incalculables 
viatges a Madrid, les desenes de reunions cada mes, el 
munt de trucades fetes i rebudes, tot amb un únic ob-
jectiu: fer dels estancs un negoci rendible, honest 
i agradable. En definitiva, li hem d’agrair la feina feta, 
sense la qual possiblement no s’hauria pogut recupe-
rar la Federació Catalana d’Estanquers, que avui uneix 
les quatre províncies catalanes i ens fa forts a Madrid. 
Tan forts, que avui un català —Julià Vinué, que no és 
casual que sigui el vicepresident barceloní— ocupa un 
lloc a la junta de la Unión de Asociaciones de Estanque-
ros de España. 

Si la Federació que Blázquez va ajudar a crear no tingués 
tanta força i unió, avui no hi hauria un membre català 
a la junta de la unió d’expenedors més important de 
l’Estat espanyol. I aquesta fita no és banal. Que algú que 
coneix profundament el nostre dia a dia pugui defen-
sar els nostres interessos allà on es decideixen 
les coses és un pas transcendental per a nosaltres. I, 
en sentit contrari, que puguem disposar de primera mà 
i en directe de la informació que es maneja a Madrid ens 
situa en posició d’avantatge.

La junta de la unió barcelonina ha fet molt bona feina 
els darrers anys, i en Juan Ignacio pot plegar tranquil, 
sabent que l’associació queda en bones mans. I és que 
els estancs patim canvis constantment, i això ens obliga 
a estar al dia i no perdre pistonada.

Però que el futur no ens encegui. Com veureu en aquest 
número, els estancs del passat són la base dels nos-
tres negocis d’avui. Són molts anys d’història de les 
expenedories en el teixit comercial català, i aquest ric 
bagatge ens ha de servir per posar els fonaments d’un 
bon avenir. Cal mirar enrere per poder anar endavant; 
per corregir allò que no s’ha fet bé, però també per 
aprendre què feia especial les botigues dels nostres avis 
i fer-ho valer. Hem de conservar les arrels per millorar i 
poder afrontar el futur amb garanties. 

No reneguem del nostre passat, sinó aprofitem-lo, ren-
tem-li la cara si convé, espolsem-lo i posem-li roba nova, 
però fem-lo lluir més que mai. Reivindiquem els nostres 
negocis històrics, mostrem les botigues centenàries, 
convertim els anys en un fet diferencial. Tenim el poten-
cial de ser diferents, traguem-ne profit!
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JOSEP SERVERA SANS
President del Gremi d'Estanquers de la Província de Tarragona

El tabac, l’essència dels 
nostres comerços
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OPINIÓ

L ’any que hem deixat enrere va dur al nostre sec-
tor una de les reformes més importants dels 
darrers temps, i una de les més reivindicades: 

l’autorització de venda de productes aliens al món 
del tabac. Des del meu punt de vista, però, això tan 
desitjat podria convertir-se en un caramel enverinat si no 
anem amb compte.

Tal com diu la mateixa llei, el nostre negoci principal és 
el tabac. I això no vol dir només que venguem cada dia 
uns quants paquets de cigarretes, picadura i alguns en-
cenedors; això vol dir també que el tabac és l’essència 
dels nostres comerços, i cal que hi estigui present tant 
en producte —que no ens manqui cap de les nostre mar-
ques— com en l’aspecte extern: ha de ser la imatge de la 
nostra botiga.

No hem de convertir els nostres estancs en establiments 
amb una «mica de tot» tot relegant el tabac a un segon 
terme —o més enllà—, amagat darrere d’altres productes, 
ofertes i cartells. No pot ser que algú entri a la botiga 
sense adonar-se que és un estanc, de tanta cosa com hi 
tenim. El tabac ha de ser prioritari, i no ens podem 
deixar enlluernar per les desenes de novetats que, de ben 
segur, les cases comercials vindran a oferir-nos, aprofi-
tant que ara les podem vendre.

El tabac ens ha donat tot el que som, i ens ho ha de conti-
nuar donant. El podem complementar amb altres articles 
de consum, però són aquests articles —insisteixo— els 
que han de quedar en una segona posició. El nostre mo-
del de negoci és únic a l’Estat espanyol; tenim el 
privilegi de vendre un producte protegit per al qual ca-
len llicències, concessions i permisos que no tothom pot 
aconseguir. No ens el deixem perdre.

Precisament la feina de fons que hem fet les associacions i 
gremis i la Federació Catalana d’Estanquers per aconseguir 

que s’autoritzi aquesta venda d’altres productes em fa 
pensar en com és de necessari que existeixin les 
unions sectorials. L’esforç que fem des d’aquestes en-
titats per mantenir informats els socis i agremiats només 
té un objectiu: que els estanquers puguin desenvolupar 
els seus negocis amb el màxim de garanties i amb tota 
l’ajuda que puguin necessitar.

Les assessories legals i fiscals que les unions i gremis 
hem posat en marxa, sense cost extra per als associats, 
pretenen ajudar els expenedors a gestionar els seus ne-
gocis sense problemes cap mena —ni legals, ni laborals, 
ni fiscals. Els convenis i pactes que hem signat amb en-
titats bancàries, empreses d’assegurances i altres proveï-
dors pretenen ajudar-nos a nosaltres, els estanquers, a 
trobar finançament per als nostres negocis i a complir 
amb les premisses requerides per les lleis en assumptes 
com la prevenció de riscos laborals o la protecció de da-
des personals, entre altres.

M’agradaria, doncs, que tinguéssiu molt present la feina 
intensa i sense pausa que fem alguns de nosaltres, des de 
les associacions, per al bé de la resta del nostre col·lectiu, 
i que aprofiteu els resultats d’aquesta feina, que són, per 
descomptat, en benefici de tots nosaltres.

El nostre model de negoci 
és únic a l’Estat espanyol; 

tenim el privilegi de vendre 
un producte protegit 

per al qual calen llicències, 
concessions i permisos que no 

tothom pot aconseguir. 
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No es coneix massa d’aquells primers anys de venda i 
distribució del tabac a l’Estat espanyol, cap allà l’any 1636, 

en la etapa inicial de la implantació del monopoli. Va ser 
durant aquest segle XVII que la hisenda pública va fer 

el seu primer intent d’administrar el comerç i les rendes 
derivades de les vendes del tabac als regnes de Castella i 

Lleó amb l’establiment de l’anomenada «Renta del Tabaco».
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Els estancs, 
ahir i avui

A quests monopolis fiscals 
eren un recurs tributari que 
destacava per proporcionar 

ingressos abundants i ser de fàcil 
cobrament. Es tractava d’una «ren-
da estancada», és a dir, d’un conjunt 
d’ingressos provinents d’activitats in-
dustrials i comercials realitzades per 
la Corona a través de l’establiment 

d’un monopoli. La Corona «estanca-
va» (restringia) així la venda de certs 
productes a determinades persones, 
que rebien uns drets específics del 
rei. Això va proporcionar a l’Estat del 
segle XVIII uns quantiosos ingressos.

De fet, des d’un punt de vista etimo-
lògic, estanc significa «embargament 

o prohibició del curs i venda lliure de 
determinades coses, la reserva ex-
clusiva de la venda de mercaderies a 
persones o entitats, fixant els preus 
als quals s’han de vendre». Així doncs 
no ens ha de sorprendre que avui dia 
es continuï anomenant estancs a les 
expenedories de tabac i timbre, enca-
ra que el cobrador no sigui el rei.
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D’aquests primers estancs sabem que 
tenien així mateix arrendada la ven-
da de peix, xocolata, sucre, i paper 
importat, i que n’hi havia de dos ti-
pus: els «estanquillos», destinats a 
la venda directa al públic, i les «ter-
cenes», que eren despatxos situats 
en alguna administració i que pro-
veïen de gènere els «estanquillos», a 
l’engròs. Tanmateix, a les «tercenes» 
també hi acudien consumidors per 
comprar el tabac directament; solien 
ser les classes privilegiades, que po-
dien desemborsar quantitats impor-
tants de diners.

Aquest sistema imperant de renda de 
tabac va perdurar fins gairebé arribat 
el segle XIX. La majoria d’estanquers 
rebia una credencial de nomena-
ment reial, i eren considerats sub-
alterns de la Hisenda Reial i per tant, 
empleats públics, incompatible això 
amb l’exercici de qualsevol càrrec 
municipal.

En una credencial d’un nomenament 
feta pel governador de la província 
de Barcelona l’any 1860 (vegeu-ne un 
extracte a la imatge) s’hi detallen les 

condicions que regien el títol: càrrecs, 
responsabilitats i prerrogatives, en 
un breu articulat que poc té a veure 
amb la complicada legislació actual. 

El títol d’estanquer no el podia pos-
seir qualsevol. El fisc considerava 
que calia haver adquirit un cert nivell 
d’instrucció per disposar-ne. Així, no 
sorprèn, tenint en compte el context 
de l’època, que s’exigís als estan-
quers «saber leer, escribir y contar». 

La Hisenda Reial era ben conscient 
que tractava amb una mercade-
ria que despertava la passió de les 
mans alienes. Per això l’articulat 
deixava ben clar que el contraban 
era un delicte major i aquells estan-
quers implicats en alguna operació 
d’introducció il·legítima «sufrirían la 
pena de presidio». La durada del càs-
tig variava en funció de l’import del 
decomís, però les penes de presidi es 
podien complir a llocs tan remots com 

Alhucemas o les Antilles. La cobdícia 
que generava el tabac també exigia 
prendre mesures per preservar la se-
guretat de l’estanquer —que, per al-
tra banda, podia vendre pólvora amb 
un «premio» o comissió del 4%—, a 
qui es permetia utilitzar una escope-
ta per a la seva defensa i seguretat 
personals.

Extracte del títol de nomenament d’estanquer de la província de Barcelona expedit pel 

Governador provincial corresponent. Any 1860.

«Diners a l'estanc, 
fum al cel» 

Refrany popular
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A les imatges veiem uns paquets de tabac 
de picadura de la Compañía Arrendataria 
i de Tabacalera.

De la Compañía Arrendataria 
de Tabacos a Tabacalera SA, 
Altadis i Logista

La situació «reial» dels estancs va 
anar patint variacions no massa subs-
tancials fins arribat el 1887, any en 
què es va «subcontractar» finalment 
l’arrendament del monopoli a la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos. 
Això va suposar l’inici d’una nova 
etapa que va confegir l’estructura de 
l’actual activitat estanquera. A partir 
d’aquell moment, va ser la Compañía, 
i no la Corona, qui va passar a gestio-
nar la xarxa de distribució i venda del 
tabac en tots els seus aspectes.
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No va ser, però, fins ben passada la 
Guerra Civil espanyola, l’any 1945, 
que es constituïa l’empresa pública 
Tabacalera SA per gestionar el mo-
nopoli de tabac, empresa que relleva-
va l’antiga Compañía en el control de 
la xarxa d’expenedories i mercat del 
tabac.

En la seva primera etapa, la Compa-
ñía i Tabalera havien evolucionat molt 
poc des de la implantació del mono-
poli l’any 1636. Va ser durant la sego-
na meitat del segle passat que es van 
viure els grans canvis i innovacions 
que avui es poden constatar en el sec-
tor de la distribució i comercialització 

tabaquera. Tot i així, les relacions co-
mercials amb els estanquers van ser 
molt primàries fins ben entrada la dè-
cada dels setanta, i es treballava en un 
mercat pràcticament de demanda.

El 1999, Tabacalera va passar a anome-
nar-se Altadis. No es tractava només 
d’un canvi de nom; Altadis va suposar 
la unió de la Tabacalera espanyola amb 
la francesa Société d'exploitation indus-
trielle des tabacs et allumettes (Seita). 
Altadis produïa i comercialitzava mar-
ques de tabac, i amb el naixement l’any 
2001 de la seva filial Logista, va pas-
sar també a dedicar-se a la distribució 
integral de productes tabaquers. Altadis 
passaria, doncs, a ocupar-se de gestio-
nar la fabricació i comercialització de les 
marques tabaqueres, pròpies i alienes, i 
Logista de la distribució a les expene-
dories de totes les marques, nacionals 
i estrangeres, que es venguessin en ter-
ritori nacional. Un model que perdura 
amb poques diferències avui en dia.

Aquells anys de la postguerra...

La guerra havia deixat el país sense 
molts productes vitals de primera 
necessitat per portar una vida digna. 
Hi faltaven les coses més elementals, 
que només es podien adquirir sota el 
control estricte del Règim. La manca 
de tabac formava part d’aquest racio-
nament, que es va materialitzar amb 
les «targetes de fumador» i els 
anhelats «cupons», que segellaven 
les expenedories (a la imatge podem 
veure una targeta de racionament 
d’una expenedoria de Barcelona).

En els anys que van seguir a les es-
cassetats i racionaments del tabac 
viscuts durant els anys de la guerra, 
va néixer Tabacalera, en un mer-
cat de demanda on la competència 
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Targeta de racionament de tabac de Tabacalera SA durant la Guerra Civil espanyola segellada per una expenedoria de Barcelona.

Estanc del carrer de les Voltes de Calella de Palafrugell, 1910-1930.

La «targeta del fumador» constituïa en aquells dies una 
peça obligada per poder fumar. Els fumadors eren uns 
veritables artistes en l’art de fer cigarretes d’embolicar. 
Va ser famós per la seva habilitat per fer-ne el rei Alfons 
XIII; els feia amb una sola mà. Va acabar rebent el nom 
d’«El Rey Pitillo». Alguns els embolicaven amb «màquines 
domèstiques», de les quals presumien orgullosament. 
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era inexistent. Ben al contrari de 
l’agressiva lluita comercial que vi-
vim actualment, en aquells dies no 
era necessari portar a terme ferotges 
accions comercials. No calia. La ven-
da estava garantida en un país que 
demanava més del que podia oferir.

Dels mutilats, vídues i orfes del 
Règim a la subhasta pública

Després de la Guerra Civil, a partir 
dels anys quaranta del segle passat, 
els estancs es concedien preferent-
ment als mutilats, vídues i orfes de 
l’exèrcit franquista, de la mateixa ma-
nera que havia passat a França des-
prés de les guerres napoleòniques.

Quan alguna de les persones amb 
els mèrits apuntats presentava la 
sol·licitud d’un estanc per a un punt 
determinat de la terra pàtria, se li solia 
concedir la titularitat, i instal·lava el ne-
goci a qualsevol punt del poble o ciutat 
que escollís, sense que se li marques-
sin distàncies mínimes respecte als al-
tres estancs més pròxims, ni tampoc 
superfícies als locals aportats.

Es van instal·lar, a partir d’aquells 
anys, estancs de dimensions dimi-
nutes als portals de les cases, a sota 
d’escales i a quioscs sobre les vore-
res. Tot anava en consonància amb 
l’època: menys marques de tabac, 
menys existències, i escasses exigèn-
cies dels consumidors.

Per a José Antonio Pet Posse, es-
criptor i exrepresentant de Tabacalera 
i Logista durant prop de quaranta-cinc 
anys, aquell món «tenia per a mi com 
un encant literari, tot i que no pensa-
rien el mateix els milers d’espanyols 
que es van veure privats de les seves 
credencials per ser “persona desafecta 
al Règim”». A la delegació de Logista a 
Girona ens assegura Posse que es con-
serva un llibre que dóna fe d’aquest 
fet, perquè recull l’historial de diverses 
expenedories i hi figuren les persones 
que foren desposseïdes de les seves 
credencials per raons polítiques.

A més, també es podia accedir a la 
titularitat d’una expenedoria per suc-
cessió inter vivos o mortis causa. Per 
a un espanyol mitjà d’abans era més 
difícil que ara aconseguir un estanc. Un estanc a la dècada de 1930.

En els anys de postguerra, els preus de les labors de 
tabac no patien modificacions tan freqüents com ara. 
Les baixades de preus eren rares. Quan el tabac pujava, 
els estanquers havien de declarar les exitències de què 
disposaven en els seus establiments, i pagar la diferència 
de preus. Això mateix passava al monopoli francès. El dia 
de la pujada del tabac, se’ls practicava in situ un recompte 
de les quantitats declarades. Si en declaraven menys, se’ls 
obria un expedient i se’ls imposava una sanció. Aquesta 
obligació de declarar el tabac avui dia ha desaparegut.
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En els darrers anys s’hi ha pogut ac-
cedir per un sistema més just de con-
curs públic, i des de l’any passat, per 
subhasta. I finalment, en els darrers 
deu anys, tal com va succeir amb el 
monopoli minorista francès, els es-
tancs es poden comprar i vendre, una 
vegada transcorregut el termini pre-
ceptiu des de la concessió.

Una estètica que deixava molt que 
desitjar

Fins ben entrada la dècada dels se-
tanta del segle XX, els estancs mos-
traven unes carències estètiques molt 
apreciables. En certa manera, eren un 
reflex del comerç en general, que 
fins l’arribada de les grans cadenes 
comercials no es va començar a mo-
dernitzar. No hi havia gairebé cap ex-
penedoria amb aparador, i les poques 
que en tenien no sabien exposar-hi el 
gènere, així que hi deixaven els ma-
teixos productes en exposició mesos 
i mesos, sense canvis.

«Als anys cinquanta, els estancs havien 
de romandre oberts els diumenges, 

i es mantenien torns de guàrdia, 
com fan ara les farmàcies».

A partir de la segona dècada dels 
anys setanta, i després de diver-
ses reunions de representants de 
Tabacalera amb els estanquers en 
les quals es parlava de màrqueting, 
es va aconseguir que els titulars es 
preocupessin més per la decoració 
dels locals. Alguns, els més acabalats 
i inquiets, van començar a instal·lar 
caves per conservar els cigars en 
condicions òptimes, prestaven més 
atenció a la il·luminació, a les pres-
tatgeries, i als aparadors. Es va crear 
un concurs nacional de decoració 
d’aparadors, que va estimular la 
creativitat dels expenedors i l’orgull 
sa de mostrar un negoci més concor-
de amb els nous temps.

Els estanquers, en general, eren i con-
tinuen essent gent de classe mitja-
na, acostumada a guanyar-se la vida 
paquet a paquet, cèntim a cèntim. 
L’estanc és un lloc que resulta molt 
familiar per als clients: es comenten 
les qualitats del tabac, els resultats 

de la lliga, les darreres notícies, so-
bretot en aquells establiment que ve-
nen premsa. Se segellaven la majoria 
de cartes... Però els estancs sempre 
van ser vistos pels espanyols com 
negocis atractius, llocs on fer molts 
diners, veient els centenars de fu-
madors que cada dia hi acudien a 
comprar tabac, veient les cues que 
de vegades s’hi feien. Tanmateix, els 
marges comercials sempre han estat 
molt escassos.

Del magatzem a la saca i de la saca 
a l’estanc

Si ens remuntem als anys dels inicis 
del monopoli, ja en dates molt prime-
renques es va establir un sistema per 
lliurar el tabac de la fàbrica als adminis-
tradors i estanquers. Aquests, amb els 
seus respectius contractes davant els 
responsables de la renda, quedaven 
«obligats a la saca de l’estanc reial»; és 
el que s’anomenava tabac d’obligació. 
Aquest tabac era el que havia de con-
sumir la seva administració o estanc 
durant el període d’arrendament, se-
gons s’estipulés al contracte, que tam-
bé detallava les diferents labors de 
tabac que hi calia incloure. En funció 
d’aquests dos paràmetres, s’acordava 
el valor de l’arrendament.

En els darrers anys els estancs s'han esforçat per oferir una imatge moderna, d'acord amb els temps actuals.
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En dates més tardanes, però enca-
ra molt llunyanes al nostre segle, 
un nou ordenament obligava els es-
tanquers a acudir cada setmana a 
l’Administració per fer la saca i abo-
nar el producte de les vendes; el pro-
ducte se subministrava no tant ja en 
funció de l’arrendament, sinó de les 
exigències del comerç.

En la segona meitat del segle passat, 
ja amb Tabacalera al capdavant, a 
cada província hi havia, a banda del 
de la capital, magatzems comarcals 
anomenats «Administracions Sub-
alternes». Cada magatzem tenia un 
nombre d’expenedories assignades, i 
allà era on aquestes darreres es pro-

veïen mitjançant remeses de tabac 
que les «subalternes» rebien de la ca-
pital provincial. Aquestes administra-
cions van començar a desaparèixer 
cap a l’any 1980, i el tabac va pas-
sar a distribuir-se a domicili de forma 
gratuïta. La delegació de Barcelo-
na, de la qual era responsable José 
Antonio Pet Posse en aquell moment, 
va servir com a referent per estendre 
el model a la resta de l’Estat espanyol. 

La imperant burocràcia espanyola

«L’estanquer es regia per unes normes 
molt estrictes. Segons un calendari 
prefixat, acudia a la Representació un 
dia per informar-se de les labors que, 

l’endemà, podia sol·licitar. Mitjançant 
unes llibretes (una llibreta per al ta-
bac peninsular, una altra per la tabac 
havà, una altra per al tabac canari, una 
per als efectes timbrats, i així anar 
fent), presentava les seves comandes 
a les oficines de Tabacalera», detalla 
Pet Posse. «Tres dies després, retirava 
de la caixa de la Representació l’import 
o rebut de la saca i acudia al Banc Cen-
tral, on ingressava la suma de la saca. 
Amb el segell del banc, que acreditava 
el pagament, tornava a la Representa-
ció, on li lliuraven el tabac, el paper de 
fumar i els efectes timbrats. A partir 
d’aquell moment, es feia càrrec de la 
comanda, que havia de transportar 
pels seus propis mitjans».
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Paquets de tabac de picadura i paper de fumar de la primera meitat del segle passat.
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«La venda de tabac amb recàrrec 
(del 15%) es va autoritzar en 

els establiments d’hostaleria l’any 1964. 
Anys després es va estendre 

a altres negocis»

Els «representants» d’aquella Tabaca-
lera franquista eren una espècie de 
funcionaris que gairebé no es rela-
cionaven amb els estanquers. No so-
lien rebre fàcilment els seus clients, 
llevat d’ocasions molt especials.

Què hi trobàvem, als estancs 
d’abans? 

Lluny dels primers anys en què la 
venda quedava limitada a productes 
estancats com el sucre, el peix o la 
xocolata, i fins i tot la pólvora, i del 
seu posterior «desestancament», els 
estancs espanyols del segle passat 
van vendre, preferentment, tabac, 
efectes timbrats i paper de fumar.

En el transcurs dels anys, es van co-
mercialitzar altres productes, com 
articles de fumador, objectes de 
papereria, llaminadures i travesses. 
Només les expenedories situades 
en poblets o nuclis aïllats, les ano-
menades expenedories complemen-
tàries, venien, a més, productes 
d’alimentació i de la llar. Es deia que 
el tabac era un «complement» de la 
resta del negoci.

La previsió de vendes, per altra ban-
da, havia de ser molt acurada, perquè 
durant molts anys no es van admetre 
comandes extraordinàries. Tanma-
teix, si a un estanquer se li esgotava 
una marca determinada, incomplia la 
normativa. L’única solució era com-
prar-la a un col·lega, i si hi havia una 
bona relació d’amistat, aquest la hi 
prestava. Podríem comptar amb els 
dits de les mans les marques i pro-
ductes que es permetia comercialit-
zar: picadura, algunes cigarretes, i 
alguns cigars. 

Quines eren les principals marques 
que es venien?

Intentarem oferir-vos una visió de 
la situació del mercat tabaquer en 
aquells dies de fam i tenebres.

Durant els anys quaranta només es 
fumaven picadures. S’oferien set 
marques, de les quals les més repre-
sentatives eren la Picadura Entrefina 
de 25 grams i la Picadura Selecta de 
125 grams, la més cara, a 5,25 pesse-
tes.

Els cigars Farias es venien a 45 cèntims. 
Altres marques de cigars eren els En-
trefinos cortados, els Marca Grande, 
Media i Chica. Les marques de pica-
dures eren: Superiores al Cuadrado, 
Comunes Hebra, Finos Hebra, Superio-
res Hebra, Ideales al Cuadrado, Espe-
ciales al Cuadrado i Entrefinos.

El 1943 es van començar a fabricar 
a Espanya cigarretes de tabac ros 
per combatre l’escassetat del ros 
americà. Reapareix la marca Bisonte 
d’abans de la guerra, i noves marques 
com Tritón, Timonel i Bubi. També el 
1943 va arribar als estancs la pri-
mera marca nord-americana, Lucky 
Strike. Es despatxaven cinc paquets 
per cada «targeta de fumador». 

Però el ros, indica Pet Posse «només 
el fumaven els señoritos».

Un decret del Govern de 1952 va 
sentenciar la desaparició de la targe-
ta de racionament. En teoria, a par-
tir d’aquella data en els estancs s’hi 
podia comprar de tot i en abundàn-
cia. A la pràctica, el tabac continuava 
essent escàs i de pèssima qualitat, i 
es trigarien anys abans no es norma-
litzés aquest servei.

El 1953 va aparèixer al mercat la 
marca de cigarretes negres Penin-
sulares. Però la marca més puntera 
dels anys cinquanta, la de més èxit, 
va ser Celtas. Si els Gauloises van 
marcar els fumadors francesos de 
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Un cartell anunciava a mitjans del segle passat el paper de fumar Bambú.
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tabac negre, els Celtas van ser fins 
fa alguns anys el tabac més repre-
sentatiu dels fumadors espanyols 
d’aquest tipus de tabac.

L’arribada dels primers turistes a 
la Costa Brava va incrementar la 
venda de tabacs. En aquella època 
irrompien en el mercat nacional les 
marques canàries de cigarretes 
de tabac negre (Record, Fetén, Jean, 
Rex i Rumbo), i les de cigars (Álva-
ro, La Belleza, Guajiro, Marina, Don 
Miguel). Però Farias seguia essent 
la marca puntera, amb el 65% de les 
vendes de cigars.

A partir dels anys seixanta adquireix 
certa importància la venda de pica-
dura per a pipa. El nivell més alt 
d’aquest producte es va assolir en 
els setanta i vuitanta, anys en què 
s’organitzaven a diverses capitals 
concursos de fumada lenta que van 
ajudar a popularitzar aquesta moda-
litat de fumar.

El 1966 es van presentar les mar-
ques de cigarretes rosses Un-X-2 i 
Bonanza. Aprofitant la famosa sèrie 
televisiva del mateix nom, Bonanza 
va sembrar un èxit extraordinari ve-
nent en el seu primer mes en el mer-
cat dos milions de paquets.

En els primers anys de la dècada 
dels setanta, per fer front a la for-
ta competència de les cigarretes 
canàries, Tabacalera llança la marca 
Ducados, que quaranta anys més 

tard segueix essent la marca de ci-
garretes negres més venuda.

Els espanyols, que sempre havien 
estat fumadors de tabac negre, es 
van anar passant, sense pressa però 
sense pausa, a la cigarreta rossa 
americana. Per aconseguir-ho, els 
americans introduïen les seves mar-
ques furtivament a la Península de 
contraban. Va arribar un moment, 
cap allà els anys setanta, que adqui-
rir-ne resultava realment fàcil, sobre-
tot a les províncies del sud i a les 
del nord. A cada bar, a cada taverna, 
a les reunions d’amics, fumar tabac 
«de batea» era allò que s’imposava.

Per minorar l’efecte del tabac de con-
traban, es va crear la marca Lola. Era 
una acció estratègica davant la de-
manda d’un tabac ros i suau.

I llavors, per una d’aquelles inspira-
cions afortunades, va néixer aquesta 
marca, és a dir, Fortuna. La marca es 
va presentar en societat amb una for-
ta campanya publicitària que va tenir 
excel·lents resultats: «Nace un ci-
garrillo rubio, con sabor americano, 
pero hecho en casa». Els resultats de 

l’esforç, el primer que feia Tabacalera 
en aquest àmbit, van reafirmar molt 
aviat que aquest era el tipus de tabac 
que el fumador del país demanava.

Val a dir que els estanquers van fer 
un gran esforç per ajudar a la pro-
moció de la marca. La seva sortida 
al mercat va coincidir amb un seguit 
de millores en els establiments de 
venda de tabac i van aparèixer els 
primers espais especials per a la 
conservació de cigars: les caves hu-
midificadores.

I tot el que s’ha esdevingut en el món 
del tabac a partir dels anys vuitanta 
ja forma part de l’actualitat. Resulta 
sorprenent la gamma de cigarretes 
que avui en dia ofereixen les expe-
nedories, les seves presentacions 
en estoigs proveïts d’atractius gra-
fismes, i sobretot, la tendència a fu-
mar tabac d’embolicar, tal qual com 
si tornéssim a aquells anys quaran-
ta en què les picadures eren l’únic i 
anhelat tabac accessible per als fa-
mèlics espanyols. 

> Formació

> Assessorament legal

> Informació actualitzada

> Conveni de finançament bancari, de telefonia, corredories d’assegurances…

> Conveni amb Loteria de Catalunya per incrementar la vostra comissió

> I molt més…

Associa’t!

YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
Periodista

Agraïments i fonts de consulta: 

 El nostre agraïment a José Antonio Pet Posse per la informació aportada.

 El nostre agraïment a Jaime i Maite Candela, de l'estanc de L'Altet (Alcant) 
    i a Lluís Albareda (STG) per la documentació aportada (credencial), i al Mas 
   Oliver (Baix Empordà) per obrir-nos les portes.

 www.asezar.com/mercadotabacos.html#14.

 HISPANIA. Revista Española de Historia, 2007, vol. LXVII, núm. 227.
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Durant els seus 
quaranta-cinc anys en 
el món del tabac, va 
dirigir grans canvis i 
innovacions en el sector de 
la distribució tabaquera, 
primer en representació 
de l’antiga Tabacalera i 
més tard com a delegat de 
Logista. Pet Posse, que es 
declara un gran fumador 
de cigars —«en dec haver 
fumat cap a seixanta-mil», 
assegura—, és també 
un reconegut i prolífic 
articulista i escriptor de 
llibres i contes. 
L’any 1982 va ser finalista 
al premi Planeta.

José 
Antonio 
Pet Posse
Escriptor i amant dels 
bons cigars, manifesta 
que té l’honor d’haver 
escrit «l’única novel·la 
que es coneix en el 
panorama literari 
universal sobre la vida 
d’una estanquera: 
Amalia, la del 228»

Trajectòria a Tabacalera-Logista

PEl 1962 ingressa per oposició a la llavors Tabacalera SA, amb destí a Girona. El 
1967 la companyia li permet tornar a la seva Galícia natal amb destí a la Fábrica de 
Tabacos de A Coruña.

PEl 1972 va ser nomenat director-gerent per fer-se càrrec provisionalment de la 
representació a Girona. D’ençà va passar per diverses destinacions com Barcelona, la 
zona Catalano-Balear i de nou Girona, on finalment es jubila el 2006.

PAll llarg d’aquesta trajectòria en el món del tabac va viure grans canvis en el sector 
que podem constatar avui dia i la transició de Tabacalera cap a Altadis i finalment cap 
a la seva subdivisió en la distribuïdora Logista.

Llibres i articles publicats
Portoceo en el fin del mundo (1983), Las gemelas de Fornelos (1984), Poemas sin-
gulares y doce sonetos apasionados (1985), La Taberna de Bergantiños (1986), 
Un dama de altos vuelos (1987), Amalia, la del 228 (1989), La tahona de Froilán 
(1990), La historia de Alí (1995), Alias el Chispa (2010), Relatos: gente de antaño 
y de hogaño (2012), Contos e lembramzas (1987), Un berro no silencio da noite 
(1983), O Náufrago (2009).

Ha publicat articles i contes a mitjans com Interviu, Diari de Girona, Saudade, Llumi-
guía, La Voz de Galicia, Gourmet, La actualidad tabaquera i la reviStA de lA federAció 
cAtAlAnA d’eStAnquerS.

Premis
Finalista del premi Planeta el 1982 amb i dels premis Prudenci Bertana i Vieira de 
Humor el 1990.

Conversa amb

la fitxa: José Antonio Pet Posse
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N ascut a Ponteceso (A Coruña) 
el 1941, les aficions preferi-
des d’aquest gallec, que per 

«misteriosos capritxos del destí» ac-
tualment resideix a Cassà de la Selva 
(Girona), passen per la literatura, 
viatjar i el cinema. Ja jubilat, conti-
nua escrivint i col·labora habitual-
ment amb la nostra reviStA, i una de 
les coses que més li agraden —de-
clara— és entaular-se amb xerrades 
amenes... tot assaborint un bon ci-
gar havà. 

Vostè és declara un fumador de 
cigars empedreït
Sóc fumador de cigars, i si pot ser, de 
cigars-purs. No n’he deixat de fumar 
mai des dels vint-i-un anys, quan 
vaig començar a treballar a Tabacale-
ra. En dec haver fumat cap a 60.000 
al llarg de la meva vida [seixanta-
mil!]. Els fumadors de cigars —o de 
cigars-purs, puntualitza— no ens 
empassem el fum. Som fumadors 
de paladar. I això no vol dir que no 
tinguem el «vici» quan les ganes de 
fumar piquen...

I el fumador de cigars?
Parlaríem d’un fumador més assos-
segat, podríem dir, potser, que més 
sibarita. Per fumar un bon «veguero» 
primer s’ha d’haver menjat bé. En de-
finitiva, s’ha de menjar i beure bé. 

Vostè va ser delegat de Logista 
a Girona. O potser hauria de dir 
Tabacalera?
Vaig ser representant de Tabacalera 
del 1972 al 1990, i delegat de Logista 
a partir d’aquest any. Diríem que en 
la meva primera etapa vaig trobar-me 
amb una companyia que havia evolu-
cionat molt poc des de la implantació 
del monopoli del tabac l’any 1636. En 
aquelles dècades les relacions comer-
cials amb els estanquers eren molt 
primàries.

Va viure la transició de Tabacalera 
cap a la Logista actual. Un canvi 
cap a bé?
En aquella Tabacalera de la meva jo-
ventut en flor formàvem el que llavors 
s’anomenava «factor humà» del qual 
tant es parlava. Érem una gran família! 
En tinc molt bons records.

Quan el 1999 Tabacalera va passar a 
anomenar-se Altadis —la unió de la 
Tabacalera espanyola i la Seita fran-
cesa— em va sorprendre el canvi de 
nom, tot i que era conscient que el 
màrqueting té les seves exigències. 
Sóc un romàntic.

El canvi de nom li va saber greu!
El romanticisme i la poesia no s’acomo-
den fàcilment a les empreses. Tabaca-
lera deriva de tabac, que era i és d’allò 
que viuen els empleats de la companyia 
i els expenedors. De cop i volta sem-
blava que ens avergonyíem de vendre 
tabac i camuflaven l’objecte d’aquest 
negoci en un acrònim tant exòtic que 
no ens inspira res. Pel que fa a Logis-
ta, dedicada a la distribució integral 
de productes tabaquers des de 2001, 
la seva denominació és més lògica.

Sr. Posse, els ulls d’un expert 
com vostè com veuen ara el món 
del tabac?
S’ha tornat molt complex a causa de 
les lleis que restringeixen els espais on 
poder fumar, i per l’altíssima quantitat 
de marques. Hem passat del mercat 

«Els petits expenedors comencen 
a tenir problemes de subsistència: 

s’estan descapitalitzant»

«Les comissions sobre les vendes de tabac 
no s’han modificat, em sembla recordar, 

en els darrers vint-i-cinc anys»

Tanmateix, amb tants anys en el 
món del tabac també deu haver 
provat la pipa
Vaig fumar pipa en algunes ocasions, 
en la dècada dels anys vuitanta, 
«dècada gloriosa» —precisa—, en la 
qual la pipa va tenir els seus millors 
moments. Fins i tot a casa tinc una 
col·lecció de pipes, però ara fa molts 
anys que no les provo. 
El fumador de pipa sol ser un fuma-
dor més excèntric, més introvertit, 
més parsimoniós. A banda d’agradar-
li fumar en pipa, s’estima les seves 
pipes o catximbes, les guarda amb 
pulcritud, i les col·lecciona com pe-
tits tresors.

© gAry tAMin (www.freeiMAgeS.coM) 
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«Part del futur està 
en mans dels 

estanquers i en la 
força de la seva unió 
davant uns objectius 

molt concrets»

de demanda dels anys cinquanta,
seixanta i part dels setanta a un 
d’oferta, i ara ens trobem en un mercat 
de selecció que posa a disposició dels 
fumadors autèntiques meravelles.

I això és bo o dolent?
Depèn de com es miri. Hi ha més 
oferta, però els productes són cada 
vegada més cars vistes les succes-
sives pujades de preus i impostos, 
i l’estanquer, per adquirir el mateix 
nombre de paquets o cigars, ha de 
desemborsar cada vegada més diners. 
Les vendes han sofert forts decre-
ments en els darrers vuit anys.

Les vendes de cigarretes, vol dir
Les vendes de cigars havans, dels 
quals els espanyols, i els catalans 
sobretot, n’érem excel·lents consu-
midors, quasi no es venen. Espanya 
va arribar a vendre el 60% de la pro-
ducció cubana! Els petits expenedors 
comencen a tenir problemes de sub-
sistència: s’estan descapitalitzant.

Manca d’ingressos o manca de 
finançament?
Les comissions sobre les vendes de 
tabac no s’han modificat, em sembla 
recordar, en els darrers vint-i-cinc anys. 
Les comissions, que en l’argot taba-
quer anomenem premis, que ja és dir... 
haurien de ser de com a mínim el 10%.

Quin futur ens espera?
El futur encara l’intueixo més difícil, 
per la falta d’estabilitat en el mercat i 
per les constants campanyes en con-
tra de la «fumeta». Ens caldrà diver-
sificar el negoci amb més creativitat 
i intel·ligència. Part del futur està en 
mans dels estanquers i en la força 
de la seva unió davant uns objectius 
molt concrets. 

La novel·la Portoceo. 
En el fin del mundo, de José Antonio 
Pet Posse, va ser finalista en els premis Planeta.
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El Gremi de Tarragona 
convoca eleccions

El president actual, Josep Servera, continuarà en el càrrec si el seu equip 
surt escollit, i fins que el projecte es consolidi.

DATA: diumenge 22 de març de 2015

HORA: 10.30 h

LLOC: Hotel Villa Retiro (Xerta)

TAULA PRESIDENCIAL: 

Josep Servera (president del Gremi 
d’Estanquers de Tarragona), Juan Ignacio 
Blázquez (president de la Unió Pro-
vincial d’Estanquers de Barcelona i de 
la Federació Catalana d’Estanquers), 
Eugeni Rodríguez (president de la 
Unió Provincial d’Estanquers de Llei-
da), Jaume Gou (president del Gremi 
d’Estanquers de Girona), Julià Vinué 
(secretari de la Unión de Asociaciones 
de Estanqueros de España) i Xavier 
Tamareu (assessor legal de la Federa-
ció Catalana d’Estanquers).

ASSISTENTS: 146 persones (76 estancs)

L ’assemblea general del Gremi 
d’Estanquers de la província 
de Tarragona va tornar a ser 

la més matinera de totes. Els expene-
dors associats tarragonins es van reu-
nir el 22 de març, un dia plujós que 
no va aconseguir aigualir la trobada. 
El lloc, l’hotel Villa Retiro, a Xerta —
Baix Ebre—, bé es valia una passejada 
pels jardins, però els paraigües i els 
abrics van ser el paisatge dominant.

Dins de la sala, però, el caliu impe-
rava entre els assistents. Com altres 
anys, Josep Servera va seguir fil 
per randa el guió que havia elabo-
rat, i, cronòmetre en mà, es va asse-
gurar que cap intervenció no passés 

dels 15 minuts. Aquest fet, a banda 
de provocar alguns somriures en-
tre els associats, va permetre que 
l’assemblea discorregués amb agilitat 
i que les exposicions fossin directes i 
sense preàmbuls.

Convocatòria de candidatures

Malgrat la gran quantitat de con-
vidats presents, tant a la taula pre-
sidencial com a la primera fila de 
seients, es va donar prioritat a les 
intervencions que havien d’aportar 
informacions noves. Així, i després 
que Servera obrís l’assemblea amb 
la notícia de la convocatòria d’elec-
cions, l’assessor legal de la Federa-
ció Catalana d’Estanquers, Xavier 
Tamareu, va prendre la paraula per 
explicar el procediment de presenta-
ció de candidatures.

Tamareu va informar que en breu 
s’iniciaria la convocatòria d’eleccions  
—explicitant que tots els associats 
que ho desitgessin podien presentar 
la seva candidatura— i va explicar-ne 
el procediment, tot recordant que si 
només es presentés una llista, aques-
ta quedaria escollida automàticament.

A continuació, i per tancar el tema de 
les eleccions, Servera va donar la no-
tícia que continuarà en el càrrec de 
president del Gremi si l’equip que 
s’està formant surt escollit. «Tinc 
l’orgull i la satisfacció d’anunciar-vos 
que estem formant un equip que fa 
que el gremi tingui garantida la conti-
nuïtat», va dir Servera, que va afirmar 
que li han demanat quatre anys més, 
però que la seva intenció és plegar 
abans si veu que l’equip ja està con-
solidat: «El que està clar és que quan 
s’acabin els quatre anys, plegaré, no 
només perquè estatutàriament hi es-
tic obligat, sinó també perquè ja se-
ran vint anys estirant de la corda, i ja 
n’hi ha prou. I a més, hi ha persones 
molt preparades. I quan em rellevin, 
aquí estaré per ajudar».

Venda de tercers productes

El president tarragoní va fer un re-
pàs  de la feina feta al llarg de 2014 
i en especial a la seva participació 
voluntària en la Comissió de segui-
ment del reglament, que va culminar 
amb l’autorització de venda d’altres 
productes, i amb la desaparició dels 
«maquineros», a qui Servera titlla 

La mesa presidencial aplegava els quatre presidents provincials.
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de «explotadors». El president va afir-
mar que aquesta situació, que ell con-
sidera il·legal però consentida, va ser 
la que va costar més de revertir.

Servera va tenir unes paraules d’a-
graïment per a Jaime García-Legaz, 
secretari d’Estat de Comerç, que es 
va comprometre a ajudar les asso-
ciacions d’estanquers a aconseguir la 
venda d’altres productes —i així ho 
va fer. En aquest sentit, el president 
tarragoní no es va estar d’animar els 
associats a aprofitar aquesta autorit-
zació per ampliar el marge de negoci, 
tenint en compte que el tabac —que 
ha de continuar essent la línia comer-
cial principal— s’anirà venent cada 
cop menys. Malgrat aquesta perspec-
tiva, provocada per la disminució del 
tabaquisme en la societat, el presi-
dent va assegurar que els dubtes que 
tenia personalment fa dos o tres anys 
sobre la continuïtat dels estancs es-
tan esvaïts a dia d’avui.

A continuació van prendre la parau-
la José Luis Manuel, delegat de 
Logista a Tarragona, i Àlex Pujol, 
de la mateixa empresa, que van fer 
una exposició sobre els articles enfo-
cats als estancs que Logistadis dis-
tribueix, tot fent incís en els produc-
tes «d’impuls» que poden demanar 
a la saca ordinària. 

Aquests productes no són altres que 
els que el client no ve a buscar, però 

que es troba a l’establiment quan 
ve a comprar el tabac. És essencial, 
doncs, que estiguin exposats al pú-
blic i a l’abast de la mà, i com més 
llaminera sigui la presentació, millor: 
xiclets, llaminadures, xocolatines, 
però també productes gourmet, arti-
cles de regal… Per mostrar de manera 
gràfica una part dels productes que 
proposen, van simular a la mateixa 
sala un taulell d’estanc amb tota una 
varietat d’aquests articles.

La distribuïdora pretén convertir-se 
en partner de l’estanquer i donar-li 
un servei de qualitat, amb un bon ser-
vei postvenda, de manera que qual-
sevol incident es resolgui amb agilitat 
i rapidesa.

La lentitud del Comisionado en
les tramitacions exaspera el sector

Xavier Tamareu va prendre de nou 
la paraula per explicar una de les 
qüestions que més neguitegen els 
estanquers a dia d’avui: el retard del 
Comisionado per fer qualsevol tra-
mitació. Al marge dels motius que 
han ocasionat aquest decalatge 
—que probablement obeeixen a una 
reestructuració política i a l’any elec-
toral, més que no pas a l’allau de 
sol·licituds derivades de la nova le-
gislació—, l’assessor va recomanar 
que qualsevol comunicat que s’enviï 
al CMT es faci via certificat admi-
nistratiu de Correos, de manera que 
quedi constància de la data en què 

Els assistents van escoltar amb atenció les explicacions de Xavier Tamareu.

El representant de LogistaDis Àlex Pujol durant la presentació.
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s’ha fet la comunicació. També va in-
cidir en la necessitat de fer previsió 
i avançar-se per presentar qualsevol 
sol·licitud que requereixi resposta, 
ja que el termini màxim del CMT són 
noranta dies des de l’emissió de la 
comunicació, però aquest termini el 
pot prorrogar noranta dies més si cal. 

Com a bona notícia, va comentar 
l’interès de diferents empreses 
en el canal estanc per distribuir els 
seus productes: «A vegades no ens 
adonem que la nostra capil·laritat és 
molt important».

També va destacar que les entitats 
bancàries comencen a obrir l’aixeta 
del finançament. Per contra, va la-
mentar que els robatoris estiguin 
remuntant—excepte, precisament, 
a la província de Tarragona—, i que 
cal fer tots els possibles per posar-ho 
difícil als lladres i fer que desisteixin.

Per acabar la seva intervenció, va 
congratular-se que els associats cada 
vegada recorrin més al Gremi per 
fer consultes o aclarir dubtes —fet 
molt positiu—, però això ha de fer 
que es conscienciïn de la funció de 
l’associació i de que cada vegada 
s’ofereixen més serveis per una 
quota que es va quedant curta. Per 
això és primordial esforçar-se a ven-
dre la loteria de Nadal del Gremi, que 
n’és la font d’ingressos principal.

Deixar-se assessorar

Abans de donar la paraula a un dels 
convidats, Josep Servera va fer un 
incís en nom de l’assessora fiscal 
del Gremi, Mercè Giménez, que va 
excusar la seva assistència perquè 
no va poder acudir a l’assemblea. 
S’estan trobant amb moltes decla-
racions errònies fetes per gestors 
dels estanquers, i com que ja estan 

presentades i Hisenda ja ha notificat 
la sanció, el Gremi no hi pot fer res. El 
president va repetir, com l’any passat, 
una recomanació: «Jo de vosaltres li 
ensenyaria la declaració abans de 
presentar-la, així us estalvieu proble-
mes». 

En acabat va presentar Àlex Goñi, 
president de Pimec Comerç, que 
en una breu intervenció va congra-
tular, en to irònic, els estanquers, 
pel fet que aconseguissin mobilitzar 
García-Legaz, secretari d’Estat de 
Comerç, en referència a les vendes 
d’altres productes. Goñi també va 
fer un emocionat al·legat en favor 
de les associacions i va afirmar que 
«la mobilització que veig en els 
estanquers no la veig en molts 
altres gremis, que han perdut afi-
liats, o fins i tot associacions que han 
desaparegut per manca d’associats. 
El futur de l’associacionisme empre-
sarial i comercial a Catalunya, que ve 
de Jaume I, és incert. És un problema 
que ens ha deixat la crisi». Tot seguit 
va expressar la seva felicitat en veu-
re la gran assistència dels estanquers 
tarragonins a la seva assemblea i el 
compromís que demostren amb el 
seu negoci.

La banca del futur

A continuació, dues representants de 
Banco Mediolanum, un banc que 
opera principalment per internet, 
van fer una exposició per donar a 
conèixer la seva entitat al col·lectiu. 
El banc, d’origen italià, no ha parat 
de créixer des del 1986, any de la 
seva creació. No disposa d’oficines Àlex Goñi, de PIMEC Comerç, va elogiar l’esperit associatiu dels estanquers.
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fixes, sinó que els seus gestors 
s’acosten allà on està el client. 
Aquesta entitat de recent penetració 
a l’Estat espanyol busca l’expansió 
entre el col·lectiu estanquer, al quals 
ofereix una atenció personalitzada i 
una gestió individualitzada dels seus 
béns.

Ja en la recta final de l’assemblea, 
Servera va reprendre el tema de la 
seguretat, no per repetit menys im-
portant. Va assegurar que la regió 
policial de Terres de l’Ebre, al front 
de la qual hi ha l’inspector Joel Boldú 
de Mossos d’Esquadra —present a la 
sala—, és la que ha patit menys ac-
tes delictius de tot Catalunya. Però 
«que siguem poc afectats no vol dir 
que no haguem d’ajudar els altres», 
va afirmar, i va reiterar que cal posar 
més mesures de seguretat i fer que la 
feina dels lladres sigui tan difícil que 
desisteixin. 

Un tema al qual el president també 
va voler donar rellevància és la ven-
da de productes del Gremi. Serve-
ra entén que és un esforç vendre’n, 
però que és necessari per no pagar 
una quota més elevada. El president 
va afirmar que hi ha gent que no en 
vol vendre, i els que sí que en venen 
estan ajudant a finançar els que no 
ho fan. Ho va explicar de manera 
molt entenedora: «A la Junta defen-
sem tant l’estanc gran (un 80%, que ja 
té els seus assessors i advocats) com 
el petit (el 20% restant), que ens ne-
cessita més».

Es posa en marxa la traçabilitat

Servera va donar pas al torn de precs 
i preguntes després de fer la cloenda 
de l’assemblea, durant la qual va re-
conèixer l’esforç dels membres de 
la Junta per fer la seva feina, amb 
una reunió al mes, per a molts a més 
d’una hora de cotxe de casa seva.

Una de les poques preguntes que es 
van formular, efectuada per l’estanc 
d’Ascó sobre la traçabilitat dels pa-
quets de tabac, va fer que intervin-
guessin el delegat a Catalunya de 
Logista, Josep Marquès, i Julià 
Vinué, secretari general de la Unión. 
Marquès va afirmar que la Unió Euro-
pea vol identificar paquet per paquet 

des de la fàbrica i el distribuïdor, i en 
una segona fase, fins al punt de venda 
final. Vinué va ampliar la informació 
explicant que això ve de la directiva 
europea aprovada l’any passat, i que 
l’Estat espanyol va ser el que va acon-
seguir que la identificació del paquet 
no s’acabés a Logista, sinó a l’estanc, 
i en conseqüència, a la màquina. En 
cas de robatori això ajudaria a traçar 
la mercaderia sostreta.

Alerta davant un possible 
empaquetat genèric

Aprofitant que s’havia posat el tema 
de la directiva sobre la taula, Vinué, 
que actualment és el secretari de la 
UAEE, va dir que la polèmica qüestió 
sobre l’empaquetat genèric, que ini-
cialment va quedar tal com volien els 
estanquers, podria ara fer un revés, ja 

que a països com Anglaterra s’ha aca-
bat implantant i a França les autoritats 
estan «obcecades» a adoptar-lo. La 
transposició de la directiva s’ha de fer 
l’any vinent, el 2016, i llavors es veurà 
com queda finalment aquesta qüestió.

Vinué no es va estar també de recor-
dar als expenedors que cal mantenir 
la neutralitat de productes a l’estanc 
i que el tabac n’ha de ser el producte 
principal (i els tercers productes ara 
autoritzats, n’han de ser secundaris). 
El també vicepresident de la Unió 
barcelonina va explicar que s’està 
treballant per trobar forats de ne-
goci d’interès públic, com ara pa-
queteria i pagament de rebuts, ja 
que l’estanc és una important xarxa 
de distribució de l’Estat, si no la més 
gran. De tota manera, Vinué va dir 
que cal ser discrets: «Des de Madrid 

L’assemblea va cedir un espai perquè Banco Mediolanum presentés la seva entitat.
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El Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona va organitzar un acte 
de comiat a l’actual president de la Federació Catalana d’Estanquers.

Sopar sorpresa per homenatjar 
Juan Ignacio Blázquez

 PINELL DE BRAI – 21 DE MARÇ DE 2015

C inquanta-sis persones van participar en l’acte 
d’homenatge i comiat a Juan Ignacio Blázquez, 
que properament abandonarà el càrrec de presi-

dent de la Unió d’Estanquers de la Província de Barcelo-
na i, en conseqüència, també de la Federació Catalana 
d’Estanquers.

Aprofitant que molts dels convidats a l’assemblea de 
Tarragona del diumenge 22 ja feien nit en hotels de 
la zona, es va organitzar un sopar sorpresa per a 
l’homenatjat en què van ser presents membres de les 
quatre juntes catalanes, així com convidats d’altres pro-
víncies i acompanyants.

El sopar va tenir lloc a la Catedral del Vi, el restaurant 
que també porta la signatura del xef Fran López —als 
fogons de Villa Retiro—, a qui els comensals van poder 
gaudir de veure treballant a la cuina. Abans de seure 
a taula, tots els convidats van fer un visita per aquest 
antic celler de vi, que data de 1922 i és obra de Cèsar 
Martinell, deixeble de Gaudí.

Blázquez va ser obsequiat amb un diploma que 
l’acredita com a membre d’honor de la Junta del Gremi 
d’Estanquers de Tarragona a títol permanent i amb una 
estatueta. L’encara president barceloní es va mostrar 
molt emocionat per l’homenatge, que no s’esperava. 

es fa tot el que es pot perquè l’estanc 
tingui continuïtat i sigui rendible, 
però hem d’intentar no trepitjar ulls 
de poll d’altres sectors, que sempre 
tenen les ungles esmolades perquè 
volen vendre tabac».
  

Un dinar de germanor

Amb un últim aclariment legal sobre 
quines comunicacions exigeixen res-
posta del CMT —altes i renovacions 
de PVR, entre altres— i quines no —

relació d’altres productes a la venda i 
gestió delegada, per exemple— es va 
posar punt i final a l’assemblea, que 
va durar dues hores i mitja.

Tot seguit els assistents van pujar 
a la sala superior, on es va celebrar 
el dinar de germanor en celebració 
del 35è aniversari del Gremi de 
Tarragona. Després de conversar 
animadament, els cent quaranta 
comensals van poder tastar les ex-
quisideses preparades per la cuina 
del xef Fran López. Tot l’àpat era 
un homenatge a la cuina tradicional 
del Delta, ja que incorporava angui-
la, mabre, productes de l’horta i ta-
ronges, entre altres productes de la 
terra. Els vins que es van servir pro-
venien també de la zona.

A l’hora dels cafès va fer aparició el 
Mag Titu, que amb els seus trucs de 
mans va posar el punt i final a una 
agradable jornada. El dinar de germanor va transcórrer en un ambient càlid i distès.
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Aquest any es convoquen eleccions al Gremi, i l’actual junta ha demanat al seu president, 
Josep Servera, que continuï en el càrrec. Responsabilitat que ell acceptarà gustosament 
si la seva candidatura guanya si la gent del Gremi continua dipositant-li la confiança, i 
si la salut li permet.

Amb motiu de la convocatòria 
d’eleccions al Gremi de Tarragona, parlem 

amb el seu president, Josep Servera

Quins seran els afers més urgents 
sobre els quals caldria que treba-
llés la candidatura guanyadora?
Cal donar continuïtat a tot el que 
s’està fent ara, i amb això ja hi hauria 
prou feina! Ara bé, al meu entendre, 
preval el servei d’informació a tots 
els agremiats, la qual cosa ha estat la 
meva obsessió des del primer dia. El 
nostre sector ho exigeix, perquè les 
sancions són molt importants i poden 
fer trontollar una expenedoria, a la ve-
gada que jo entenc que els agremiats, 
per un motiu o altre, no havien estat 
assessorats degudament.

L’assessorament és així una part 
rellevant per al seu Gremi.
Actualment tenim un assessor jurídic i 
una assessora fiscal amb els quals els 
agremiats poden consultar els dubtes. 
Les consultes són totalment gratuïtes. 

Una altra cosa són els treballs que 
se’ls puguin encomanar i que pactin 
entre ells.

Com ha preparat el seu equip per-
què li agafi el relleu?
Aquesta feina la vam iniciar ja fa tres 
anys. Sempre vaig a les reunions 
acompanyat de com a mínim una per-
sona de la junta, que es va formant 
degudament en tots els aspectes per 
garantir així la continuïtat del Gremi. 
Per descomptat comptarem amb l’a-
portació que suposaran el nou tarannà 

i les noves idees del responsable que 
continuï a la presidència quan sigui el 
moment.

Hi ha alguna qüestió que voldria 
acabar de fer si continua de pre-
sident?
En aquest sector no ens queda cap 
més remei que anar canviant amb el 
dia a dia, i això implica que si es volen 
fer les coses bé, no es pot deixar res 
pendent.

De què està més orgullós de la 
seva feina com a president? 
Una altra obsessió meva ha estat im-
pulsar tan bé com he sabut —i po-
gut—, junt amb els meus companys 
de les altres tres províncies, la Fede-
ració Catalana d’Estanquers, la qual 
és modèlica i actualment única a tot 
l’Estat espanyol. 
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Saques extres
Recomanacions de la Federació Catalana d’Estanquers

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

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

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.



NOVETATS: CIGARS

El nou Humidor Coronas Tubo 40 
de VegaFina va entrar als estancs 
d’Espanya el mes de febrer.

Un cigar que revela detalls i sabors mitjans per descobrir moments únics 
d’inspiració.

Per gaudir en companyia

Macanudo ens torna a 
sorprendre amb Inspirado, 

una gamma de vitoles modernes, 
contemporànies i autèntiques

M odern alhora que elegant, la nova edició de 
l’Humidor Coronas Tubo 40, de VegaFina, és 
un humidor exclusiu, limitat a 1.500 unitats, 

ideal per gaudir d’uns cigars amb amics i afegir aques-
ta peça única a la nostra col·lecció. L’excel·lent caixa de 
fusta està feta a mà a la famosa fàbrica Tabacalera de 
García (República Dominicana) i alberga, com és cos-
tum, quaranta cigars prèmium d’una de les vitoles més 
emblemàtiques de VegaFina, la Corona en tub.

El cigar —calibre 43 x 146 mm—, de fortalesa suau tirant 
a sua-mitjana, té molt bon tir i un sabor afustat, vegetal 
i especiat. Es comercialitza a 152,00 € (3,80 € el cigar).

NOVETATS: CIGARS

P er al Macanudo Inspirado, els mestres tabaquers 
han utilitzat tabacs d’Hondures, Nicaragua i Repú-
blica Dominicana, capote del Valle de Jamastrán, i 

capa de fulles de Rosada procedent de San Agustín. Una 
barreja exclusiva de tabacs que es presenta en quatre 
formats: Minutos, Petit Pirámide, Robusto i Gigante. 

Macanudo Inspirado se’ns revela com un cigar d’elaboració 
perfecta, amb una aroma i sabors que fan el delit dels 
fumadors oferint una experiència magnífica en la qual 
inspirar-se. Un portal de noves sensacions.

NOTA DE TAST 

«D’intensitat mitjana-alta, molt ben equilibrat i amb un tir per-
fecte, al llarg de la fumada hi trobarem notes de fusta amb 
puntes dolces i una agradable amargor. També espècies com 
el pebre o aromes de nou i cafè, així com pics d’intensitat molt 
agradables que van evolucionant durant la fumada». 

Lluís Albareda, expert en cigars. STG.
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PUBLIREPORTATGE

La jubilació, no està tan 
lluny com et sembla...

Quantes vegades has arribat a 31 de desembre i t’has preguntat: 
«Com pot ser que ja hagi passat un altre any? Si sembla ahir que 
era Setmana Santa....» 

La sensació que el temps vola 
s’accentua amb els anys. Fa 
vertigen mirar enrere i adonar-

te que ja no tens 30, 40 o 50 anys. 
Fer-nos grans és llei de vida. I és que 
la jubilació no està tan lluny. Així que 
si no podem fer-hi més, fem-ho tot 
per viure la jubilació tan bé com si-
gui possible. No és tan fàcil. Donem-li 
unes quantes voltes... 

Les persones que arriben als 100 anys 
ja no són noticia. L’esperança de vida 
ha augmentat moltíssim i cada cop hi 
ha més jubilats. A més a més, els avis 
i àvies d’avui en dia ja no compleixen 
amb l’estampa de persones amb bas-
tó assegudes al sofà. Ara s’arriba a la 
jubilació amb vitalitat, amb plenitud 
de capacitats i amb ganes de fer el 
que encara no has tingut temps de 
fer. I saps que amb les pensions 
públiques no n’hi haurà suficient 
per viure com volem. Hauràs de pren-
dre una decisió. 

Com podem viure la jubilació que ens 
estem imaginant? Potser jubilant-te 
pots prescindir d’algunes despeses, 
però no voldràs convidar a la fa-
mília a dinar a casa els diumenges? 
No et farà il·lusió consentir als néts 
o ajudar els fills si ho necessiten? I 
fer aquells viatges que encara no has 
pogut planejar?  

Encara que vulguis mirar cap a una al-
tra banda i pensar que encara és molt 
d’hora, si vols passar una jubilació on 
no hi hagi espai per preocupar-te per 
arribar a final de mes, la responsabili-
tat és només teva. BANCO MEDIOLANUM

Si després de llegir aquestes línies 
notes quelcom dins teu que et dema-
na que facis alguna cosa, encara que 
no sàpigues quina, però sents la ne-
cessitat d’actuar, segueix llegint.

Quan et posis a buscar la millor manera 
de preparar la teva jubilació, rebràs un 
allau d’ofertes i productes. Pensa que 
no tothom vol viure la jubilació de la 
mateixa manera i el que és important 
és tenir allò que s’escau a les teves ne-
cessitats.  I això no es fa a ull. A més a 
més, en realitat, els éssers humans no 
estem fets per prendre decisions a llarg 
termini. Per això hi ha els assessors fi-
nancers, professionals de les finances 
que a Banco Mediolanum anomenem 
consultors de Banca Personal, que 

fan una anàlisi exhaustiva i personalit-
zada del teu present per posar en mar-
xa el teu futur. 

Veuràs que hi ha moltes més opcions 
que un típic pla de pensions; que per 
tenir un coixí econòmic, el millor és 
fer aportacions de forma regular; o 
que la inversió en renta variable pot 
ser una opció per veure créixer el teu 
estalvi. Ni t’estem donant la fórmula 
màgica, ni som cap geni de la làmpada, 
però podem ajudar-te, perquè sabem 
que preparar la jubilació a conscièn-
cia és la única manera de viure-la com 
et mereixes, tranquil·la.

Pablo Picasso deia que la inspiració 
t’ha de trobar treballant. A Banco 
Mediolanum pensem que la jubila-
ció t’ha de trobar estalviant. I quan 
abans, millor. Recorda, el teu futur 
és la teva responsabilitat, només 
depèn de tu.
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Els nostres consultors de Banca 
Personal fan una anàlisi exhaustiva 

i personalitzada



NOTÍCIES

La manca de models 598 disponibles provoca les protestes dels estanquers.
 FEDERACIÓ – PRIMER TRIMESTRE DE 2015

El nou sistema de PVR 
i gestió delegada arriba carregat 

de problemes

D urant els primers mesos de 
l’any, les queixes dels estan-
quers en relació als nous trà-

mits i impresos de la gestió delegada 

dels PVR han estat reiterades. I és 
que el col·lapse de sol·licituds al 
Comisionado para el Mercado de 
Tabacos per posar al dia els segons 

canals des de l’entrada en vigor de la 
modificació del Reglament va fer que 
s’aturés temporalment la distribució 
del nou model 598, l’imprès que cal 
emplenar per donar d’alta, renovar, 
i modificar la modalitat dels segons 
canals.

Les associacions van fer molta pres-
sió perquè el CMT desbloquegés 
aquesta  aturada, i finalment a prin-
cipis de febrer en va tornar a distri-
buir, tot i que va establir un màxim 
de deu impresos per estanc al mes. 
Els expenedors, tot i que consideren 
que no hi hauria d’haver límits, ho 
van acceptar. Quan semblava que 
aquesta era la solució definitiva, 
al mes de març el CMT va tornar a 
reduir el lliurament de models i va 
canviar el límit a cinc impresos per 
establiment al mes.

En aquests moments totes les tra-
mitacions s’estan fent amb molt de 
retard, amb una mitjana d’uns dos 
mesos i mig i per aquest motiu les 
associacions demanen als estanquers 
que tinguin la previsió de tramitar 
renovacions o altres qüestions amb 
temps.  S’espera que aquest proble-
ma sigui només temporal i es puguin 
anar recuperant els terminis habituals 
paulatinament.

Els canvis que han implicat els nous 
tipus de gestió delegada i de gestió 
directa dels PVR han provocat molt 
de moviment en tots els sentits: bars 
que han canviat d’estancs, màquines 
que han passat d’unes mans a unes 
altres, canvis de modalitat de gestió 
de les màquines… La mala previsió 
del CMT davant la importància del 
canvi legislatiu promogut per ell ma-
teix l’ha desbordat.
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NOTÍCIES

La Unión ha compilat i ha fet arribar a les associacions provincials un resum amb la 
posició del CMT sobre com cal aplicar les modificacions del RD 1199/1999.
 MADRID – 22 DE GENER DE 2015

El Comisionado aclareix 
els dubtes sobre els canvis en 

el Reglament del tabac

D’altra banda, el preu de renovació 
i alta de PVR s’ha incrementat un 1% 
i queda, per tant, en 224,24 euros. 
A causa de la manca de models 598, 
el CMT ha permès als estanquers 
fer servir models amb el preu antic, 
però abonant l’import actualitzat.

Respecte a l’autorització de gestió 
delegada, les associacions han fet 
arribar als seus associats un model 
d’aquesta modalitat de gestió quan la 
faci un familiar vinculat al negoci 
o un treballador, úniques persones 
que la poden fer en cas que no la faci 
directament el titular de l’estanc. En 
aquest document, que l’autoritzat 
hauria de dur sempre que estigui 
gestionant màquines, es ressenyen 
les dades del titular de l’expenedoria, 
les de la persona autoritzada (treba-
llador o familiar vinculat a l’estanc) i 
les del punt de venda objecte de la 
delegació. 

S ens dubte que els expenedors que formen part de la 
Federació Catalana i de la Unión de Estanqueros han 
agraït aquest recull interpretatiu que aclareix molts 

dels nombrosos dubtes sorgits arran de l’aprovació del RD 
748/2014, que modifica el Reglament i la Llei del tabac. 
Aquesta compilació també inclou les mesures provisionals 
adoptades per l’organisme regulador per solucionar alguns 
incidents no previstos a causa de l’entrada en vigor de la 
nova normativa, com ara la manca d’impresos.

Algunes de les qüestions que més dubtes han generat han 
estat les relacionades amb els punts de venda amb recàr-
rec i la gestió delegada. Així, en el comunicat emès per  
la Unión dirigit als estanquers de les associacions que en 
formen part, el CMT ha aclarit dubtes relacionats amb el 
transport de labors de tabac entre l’expenedoria i el lloc de 
la venda i les persones autoritzades a fer-ho; l’adquisició i 
lloguer de màquines de vending i les possibles contrapres-
tacions més enllà del marge de venda establert; la  contrac-

tació de personal en cas de gestió delegada; el procediment 
per iniciar la gestió delegada i la manca d’impresos 598, 
que va ocasionar molts maldecaps als estanquers.

En relació a la venda en segons canals, el CMT també va do-
nar resposta a dubtes sorgits en relació amb la competèn-
cia en l’elecció de les marques, les infraccions per la mala 
ubicació de la màquina, el pagament de les labors, l’ús del 
comandament per part de menors, i el cessament d’activitat 
de venda amb recàrrec.

De tots els aclariments presentats en el comunicat, només 
un no té relació amb els PVR, sinó amb les expenedo-
ries complementàries i la declaració responsable. En 
aquesta consulta, l’organisme afirma que quan es defineix 
l’expenedoria complementària ja es determina que la venda 
de tabac no és la seva activitat principal, sinó la secundària 
o «complementària», per la qual cosa no cal fer la declaració 
responsable per la venda d’altres productes. 

R e v i s t a  t r i m e s t r a l  d e  l a  F e d e r a c i ó  C a t a l a n a  d ’ E s t a n q u e r s 29 



30 



NOTÍCIES

El programa, de formació especialitzada per a l’estanquer, incorpora 
el segon mòdul, dedicat a les companyies tabaqueres i els seus 
productes.
 MADRID – PRIMER SEMESTRE DE 2015

Torna el projecte 
formatiu de la Unión 

«Impulsa tu estanco. Fórmate»

«I mpulsa tu estanco. Fórma-
te» ha tornat aquest 2015 
amb energies renovades 

i més formació per als treballadors 
dels estancs. El projecte formatiu, 
propulsat per la Unión de Asociacio-
nes de Estanqueros de España, està 
dirigit als treballadors contractats als 
estancs i s’ha dissenyat per ajudar 
els estanquers a modernitzar-se i ad-
quirir competències i coneixements 
sobre els productes que són la base 
dels estancs.  

La Federació Catalana el considera 
d’indubtable interès per als seus as-
sociats ja que és el primer progra-
ma de formació especialitzada 
per a estanquers en l’àmbit estatal 
que es fa i en línia —amb accés a una 
aula virtual— i a distància —Logista 
distribueix un pack de formació com-
plementari que s’envia a cada estanc 
inscrit—, la qual cosa facilita de gran 
manera l’accés al curs i la compatibi-
litat d’horaris. I és gratuït gràcies als 
crèdits de formació de la Fundació 
Tripartita.

Després de l’èxit obtingut amb la pri-
mera edició, aquest 2015 s’amplia 
amb una nova oferta formativa que 
permetrà a l’estanquer escollir entre 
un dels dos mòduls següents:

P«El món de l’estanc», llançat 
el 2014, s’imparteix des d’un 
punt de vista totalment neu-
tre, i l’objectiu és conèixer 
les diferents característiques 
de les labors del tabac, la fis-
calitat i el màrqueting dins 
l’establiment.

PEl segon i nou mòdul,  «Les 
companyies tabaqueres i els 
seus productes», pretén apro-
fundir en el coneixement de les 
marques i els seus productes 
per fomentar estratègies co-
municatives de cara a la venda.

Aquestes són només dues de les pro-
postes que conformen la globalitat 
del programa «Fórmate»,  integrat per 
nou mòduls temàtics que tracten 
productes o aspectes concrets: el ta-
bac d’embolicar, el tabac de pipa, els 
cigars i purets, la gestió de l’estanc, 
la presentació d’articles o la creació 
d’aparadors en són alguns exemples.

El programa compta amb la col·la-
boració de les distribuïdores i dels 

principals fabricants del sector, i 
cada mòdul l’impartirà una de les 
empreses col·laboradores:  Alta-
dis, British American Tobacco (BAT), 
Compañía Canariense de Tabacos 
(CCT), Davidoff of Geneva, Japan 
Tobacco International Iberia (JTI), 
Landewyck Tabacos España, Logis-
ta, Philip Morris Spain, Scandinavian 
Tobacco Group, Tabacalera i Tobac-
coland Spain, que aportaran els seus 
coneixements amb recursos didàc-
tics genèrics i neutres.

Els participants rebran un títol acredi-
tatiu de la formació rebuda i les hores 
destinades al programa.

Per a més informació contacteu amb 
el vostre gremi o associació. 
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NOTÍCIES

El col·lectiu creu que l’èxit de la Grossa de Cap d’Any passa per la professionalització 
dels venedors.
 FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS – FEBRER DE 2015

Els estancs reivindiquen el seu 
paper preferent en la 

distribució de loteria catalana

D esprés d’un primer sorteig de 
la Grossa de Cap d’Any, que 
va resultar ser un èxit inespe-

rat, en la segona rifa, feta el darrer cap 
d’any,  la xarxa d’estancs va tornar 
a ser la més important en volum 
de vendes. Malgrat tot, les vendes de 
butlletes van ser inferiors que les del 
2013.

Això va motivar una reunió el 18 de 
febrer entre Loteria de Catalunya 
i els representants de la Federació 
Catalana d’Estanquers, per tal d’ana-
litzar per què la rifa no va funcionar 
com s’esperava. La FCE va cridar 
l’atenció sobre el fet que el primer premi 
quedés desert. 

Segons els expenedors, que no surti el 
premi més gros és un error estratègic, 
i la solució passa per professionalitzar 
—i formar— els venedors, en aquest 
cas, els estanquers. Aquells que no han 
venut mai loteria, probablement es van 
esperar a tenir tot un número venut 
abans de treure un altre número del ca-
laix, de manera que van quedar molts 
números sencers sense vendre’s. Els es-
tanquers que ja tenen experiència en la 
venda de loteria argumenten que és pre-
ferible encetar cinc números i vendre’ls 
parcialment que vendre’n només un 
de sencer, ja que així es multipliquen
les possibilitats de donar un premi.

La Federació considera que és cabdal 
fer programes de formació per als 
estanquers que venguin loteria perquè 
coneguin les estratègies de comer-
cialització més adequades a aquest 
producte i puguin augmentar tant els 
ingressos com les possibilitats de re-
partir premis.

Els estanquers veuen preferible que 
Loteria de Catalunya se centri en un 
col·lectiu altament professionalitzat, 
com el dels mateixos expenedors, i que 
sigui aquest col·lectiu qui s’encarregui 
de cercar segons canals de distribució, 
com ara associacions de barri, escoles 
o empreses. Així es pot fer una bona 
formació a un nombre relativament re-
duït de distribuïdors, i després aquests 
ja s’encarreguen d’augmentar les seves 
pròpies vendes a través d’altres recursos.

D’altra banda, els expenedors no es van 
estar de demanar un cop més la crea-
ció d’un sorteig d’arrossegament, 
una rifa extraordinària poc temps des-
prés de la Grossa —a imitació de les 
Loteries de l’Estat (LAE), que fan el sor-
teig del nen poc després del sorteig de 
Nadal. Així es podria aprofitar la inèrcia 
de compra de les darreres setmanes de 
l’any i recuperar una part dels diners re-
partits en premis. Loto va afirmar que 
enguany no serà possible, tot i que ho 
estudiaran de cara a futures edicions de 
la Grossa.

La Federació també va incidir en el 
fet que un centenar d’establiments 
que van formar part d’una prova pilot 
van poder retornar el darrer dia —en 
comptes d’una setmana abans— els 
números no venuts. Això, i el seu co-
neixement en la venda del producte, 
va fer que el seu volum concret de 
vendes augmentés en un 6% en relació 
amb l’any passat. Aquest fet —i el fet 
que  la infraestructura informàtica ho 
permet— dóna arguments a la deman-
da dels expenedors perquè els deixin 
vendre butlletes fins a l’últim dia.

La prova de què els estancs són un punt 
clau en l’articulació de la Grossa de Cap 
d’Any és que els principals premis re-
partits els van donar expenedories as-
sociades: l’estanc núm. 3 de Rubí va 
vendre cinquanta butlletes del quart 
premi i va repartir així 250.000 euros; a 
Lleida, dos establiments van repartir
25.000 euros (500 euros a cada butlleta del 
posterior al tercer premi) i 60.000 euros 
(de l’acabament del segon i tercer premis) 
respectivament. 

Els assistents Pilar Martín, Rosa Batalla i Pere Bayascas, de Loteria de Catalunya; i en 
representació de la FCE: Joaquim Vidal i David Juanhuix (Girona); Juan Ignacio Blázquez, 
Julià Vinué i Xavier Tamareu (Barcelona); Eugeni Rodríguez i Edgar Gasol (Lleida); Joseba 
Gutiérrez i Josep Servera (Tarragona).
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NOTÍCIES

Això seria possible gràcies a un programa d’extracció de vendes instal·lat als estancs.
 FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS – FEBRER DE 2015

Les tabaqueres i Logistadis 
podrien usar les dades de vendes 

dels expenedors per millorar 
el seu màrqueting

E nguany Logista ha començat a 
oferir als expenedors la possibi-
litat de rebre un pagament anual 

de 150 € a canvi de què l’autoritzin a 
instal·lar en el seu ordinador un pro-
grama que exporta la informació de 
totes les vendes fetes a l’estanc. La dis-
tribuïdora podria així facilitar aquestes 
dades a les tabaquers i cases co-
mercials —inclosa la seva filial Logis-
tadis—, que podrien utilitzar aquesta 
informació per millorar les seves ac-
cions comercials i avaluar l’actuació de 
la competència. El gran valor d’aquesta 
acció estratègica és que Logistadis po-
drà saber de primera mà quins produc-
tes és venen fora del tabac (dada de la 
que ja disposen).

La contraprestació per a l’estanquer 
és, a més del pagament anual, un es-
tudi personalitzat de les vendes 
en els estancs de l’entorn: què 
es ven, en quina quantitat i en quins 
moments. Això ajudaria l’estanquer 
a emprendre estratègies comercials 
més afinades per potenciar la venda 
de productes concrets.

La Federació Catalana d’Estan-
quers va enviar un escrit a tots els 
seus associats per informar-los ex-
pressament que en signar aquest 
contracte amb Logista —cosa que 
significa l’acceptació automàtica 
de les condicions—, estan cedint 
unes dades que es podran facilitar a 

tercers. També els adverteix que es-
tudiïn bé la seva decisió perquè faci-
liten molta informació sobre els seus 
negocis.

Les quatre associacions catalanes 
s’han reunit amb Logista per rebre 
més detalls sobre aquest sistema 
d’extracció de dades de les vendes. 
Algunes províncies es van reunir prè-
viament amb els representants regio-
nals de la distribuïdora amb l’objectiu 
d’estudiar el model de contracte de 
cara a la reunió comuna del 3 de fe-
brer amb Josep Marquès i altres de-
legats provincials. Van assistir-hi re-
presentants dels estanquers de cada 
província. 
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>>> 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.





La Unión de Estanqueros signa un acord amb Western Union perquè els estancs 
associats tinguin prioritat per ser-ne operadors.

 FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS – FEBRER DE 2015

Els estancs podran fer enviament 
i recepció de diners

G ràcies a les recents modificacions legislatives, 
els estancs poden ampliar el ventall  de serveis 
i productes que ofereixen sense haver d’obtenir 

prèviament l’autorització expressa del Comisionado, 
i el sector no ha trigat a reaccionar. En aquest sentit, 
la Unión de Estanqueros ha arribat aquest any a un 
acord amb l’empresa de transferència de diners Western 
Union perquè els estancs puguin actuar d’operadors 
seus i prestar el servei d’enviament i recepció de diners.

Les quatre associacions catalanes, com a entitats inte-
grades en la Unión, estan estudiant ara el projecte de 
l’empresa financera per valorar-lo. Amb aquest motiu 
s’han dut a terme diverses reunions entre el delegat de 
Western Union a Catalunya, Pere Sendón, i els estan-
quers —a Lleida, Barcelona, Girona i Tarragona—, i una 
reunió amb el ple de la Federació el 3 de febrer.

En virtut del conveni signat amb la Unión, els estancs 
que estiguin associats i que compleixin uns requisits 
concrets —disposar d’ordinador, connexió a internet i 
impressora, a més de tauleta electrònica i escàner, que 
l’empresa aporta gratuïtament si no se’n té— tindrien 
sempre prioritat vers la resta de candidats que optin 
a ser operadors de Western Union en cas concomitàn-
cia de sol·licituds. 

En aquests moments, l’entitat de transaccions opera a 
través de les oficines de Correos —que són les úniques 
que poden fer pagaments (a més de cobraments)— i de 
locutoris. La capil·laritat i el prestigi de la xarxa 
d’estancs ha fet possible aquest acord, que permetria 
als expenedors equiparar-se amb Correos i fer també 
pagaments.

Western Union és una empresa de serveis financers i de 
comunicació amb seu als Estats Units. L’empresa ofe-
reix diversos serveis, que inclouen la transferència de 
diners i serveis comercials. Actualment vol redirigir els 
punts de venda del seus serveis a l’Estat espanyol cap 
a les expenedories i oficines de Correos. 

NOTÍCIES

Delegats de Western Union a la reunió a Girona.

Logista, Western Union i La Grossa, 
en el punt de mira de la Federació

 FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS – 18 DE FEBRER DE 2015

E l 18 de febrer va haver-hi doble 
jornada de treball per als repre-
sentants dels expenedors cata-

lans, amb una reunió ordinària de la 
Federació Catalana d’Estanquers 
al matí i una reunió de La Central de 
Serveis als Expenedors a la tarda. 

Els temes que van centrar l’atenció 
dels assistents van ser principal-
ment el nou contracte de Logista 
per a l’extracció de vendes dels es-
tancs, i el conveni de la Unión de 

Estanqueros amb Western Union i 
la possibilitat que els estanquers de 
la Federació tinguin preferència per 
convertir-se en operadors d’aquesta 
empresa. 

La darrera rifa de la Grossa de Cap 
d’Any també va tenir lloc en l’ordre 
del dia, que va comptar amb la 
presència de representants de Lote-
ria de Catalunya. La reunió va cloure 
amb l’aprovació dels comptes de 
2014 de La Central. 
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NOTÍCIES

La Federació demana l’ajuda de Mossos 
per combatre l’augment de fets delictius
Els estanquers catalans revisen l’aplicació del Protocol de seguretat amb la policia catalana.
 SABADELL – 24 DE MARÇ DE 2015

L ’alarma provocada pels robato-
ris amb força a estancs —que 
s’han triplicat a la regió metro-

politana de Barcelona— i l’augment 
generalitzat dels actes delictius contra 
el sector a tot Catalunya, van dur els 
representants de la Federació Catalana 
d’Estanquers a sol·licitar una trobada 
amb Mossos d’Esquadra.

Els expenedors van fer incís sobre la 
importància de complir efectivament 
el Protocol de seguretat, signat 
entre ambdues entitats l’octubre de 
2012, sobretot pel que fa a la forma-
ció i les estadístiques acordades, que 
actualment es fan només sota petició. 
Ambdues entitats van coincidir en què 

l’aplicació de les mesures de seguretat 
contingudes en el Protocol és essencial 
per reduir la incidència de delictes.

L’intendent cap de la Divisió d'Investi-
gació Criminal, Ignasi Teixidó, i  l'ins-
pector sotscap de la mateixa Divisió, 
Ramon Grasa, van indicar que convo-
caran una nova reunió amb agents de 
treballs previs. Girona, on això ja s’està 

portant a terme amb èxit amb agents 
de proximitat, va explicar el funciona-
ment perquè es pugui radiografiar en 
un àmbit més global.

A la reunió hi van assistir representant 
la FCE Juan Ignacio Blázquez, Eugeni 
Rodríguez, Joseba Peli Gutiérrez, Joaquim 
Vidal i l’assessor de seguretat, Llorenç 
Navamuel. 
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Mesures de seguretat als vostres establiments

Recomanacions de la Federació Catalana d’Estanquers

Ens adrecem a vosaltres per recordar-vos la importància de tenir degudament implementades les mesures de seguretat als 
vostres establiments. Després de dos anys relativament tranquils, estem notant un repunt dels robatoris, per exemple, amb el 
mètode d’allunatge, i per tant, tota precaució és poca.

P Recordeu que els lladres acostumen a venir als vostres locals abans d'efectuar els robatoris i estudien la seguretat dels 
vostres establiments.

P Cal estar atents, però sobretot, hem de fer l'estudi de la seguretat nosaltres abans que no ho facin ells. 

Penseu que si els lladres no tenen clar si podran entrar, ja no ho provaran 
i cercaran una víctima més «feble»

P Seguiu les directrius del «Protocol de seguretat» de la Federació.

P Regularment feu una avaluació per detectar on es troben els punts febles dels vostres establiments i si podeu fer alguna 
actuació per millorar-los.

P Si detecteu que caldria posar pilones o reforços, o alarmes, o canviar els tancaments, no espereu a fer-ho després del roba-
tori, perquè ja serà massa tard. Fem-ho abans i així potser evitarem que ens robin.

Siguem conscients que el tabac és molt car i molt fàcil de vendre, és gairebé bitllets 
en efectiu, i per tant som un punt d'especial interès per als lladres

Si teniu dubtes sobre la seguretat dels vostres estancs o les mesures de seguretat, podeu consultar-los amb el gremi o asso-
ciació corresponent o contactar amb els Mossos d'Esquadra.

RECORDEU QUE A LA FEDERACIÓ CATALANA TENIM UN CONVENI PER FER UN 
ESTUDI DE LA SEGURETAT DE L’ESTANC DE FORMA GRATUÏTA

I sobretot, si teniu la percepció que per algun motiu us estan vigilant o podeu ser víctimes de robatori, comuniqueu-ho als 
Mossos d'Esquadra. 



El recull legislatiu es presenta com una eina per evitar males interpretacions de la 
Llei en el nou sistema de gestió delegada.

 LLEIDA I TÀRREGA – 17 DE FEBRER DE 2015

La UPELL lliura el Manual jurídic 
de l’estanquer, de la Federació, 

a la Guàrdia Civil

NOTÍCIES

L es inspeccions —tant a 
estancs com als punts de 
venda— van ser el tema 

estrella de la trobada entre els re-
presentants lleidatans i  la Guàr-
dia Civil de Lleida, a qui van pre-
sentar i lliurar personalment el 
nou Manual jurídic de l’estanquer. 
El Manual és un recull legislatiu 
editat per la mateixa Federació 
Catalana d’Estanquers, una eina 
que consideren imprescindible 
per interpretar correctament la 
legislació que afecta els estancs, 
sobretot en relació amb els PVR. 

Els estanquers es lamenten que a 
la nova llicència de gestió delega-
da no s’especifica enlloc la moda-
litat de gestió triada —delegada 
o sense delegació—, i això els 
pot comportar problemes en cas 
d’inspecció, si l’inspector desco-
neix aquesta casuística. Els mal-
decaps vénen donats per la cus-
tòdia de la clau del segon canal, 
que recau en una o altra persona 
en funció del model de gestió es-
collit. 

El tinent coronel Jorge Montero 
i el comandant Vicente Luengo, 
van considerar molt encertada la 
iniciativa del Manual, i en van de-
manar vint exemplars més per 
enviar a tots els destacaments de 
la província. El president la Unió 
lleidatana, Eugeni Rodríguez, va 
oferir la col·laboració del sector es-
tanquer per posar en comú i acla-
rir qualsevol punt de les modifica-
cions del nou reglament. La UPELL 
també va avançar als agents que 
vol proposar als organismes perti-

nents de fer un adhesiu per col·locar 
a les màquines que tinguin gestió de-
legada perquè es puguin identificar 
com a tals al moment. 

Finalment, el representants del col·lec-
tiu, entre els quals hi figuraven també  
Jesús Ibáñez i Edgar Gasol, vicepresi-
dent i tresorer de la UPELL respectiva-
ment, van aprofitar per felicitar la Guàr-
dia Civil per l’augment de comisos i les 
actuacions contra el comerç il·lícit. 

Bones notícies en la trobada amb 
el Mossos de Tàrrega

Els lleidatans, acompanyats en 
aquesta ocasió pel vocal  de la UPELL 
Josep Gol, es van reunir també 

aquest mateix dia amb els 
responsables dels Mossos 
d’Esquadra de la URPAC de Po-
nent i Pirineus, encapçalats per 
Vicenç Sus, per valorar la crimi-
nalitat de l’any 2014.

Aquesta trobada a la comissaria 
de Tàrrega corresponia a una 
de les que es fan periòdicament 
per repassar els fets delictius de 
l’any anterior a la demarcació.

Enguany la impressió que en 
van treure els assistents és po-
sitiva: la criminalitat contra el 
col·lectiu ha baixat notable-
ment i a la regió Pirineu es man-
té a zero, com el darrer any. 

Representants de la UPELL i dels Mossos d’Esquadra en la trobada a Tàrrega.
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La junta de la UPEB va visitar les noves instal·lacions a Gran Via.

 BARCELONA – 10 DE FEBRER DE 2015

Loteria de Catalunya presenta la seva 
nova seu als estanquers barcelonins

La Unió barcelonina ha estat escollida per formar part de la nova Comissió de 
Medi Ambient de PIMEC Comerç, que té per objectiu tractar temes de medi ambient 
relacionats directament amb l’àmbit del comerç.
 BARCELONA – GENER DE 2015

Els estanquers barcelonins 
advoquen per un comerç sostenible

NOTÍCIES

E ls expenedors han estat un dels col·lectius elegits per 
formar part d’aquest òrgan de nova creació, constituït 
en el si de PIMEC Comerç. Així doncs Juan Ignacio 

Blázquez, president de la Unió Provincial d'Estanquers de 
Barcelona, treballa des d’inicis d’any en les reunions bimen-
suals al costat de gremis tan diversos com el d’adroguers, 
peixaters o tintorers. I és que la Comissió té una composició 
molt variada per mirar de recollir el màxim de punts de vista 
i de situacions.

La Unió barcelonina, en representació del sector 
d’expenedories, ha estat triada com a membre de la Comis-
sió com a màxim representant d’aquest col·lectiu i pel com-
promís que sempre ha mostrat vers les polítiques mediam-
bientals fomentades per PIMEC.

Tot i que la intenció de la Comissió és promoure mesures 
de millora de l’entorn natural, el reciclatge i evitar el mal-
baratament de recursos, també resta oberta a altres línies 
d’actuació que es puguin presentar, com per exemple les 

energies renovables. El primer objectiu que s’ha proposat 
la Comissió és incidir en la reducció de l’ús de bosses de 
plàstic, com ja s’està fent en molts comerços, i la posada en 
marxa un sistema d’envasos retornables.

PIMEC Comerç vol reforçar polítiques ja existents en aquest 
àmbit tot enfocant-les cap el sector del comerç. La primera 
reunió es va celebrar al gener i els integrants de la Comissió 
van fer una primera presa de contacte per posar fil a l’agulla. 

Reunió de la Comissió de Medi Ambient de PIMEC Comerç del pas-
sat 12 de gener. A la dreta, assegut, Juan Ignacio Blázquez, en 
representació del col·lectiu d’expenedors de Barcelona.

E n motiu del trasllat de 
Loteria de Catalunya a les 
seves noves instal·lacions a 

la ciutat de Barcelona, alguns dels 
membres de la junta directiva de la 
Unió Provincial d’Estanquers 
de Barcelona van visitar la nova 
seu, ubicada actualment a la Gran 
Via de les Corts Catalanes.

Els van donar la benvinguda 
Rosa Batalla i Pere Bayascas, 
cap tècnic de Loto Catalunya i di-
rector comercial respectivament. 
Després de fer un recorregut per 

l’edifici, els visitants van estrenar la 
nova sala de reunions en una breu 
reunió per parlar d’alguns aspectes 
de la relació entre Loteria de Cata-
lunya i els estanquers, trobada que 

va servir per concretar una pos-
terior reunió amb la Federació 
Catalana d’Estanquers per revisar 
les condicions i el conveni amb el 
col·lectiu. 

D'esquerra a dreta, J. R. Sánchez, J. I. Blázquez, X. Tamareu, J. M. Marcé (UPEB); Rosa 

Batalla, Pere Bayascas i Pilar Martín (Loto), i J. Vinué (UPEB).
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Alarma entre els estanquers 
del Garraf per l’elevat nombre 

d’actes delictius a expenedories 
La inquietud del col·lectiu motiva una reunió especial amb els Mossos de la comarca 
per rebre consells en seguretat.
 VILANOVA I LA GELTRÚ – 5 DE FEBRER DE 2015

NOTÍCIES

D esprés d’uns mesos amb un 
seguit de delictes comesos 
contra un nombre considerable 

d’expenedories del Garraf i zones pro-
peres, els estanquers de la comarca van 
ser convidats per la Unió d’Estanquers 
de la Província de Barcelona a una xerra-
da informativa a l’Àrea Bàsica Policial 
del Garraf per rebre assessorament en 
matèria de seguretat activa i passiva.

Així doncs, els expenedors de Sant 
Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i 
la Geltrú i Les Roquetes del Gar-
raf van poder escoltar la inspectora 
en cap de Mossos d’Esquadra Garraf, 
Rosa Ma Gubianes, i Óscar Duran, 
sergent de la Unitat d’Investigació de 
la Regió Metropolitana Sud, i conèixer 
els mètodes de patrullatge dels Mos-
sos, les diferents unitats que integren 

l’Àrea i com aquestes unitats es fan 
càrrec de les investigacions i segui-
ments dels fets criminals que com-
parteixen aspectes similars.

També van rebre assessorament i re-
comanacions de seguretat en el sentit 
de fer més difícil la feina dels delin-
qüents, com ara posar tot el tabac del 
magatzem en prestatges, o almenys 
no guardar caixes plenes i precin-
tades a la botiga, que són un blanc 
fàcil perquè amb un sol gest el lladre 
s’endú milers d’euros en tabac.

La jornada va concloure amb pro-
postes conjuntes de Mossos i as-
sistents que inclouen fer servir les 
noves tecnologies i les xarxes so-
cials per agilitzar la comunicació 
entre estanquers i compartir així 

idees i propostes de seguretat. Uns 
dies després, els assistents van re-
bre la visita de membres de la Uni-
tat d’investigacions de la comissaria 
que els convidaven a comunicar di-
rectament possibles casos o fets que 
els poguessin neguitejar. 

El president i vicepresident de la UPEB, 

Juan Ignacio Blázquez i Julià Vinué 

respectivament, van assistir a la xerrada 

especial dels Mossos del Garraf.
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Uneix-te al gremi o associació
de la teva província!

Gremi d’Estanquers de 
la Província de Tarragona

Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona

977 249 014 933 027 861

Unió Provincial 
d’Estanquers de Lleida 

Gremi d’Estanquers 
de Girona

973 288 198 972 206 438



Girona reprèn les 
«píndoles legals», interrompudes 

pels canvis legislatius
L’advocat del Gremi elabora petites peces amb informació legal a l’abast de tothom.
 GIRONA – GENER-MARÇ DE 2015

NOTÍCIES

E ls estanquers associats giro-
nins ja tornen a rebre puntual-
ment les pràctiques «píndoles 

legals», uns textos breus, conci-
sos i aclaridors sobre conceptes 
legals bàsics que han de conèixer 
tots els expenedors. Les píndoles es-
tan pensades per mantenir al corrent 
els estanquers amb informació de 
caràcter pràctic presentada de forma 
entenedora i fàcil de llegir. La inicia-
tiva, a càrrec de l’advocat del Gremi 
d'Estanquers de Girona, Joaquim 
Vidal, es va posar en marxa amb èxit 
a mitjans de 2012.

Cada píndola exposa de manera sin-
tetitzada i esquemàtica els punts més 
importants d’una determinada matèria 

d’interès per a l’estanc. Per evitar 
textos densos o feixucs, però sense 
deixar de banda la informació més 
rellevant, els temes més complexos 
es presenten dividits en dues o més 
píndoles, que es fan arribar de forma 
successiva. El document s’envia per 
correu electrònic en format PDF per-
què es pugui visualitzar fàcilment.

Aquest petits bocinets legislatius es 
van deixar d’elaborar a principis de 
2013, quan va aparèixer el primer 
esborrany legislatiu que recollia al-
gunes de les llavors futures modifica-
cions de la Llei del tabac, i el servei 
va quedar interromput en espera dels 
canvis definitius. Després de gaire-
bé dos anys, finalment s’ha reprès la 

iniciativa, incloent als nous textos les 
principals modificacions contempla-
des al Reial decret.

Fins al moment s’han exposat els te-
mes més nous i amb més demanda 
d’informació, com la diversificació de 
productes—és a dir, la comercialitza-
ció i prestació d’articles i serveis dife-
rents al tabac— i la seva corresponent 
declaració responsable; i la polèmica 
gestió delegada dels PVR i la custòdia 
de la clau. També s’han exposat te-
mes més clàssics com la publicitat de 
l’estanc i els nous horaris comercials.

Tot i que no tenen una periodicitat 
fixa, la intenció del Gremi és elaborar 
una píndola al mes. 
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NOTÍCIES

 GIRONA – 25 DE FEBRER DE 2015

En diverses ocasions, no va sonar l’alarma. Els Mossos insisteixen en la necessitat 
de reforçar els hàbits de seguretat.

 GIRONA – 9 DE FEBRER DE 2015

El 2014 deixa dotze actes delictius 
contra estancs gironins

Valoració positiva dels cinc anys 
de conveni amb Banc Sabadell

L ’any passat hi va haver un total de seixanta-
quatre incidents relacionats amb el tabac, dels 
quals se’n va resoldre un 28,12%. Qui se’n va 

endur la pitjor part van ser els bars, amb un total de 
quaranta-una accions delictives, seguits dels estancs, 
amb dotze —una xifra molt semblant a la de l’any an-
terior, tretze— , i les benzineres, amb onze. 

Així es va posar de manifest en la reunió anual entre 
representants del Gremi de Girona i la unitat de Mossos 
d’Esquadra de la demarcació. La sergent Eva Subirà i 
l’agent Marta Pla van posar de relleu que en diversos 
casos l’alarma dels establiments no havia arribat a so-
nar, tot i haver-n’hi, i van incidir en la necessitat que els 
estanquers revisin els equips de protecció i reforcin els 
seus hàbits d’ús: recordar-se d’activar-la, fer la revisió, i 
verificar la connexió amb la central d’alarmes.

Les agents també van informar de la detenció a la pro-
víncia, l’abril passat, d’una xarxa organitzada de 
romanesos que actuava a tot l’Estat, i es van posar 
xifres a la resolució de casos: gairebé un de cada tres 
es resol. I això és també gràcies a l’estreta relació entre 

el cos policial i els expenedors: el 2014 hi va haver 
prop de quatre-cents contactes entre els Mossos i 
els estanquers i es van celebrar seixanta-vuit reunions.

D’entre la resta de temes que van sorgir durant la troba-
da, com l’engany de Paysafe Card i la manifestació dels 
estanquers francesos contra l’empaquetat genèric, va 
destacar el debat sobre els diferents tipus d’alarmes que 
estan apareixent al mercat, la seva legalitat i eficàcia. 

E l Gremi d'Estanquers de Girona i Banc de Saba-
dell, en la seva reunió anual de seguiment, van co-
rroborar el bon funcionament de l’acord subscrit el 

2010 per facilitar el finançament als estanquers gironins. 
L’objectiu d’aquesta col·laboració és satisfer les necessi-
tats financeres dels estanquers en condicions preferents 
i crear productes específics per al col·lectiu, com ara el 
compte d’ajornament de pagaments a Logista, que permet 
a l’expenedor diferir el pagament de la comanda de 
Logista catorze dies, i un millor preu en els pagaments 
amb TPV (és a dir, amb targeta).

Banc Sabadell és el quart grup bancari privat espanyol, in-
tegrat per diferents bancs, marques, societats filials i so-
cietats participades que abasten tots els àmbits del negoci 
financer.

Van assistir a la reunió membres de la junta del Gremi giro-
ní, i Jaume Mestres, director de Col·lectius Professionals 
de l’entitat bancària. 

Jaume Gou i David Juanhuix, president i vicepresident del Gremi 

gironí respectivament, a la reunió amb Mossos d'Esquadra.
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El Gremi adverteix de 
noves modalitats de frau

Estanquers gironins reben trucades en nom de Logista de persones que intenten 
apropiar-se de dades i fer vendes fraudulentes.
 GIRONA – GENER-FEBRER DE 2015

U n nou tipus d’estafa via telèfon que denota un 
profund coneixement del sector busca lucrar-se 
dels estanquers. Després que la Unión de Estan-

queros en donés avís unes setmanes abans, el Gremi de 
Girona va rebre diversos comunicats d’expenedors que 
havien rebut trucades sospitoses.

El frau consisteix a trucar a un estanc en nom de Logista, 
de vegades fins i tot identificant-se amb noms verídics de 
personal de la delegació, i demanar un seguit de dades 
que fan que, sense que l’expenedor se n’adoni, estigui 
efectuant una venda. En cap moment s’esmenten quan-
titats econòmiques, motiu pel qual el Gremi ha demanat 
als seus associats que extremin les precaucions, alhora 
que ha comunicat a Mossos els incidents detectats. 

L’operativa de l’engany, que aprofita les plataformes 
Ukash i Paysafecard, es basa en una suposada feina de 
manteniment o de comprovació del terminal electrònic 
que necessita fer la persona que truca. Aquesta demana a 
l’estanquer que premi determinades tecles —que acaben 
essent l’import de la venda fraudulenta—, que imprimeixi 
el tiquet i li llegeixi unes dades —el PIN— i que posterior-
ment el destrueixi —perquè així l’estanquer no s’adoni 
que acaba de fer una venda i no en quedi constància.

El Gremi va enviar correus d’advertiment a tots els estan-
quers tot recordant-los que havien de desconfiar de qual-
sevol trucada en què se’ls demanessin dades. També va 
fer incís en la necessitat de comunicar-ho immediatament 
tant a l’empresa responsable com als Mossos d’Esquadra 
i al Gremi.

Dos cotxes encastats 
i una màquina de tabac robades

A les comarques gironines també s’han produït recent-
ment altres fets delictius relacionats amb estancs, com el 
robatori d’una màquina de tabac el passat 25 de gener. Els 
lladres es van endur la màquina sencera després de for-
çar la porta del local, un bar del recinte firal de Figueres. 
Poc després, la nit del 19 de febrer, tres lladres van en-
castar un cotxe robat en un estanc de Castell d’Aro i es 
van endur tabac per valor de 5.000 euros. Les diverses 
mesures de seguretat de l’estanc (porta amb nombrosos 
panys, alarma i gravació en vídeo) van impedir que els 
assaltants s’enduguessin un botí més gros. El mateix sis-
tema es va fer servir el passat dia 13 de març per assaltar 
l’estanc d’Hostalric.

A finals de març la policia dels Mossos d'Esquadra també 
va informar el Gremi d’una modalitat d'estafa que s’estava 
donant a la ciutat de Girona i que podria ser que també 
es donés en altres poblacions. Una persona es presentava 
al comerç com a inspector de l’ajuntament corresponent 
i obligava el comerciant a adquirir-li uns suposats llibres 
normatius obligatoris. 
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Girona continua amb les xerrades 
comarcals del nou Reglament 

El Gremi treballa perquè els estanquers de tot el seu territori coneguin la legislació vigent.
 GIRONA – 16 I 17 DE MARÇ DE 2015

G irona ha continuat amb les xerrades per informar 
dels canvis promoguts pel reial decret que modifica 
el Reglament del tabac, destinades a informar i po-

sar al dia els agremiats sobre els canvis que van arribar amb 
la modificació del RD 1199/1999, que es va publicar a inicis 
d’any el passat mes de setembre.

Per arribar als socis i agremiats de punts més distants, mol-
tes d’aquestes xerrades es fan a municipis allunyats de la 
capital de província per afavorir la participació. En aquesta 
ocasió han estat Palamós, al Baix Empordà; Blanes, a la Sel-
va Marítima (Lloret, Blanes i Tossa); i Girona, amb el sector 
que agrupa Gironès, Pla de l’Estany i la Selva Interior amb les 
quals es completava el recorregut per tota la província.

En aquesta ronda de jornades informatives, la novetat ha es-
tat la incorporació de les darreres interpretacions del Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos en les explicacions del 
nou marc legislatiu. L’advocat del Gremi, Joaquim Vidal, va 
exposar de forma gràfica i entenedora les principals modi-
ficacions que afecten els estanquers, sobretot en el terreny 
dels PVR, la gestió delegada i la venda d’altres productes.

A la sectorial de Gironès-Pla de l’Estany-Selva Interior 
hi van ser convidats Xavier Blasco, gerent d’LK Bitronic, 
i l’advocat de la mateixa empresa. Ambdós van respon-
dre atentament a les preguntes que els expenedors van 
aprofitar per formular-los relacionades amb la facturació i 
Britronic, com ara el polèmic «pinxo».

A les jornades van assistir-hi molts dels qui hi estaven con-
vidats, que van reconèixer que són unes trobades molt 
pràctiques i profitoses —i també molt còmodes gràcies a 
la proximitat— i en van sortir plenament satisfets. 

Imatge d’una de les xerrades informatives del Gremi gironí.

NOTÍCIES
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Simulació d’una venda amb Ukash i Paysafecard

Recomanacions de la Federació Catalana d’Estanquers

Us informem que s'estan produint nous intents de frau 
amb les marques Ukash i Paysafecard. S'estan realitzant tru-
cades als estancs per part de persones que s’identifiquen 
com a personal de Logista —en ocasions utilitzen noms 
reals de persones que hi treballen— i expliquen que han de 
fer una actualització del terminal i que necessiten fer unes 
proves per al seu correcte funcionament.

Sempre orienten la trucada d'una forma tècnica, de manera 
que l’estanquer no té la percepció d'estar fent una venda ni 
sospita que està patint un frau.

En cap moment es parla d'imports, senzillament demanen fer 
una prova amb uns números PIN i un codi. Per exemple:

• Entreu al menú i aneu a Ukash
• Marqueu el codi 2 5 0 (és a dir l'import de 250 €)
• Quan surt el tiquet, demanen unes dades com si fossin 
paràmetres (resulta ser el PIN)
• Llavors demanen que es destrueixi el tiquet —per-
què no sapigueu a posteriori que en realitat heu fet una 
venda— i fins i tot perquè no pugueu trucar a Paysafe-
card o Ukash i anul·lar-la en cas que us adonéssiu que 
heu estat víctimes d'un frau.

És molt important extremar les precaucions i en cas de qual-
sevol incidència o sospita relacionada amb aquest tema, cal 
fer-ho saber al gremi o associació corresponent, als Mossos 
d'Esquadra i informar-ne Logista com més aviat millor.

Us recordem alguns punts clau que heu de tenir 
en compte en relació amb aquest tema:

Estem parlant de sistemes de prepagament per a compres 
per internet; el que els estanquers esteu «venent» és un 
número PIN perquè el client final aboni les seves compres 
en línia com si ho fes en efectiu.

• En cap cas faciliteu un PIN de Paysafecard i Ukash per 
telèfon.
• Paysafecard i Ukash NO realitzen tests telefònics en el 
punt de venda. Mai es demanarà a l’expenedor un 
PIN per telèfon.
• Cal desconfiar de qualsevol persona que sol·liciti un 
PIN telefònicament.
• Tampoc us ho demanarà ningú en nom de Logista. Mai.
• En el cas en què l'expenedor hagi proporcionat tele-
fònicament algun PIN de Paysafecard i Ukash, cal trucar 
immediatament a Logista i informar del que ha passat.



Travessa la ciutat de punta a punta i ha configurat espais naturals 
i passejades urbanes.

El Segre, 
el riu que dóna vida a Lleida
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A l capdamunt de la capital del 
Segrià —nom que, en contra 
del que es pot pensar, no pro-

vé del riu— el Segre va anar dipositant 
sediments, sobretot arran de la des-
viació d’una part del cabal cap al canal 
de Seròs, destinat a produir energia 
hidroelèctrica. Aquests sediments van 
formar una mitjana, una illa fluvial tí-
pica dels cursos baixos dels rius.

L’illa així sorgida a principis de segle 
xx va quedar fora de l’abast de les 
activitats agrònomes, i, per fortu-
na, mai no es va edificar. Envoltada 
d’aigua, les seves noranta hectàrees 
es van convertir en un espai natural 
integrat per bosc de ribera —poc 
habitual en aquestes contrades—, 
canyissars i aiguamolls, entre altres 
ecosistemes.

El Parc de la Mitjana

La Mitjana, planer nom amb què es 
va batejar aquesta illa, s’ha convertit 
en un parc que dóna la benvinguda 
a qui entra a Lleida per Pardinyes. 
L’Ajuntament en va emprendre la recu-
peració als anys vuitanta, una actua-
ció basada sobretot en la conservació 
dels ecosistemes i la identificació 
dels exemplars vegetals més promi-
nents, a més de recuperar i senya-
litzar els camins que recorren l’illa.

També s’hi van fer diversos observa-
toris i un centre d’interpretació, 
que organitza diverses activitats 
d’observació i coneixement de la na-
tura. Al centre també hi ha una petita 
exposició que mostra, en aquaris, els 
peixos que recorren el riu a l’alçada 
de la Mitjana, i en reproduccions en 
fusta, tant els ocells com els mamí-
fers i rèptils que hi viuen o hivernen 
habitualment.

A l’hivern, l’arbreda caducifòlia confe-
reix a la Mitjana un aspecte típicament 
gris on és difícil destriar, als ulls d’un La passarel·la de la Mitjana permet creuar el riu d'un cantó a l'altre.
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llec, les diferents espècies. Només 
els ocells que fan parada aquí fugint 
d’hiverns més extrems n’aprecien les 
bondats. Però això no priva que els 
corredors lleidatans hi vinguin fugint 
del fum i buscant el que romà d’una 
verdor que aviat tornarà a brotar.

Aigua enmig de la terra ferma

L’illot de la Mitjana és travessat pel 
riu, que el passejant creua per una 
passarel·la. Des d’allí es poden veure, 
pocs centenars de metres més enllà, 
les comportes que es van construir 
l’any 1912 per desviar aigua al canal 
de Seròs. L’empresa coneguda com 
La Canadiense, oficialment la Barce-
lona Traction Light and Power Com-
pany, en va ser la responsable, amb 
l’objectiu de generar electricitat amb 
aquell pas controlat d’aigua. Mentre 
que riu amunt això va consolidar l’illot 
de la Mitjana, riu avall va fer que min-
vés el cabal que passa per la ciutat.

Els lleidatans van trigar temps a 
treure’n profit, però avui dia un agra-
dable passeig força sovintejat recorre 
el marge del riu pel seu tram urbà, 
i continua fins a sortir de la vila. És 
el Camí del Riu, que passa pels 
aiguamolls de Rufea abans no 
s’acaba a Butsènit. Els aiguamolls, cu-
riosament, són fruit de la intervenció 
humana. Els forats deixats per unes 
extraccions d’àrids es van omplir 
d’aigües freàtiques fa trenta anys, i 
de mica en mica s’hi va anar configu-
rant un ecosistema on viuen moltes 
aus aquàtiques, com ara martinets de 

nit, ànecs cullerot o polles blaves, en-
tre d’altres.

Els vestigis de l’aigua

Diuen que l’aigua s’ho endú tot, però 
la del Segre ha servit per escriure la 
història de Lleida. Al llarg del curs del 
riu, sobretot al seu pas per la ciutat, 
hi ha diversos testimonis de les ac-
tivitats que hi ha hagut en diferents 
èpoques entorn de l’aigua. L’edifici 
que allotjava els treballadors de La 
Canadiense avui acull el Museu de 
l’Aigua, un altre òrgan per reconèi-
xer la importància del riu a Lleida i 
donar-lo a conèixer. 

Més amunt, les restes de l’antic com-
plex industrial dels Molins de 
Cervià, on, gràcies a un molí, es feia 
farina, s’adobava la llana i es fabri-
caven vernissos. S’hi pot observar 

també el sistema hidràulic que apro-
fitava l’empenta del riu, integrat en la 
sèquia de Fontanet. Un altre molí és 
del de Sant Anastasi, que forma part 
avui del Museu de l’Aigua, amb tota 
la maquinària recuperada. És tot el 
que queda del que degué ser el poble 
de Vilanova de Fontanet. I són tots 
aquests només uns quants exemples 
de tot el que el Segre ofereix.

Enmig d’un entorn més aviat àrid, de 
vegades hostil, el riu, doncs, ha do-
nat i continua donant vida, tant en 
forma d’animals i vegetació com en 
forma d’hortes per a consum humà. 
És en els darrers anys que l’home ho 
ha reconegut, i humil, ara li retorna 
aquest reconeixement en forma de 
preservació i admiració. 

A l'entorn del Segre hi habiten moltes aus aquàtiques.

El Centre d'Interpretació del Parc de la Mitjana promou diferents activitats relacionades amb el medi fluvial.



«L’endemà de repartir 
l’Euromillones, això ja estava ple 

de camions de les televisions. 
El telèfon no parava de sonar, 

les ràdios em trucaven, 
la botiga estava plena de gent. 

Va ser un dia genial»

Ester, d’això se’n diu repartir il·lusió...
Han estat una sorpresa i emoció molt agradables. L’afortunat 
només va necessitar una inversió de dos euros per encertar 
la combinació de cinc números i dues estrelles del joc, que 
l’hi ha donat 39.580.687 euros.
I la gent, que normalment m’explica el seu dia a dia, des de 
que vàrem repartir el premi m’expliquen què farien ells si 
els hagués tocat! I tots ho fan amb il·lusió.

Havíeu repartit mai un altre premi tan important?
Tenim loteria —LAE— des de sempre i no és la primera 
vegada que repartim un premi d’un import alt. Fa anys 
la meva mare va vendre una Primitiva premiada amb 
472 milions de pessetes. Però la majoria de premis han 
estat menors. I aquest premi d’Euromillones ens ha donat 
molta publicitat fora dels nostres límits habituals. L’endemà 
de saber-se el premi va ser genial. Vaig arribar més d’hora 

perquè ja m’imaginava que tindria fei-
na, va ser un dia molt emocionant.

Tal com t’expresses, transmets 
alegria i simpatia, això també 
deu ser bo per al negoci.
És una zona on hi ha molta vida i tam-
bé vénen molt de les empreses i les 
botigues del voltant. La veritat és que 
tinc sempre molts clients, i les hos-
tesses que fan les promocions —que 
en faig molt sovint— sempre volen 
venir aquí. Suposo que contagies la 
teva manera de ser al negoci.
[L’hostessa que hi ha a la botiga en 
aquests moments vol dir-hi la seva]:
H: Sempre demano de venir aquí 
perquè hi ha molta venda i molt bon 
ambient, amb l’Ester m’ho passo 
molt bé.
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L’Ester Millet, propietària de l’Estanc 37 de Lleida, va segellar just abans 
de Nadal una butlleta de la loteria europea Euromillones premiada amb 
39,5 milions d'euros —el premi de més quantia que s’ha lliurat mai a la 
demarcació— d’una aposta de tan sols 2 euros. Això ha fet molt feliç la propietària 
d’aquest establiment del carrer Segrià, un estanc de bon ambient que compta 
amb un peculiar «racó de la tertúlia», perquè com diu la seva promotora, 
de tarannà alegre, «sempre hi ha un o altre que ve a passar una estona».  



«Estic a la Unió perquè estic 
convençuda que entre tots 
podem arribar molt lluny» 

Tens un espai amb una taula i dues cadires, segur 
que forma part d’aquest esperit conversador...
És el racó de la tertúlia. M’agrada perquè em sento més 
acompanyada. Sempre hi ha un o altre que ve a passar una 
estona. Alguna vegada l’he intentat treure per fer canvis a 
la botiga...  i la gent m’ha demanat que el tornés a posar!

Observem que el tancament de la botiga cap al carrer és 

Tot queda gravat i fotografiat i va directe al cos policial 
en cas de problemes.

Tens l’estanc molt per mà, es nota que et ve de 
petita...
Jo des dels tres anys que ja voltava per aquí. En sóc la 
tercera generació. En algun moment de la meva infància 
em va quedar gravat que el Ducados valia 21 pessetes 
[somriu].

En comparació amb aquella època el contingut dels 
prestatges ha canviat una mica, oi?
Sí, perquè ara tinc més de 650 referències de tabac. Tinc 
cava de puros, tabac de sisha, de mastegar, d’aspirar... 

tot de vidre i tot es veu.

Has tingut cap problema de 
seguretat?
En els més de quaranta anys de 
vida que té l’estanc, ens han en-
trat a robar alguna vegada, però 
tinc càmeres, reixes, un magatzem 
en un lloc segur… I estic encanta-
díssima amb els Mossos, perquè 
arriben fins i tot abans que jo.

Així doncs,  inverteixes en se-
guretat.
Crec que la seguretat és el més 
important que hi ha. Tinc contac-
te directe amb els Mossos i dec 
ser l’estanc que passa més inci-
dències l’any a la policia, però és 
que sé que funciona. Abans hi 
havia molts bitllets falsos, ara ja 
no me n’arriben. 

També tinc molt de tabac de pipa, 
perquè tinc molts clients que en fu-
men. I tot es ven, perquè cada pro-
ducte té el seu client, que sap que jo 
en tinc i ho ve a buscar aquí.

Ens assabentem que l’Ester, amb 
el anys, també s’ha implicat en la 
UPELL, i ara n’és membre de la jun-
ta. Abans d’acomiadar-nos d’ella i 
deixar aquest amigable raconet de 
la tertúlia, li demanem que ens re-
sumeixi en poques paraules la seva 
motivació. «Estic a la Unió perquè 
penso que ens ajuda i orienta molt. 
Entre tots podem arribar molt lluny, 
però és molt important que els que 
estem al davant siguem els primers 
en creure-ho». 
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El racó de la tertúlia convida a seure-hi una 

estona.



«Tots els purs són cigars, però 
no tots els cigars són purs»

52 

LLUMS I OMBRES
JOSÉ ANTONIO PET POSSE

Escriptor

El fumador d’havans
D iguem, per començar, que en l’argot tabaquer, tots 

els purs són cigars, però no tots els cigars són 
purs. Perquè un cigar pugui ser catalogat com a 

cigar-pur, cal que les tripes siguin de fulles «torcidas», i 
no de picadures. Un bon cigar-pur arriba al fumador des-
prés de passar prop de noranta manipulacions, des del 
planter fins al segellat de les caixes que sortiran al mercat. 
Cada cigar-pur té les seves característiques pròpies: major 
o menor fortalesa mitjançant la selecció de la lligada, que 
s’adquireix amb una proporció variada de fulles de la part 
baixa, mitjana i alta de la planta; diferent tiratge, segons 
el gruix del cigar; diverses aromes exòtiques, etc. Quan 
un fumador es disposa a encendre un havà, es troba da-
vant d’una peça d’artesania única, una veritable joia per 
als entesos.

L’anell o vitola té el seu origen en els temps, ja llunyans, 
de la Cuba colonial. En aquell temps, els fumadors més 
instruïts eren els propietaris de les fàbriques i les plan-
tacions, els quals, portats per la moda, es cobrien les 
mans amb guants blancs en els moments més excelsos. 
La nicotina que desprenia el cigar els tacava els dits. Per 
evitar aquest contratemps, van envoltar el cigar d’una ane-
lla blanca. En el transcurs dels anys, aquestes vitoles es 
van decorar amb tintes, sobretot daurades, amb dibuixos 
al·legòrics, i amb els noms de les diferents marques, tal 
com les coneixem actualment.

La història del pur havà —dic «havà» perquè considero 
que la resta són un succedani»— va unida a la vida, lle-
vat de rares excepcions, dels fumadors més sibarites, i 
consegüentment, acabalats. El sibaritisme no és cosa de 
pobres... Si avui resulta prohibitiu fumar aquest producte 
caribeny, hem de constatar que, ai!, sempre ha estat així. 
Llevat dels cubans, que han trobat la forma d’apanyar-se 
un tabaquito per retre’s un homenatge íntim, la resta de 
mortals hem hagut d’adquirir-los a uns preus despropor-
cionats respecte als ingressos. Però com diria un castís, 
una flor no fa primavera i una mosca no implica estiu... 
Qui no ha tingut un dia, ni que sigui un dia, de glòria a la 
seva vida? 

Els amos i senyors del cigar havà els identifiquem com 
uns cavallers tibats ficats per ventura en grans nego-
cis, polítics famosos, escriptors d’èxit, pintors, i aquells 
gàngsters sense escrúpols que els espectadors més 
pusil·lànimes hem contemplat, absorts, a les pel·lícules 
de gènere negre. Estrafolaris personatges com aquell fo-
tògraf que recollia amb la seva singular càmera les es-
cenes més macabres dels baixos fons de Nova York, re-
presentat per l’actor Joe Pesci en la inoblidable pel·lícula 

El ojo público. A totes les escenes en què apareix, Joe 
Pesci porta incrustat entre els llavis un cigar. Responia a 
les preguntes, fins i tot quan era interrogat a la comissa-
ria, sense deixar d’empresonar la burilla entre les dents. 
En aquella època, a mitjans dels anys quaranta del segle 
passat, acostumaven a fer el mateix els capos de la màfia, 
de la qual cosa podem inferir que per a la majoria dels 
caps de l’hampa, donar ordres amb un cigar a la boca era 
tot un símbol de poder inqüestionable, tota una posada 
en escena inapel·lable.

Potser el fumador més famós de purs havans ha estat 
Winston Churchill. Es diu que fumava uns catorze cigars 
al dia. El primer l’encenia a les sis del matí. Quan havia 
fumat les dues terceres parts de la seva corona, deixa-
va que la burilla morís lentament en el cendrer. Era un 
expert fumador. Deia que sempre portava una part de 
Cuba als seus llavis. Sabia per experiència que la ter-
cera part del pur es convertia en una espècie de filtre 
on s’incorporava la nicotina. Sabia que quan un cigar 
s’apagava, s’havia de tornar a encendre sense aspirar-ne 
el fum. Sir Winston Churchill va descobrir el plaer de fu-
mar cigars-purs havans quan, essent un jove periodista, 
va arribar a Cuba com a corresponsal de guerra el 1885. 
D’ençà, mai va deixar de fumar-los, fins i tot durant la 
II Guerra Mundial, amb una Anglaterra bloquejada pels 
alemanys. Com aconseguia en tals circumstàncies els 
anhelats vegueros? 

Winston Churchill, probablement el fumador de purs havans més 

famós.



«Arribarà un dia en què trobar 
un bon cigar-pur havà en el 
mercat espanyol sigui com 

descobrir una perla en una ostra»

«Podrà Cuba incrementar 
l’oferta per assortir els 

Estats Units i mantenir proveït 
el mercat mundial?»
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LLUMS I OMBRES

D’entre els molts fumadors d’havans que han existit, al-
guns són els escriptors Mark Twain, Lord Byron, Charles 
Baudelaire, Henry James, Charles Dickens i Honoré de Bal-
zac; homes de ciència com Sigmund Freud, Albert Einstein 
i Thomas Alva Edison; músics de la creativitat de Franz 
Liszt, Georges Bizet i Maurice Ravel; pintors com Pierre-
Auguste Renoir, Edouard Monet o Pablo Picasso; polítics 
de la talla de John Quincy Adams, Che Guevara, John F. 
Kennedy —que va manar a un ajudant que recollís tots els 
havans possibles abans de dictar la seva llei de prohibir-
los als Estats Units— i Bill Clinton. Actors i directors de 
cinema com Groucho Marx, Arnold Schwarzenegger, Or-
son Welles, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, Robert 
de Niro i Robert Duval; i també actrius com Demi Moore 
i Whoopi Goldberg. Expliquen que l’actor Jack Nicholson, 
que va passar quatre dies a L’Havana, va estar les quatre 
tardes d’aquells dies reclòs a la Casa del Habano, de Parta-
gás, fumant els seus cigars favorits.

Encendre i degustar un havà és tot un ritual. S’ha de fu-
mar assegut, i si és possible, acompanyat de xarrupets 
de rom i whisky de malta. L’acte resulta excels si es fuma 
acompanyat d’un altre també bon fumador, tan amè com 
conversador. La felicitat, que no és més que l’absència 
de dolor —físic i psíquic—, es fa sublim en moments 
com aquest. Amb un havà entre els dits índex i polze 
de la mà esquerra, la vida en aquest món pecador dis-
corre amb una calma paradisíaca entre volutes de fum. 
Si un es concentra en cada glopada, si se l’hi presta la 
deguda atenció, es poden distingir fins a cinc sabors i 
cinc aromes diferents. El fum d’un cigar, els fumadors de 

purs no se l’empassen, l’expel·leixen. Per què se l’haurien 
d’empassar? Que té alguna vitamina potser? Què els hau-
ria passat a Sir Leonard Spencer o Winston Churchill si 
s’haguessin empassat el fum dels catorze cigars que es 
fumaven cada dia? La resposta és evident.

Ser fumador d’havans requereix, si més no, fumar-ne un 
al dia. Seria ideal, en puc donar fe, tres. A mi em desa-
grada quan ofereixes un cigar a un amic o a un conegut i 
diu entusiasmat: «el guardo per al partit del diumenge», o 
«aquest serà per al meu cunyat». Se’l posen a la butxaca, 
i quan arriben a casa, segurament ja estarà trencat. Quina 
llàstima! Ser un bon fumador d’havans exigeix disposar 
d’un humidificador per conservar-los a una temperatura i 
un grau d’humitat adequats.

Sé que parlar d’aquest meravellós plaer de la «fume-
ta» en aquests temps de crisis econòmica i social ratlla 
l’obscenitat. Malgrat tot, i tot i els alts preus vigents, apro-
fitem la conjuntura actual. Quan els ianquis i els cubans 
rematin les negociacions que han emprès per normalitzar 
les seves relacions diplomàtiques i comercials, posar-se un 
bon havà a la boca serà un miracle. El gran poder adqui-
sitiu dels nord-americans dominarà la demanda. Té Cuba 
la possibilitat d’incrementar l’oferta per mantenir 
ben proveït el mercat mundial? Molt me temo que 
no. L’autèntic, l’únic tabac procedeix de la zona de Vuelta 
Abajo, amb les seves limitacions, ben conegudes. Ens toca 
esperar... Arribarà un dia en què trobar un bon cigar-pur 
havà en el mercat espanyol sigui com descobrir una perla 
en una ostra.
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CONSELLS DE SEGURETAT

El gran nombre de robatoris pel mètode de «l’encastament», 
que consisteix a encastar un cotxe contra l’estanc, és, sens 
dubte, la gran novetat d’aquests darrers mesos. No és que 
sigui un sistema nou de robatori, però fins fa poc no era 
gaire habitual. Tallar la porta metàl·lica exterior amb un 
«obrellaunes» continua essent un sistema molt utilitzat pels 
amics del que no és seu, però avui dia l’encastament està 
desbancant la resta de formes de robatori. Si no prenem 
mesures, l’encastament ha arribat per quedar-se.

«L’encastament», una 
forma de robatori que 

ha arribat per quedar-se

LLORENÇ NAVAMUEL
Assessor de seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers 

Recomanacions de seguretat: 
Protocol de seguretat per a estancs 

No ens cansem de repetir el mateix. 
Qui compleix les recomanacions del 
Protocol de seguretat per a estancs, té 
molta feina feta davant d’un robatori.

Repassem els aspectes fonamentals 
d’aquest Protocol.

PPortes exteriors. La porta metàl·lica 
ondulada clàssica de què disposen la 
majoria d’establiments comercials és 
insuficient. El sistema d’«obrellaunes» 
o l’encastament les fa realment vul-
nerables. Solució: Substituir la por-
ta existent per una d’autoblocant o 
similar. El problema és que aquestes 
portes acostumen a ser cares. Solu-
ció econòmica: Instal·lar una porta 
exterior complementària tipus balles-
ta o similar que reforci la que ja hi ha. 

Aquesta segona porta evitarà que 
tallin l’altra i també posarà les coses 
més difícils als encastadors.

PPivots antiencastament. La instal·lació 
de pivots antiencastament a tots els es-
tancs que per la seva situació específi-
ca ho requereixen.

PPorta blindada o similar al magatzem. 
Aquesta porta és la nostra gran salva-
guarda perquè no ens puguin entrar 
a robar al magatzem. Un cop els lla-
dres són dins l’establiment i l’alarma 
comença a fer la seva funció —que no 
és altra que reduir el temps d’actuació 
dels delinqüents a tan sols uns quants 
minuts—, els lladres es dirigiran sem-
pre al magatzem per endur-se tantes 
existències com puguin. Si troben una 
porta resistent que els obliga a perdre 
uns minuts per obrir-la, no tindran 
més remei que fugir sense sortir-se’n.

PAlarma adequada. L’alarma ha de 
cobrir totes les estances de l’estanc 
amb volumètrics amb cable. Les alar-
mes sense cable que estan tan de 
moda són comprovadament insufi-
cients per protegir la nostra preuada 
mercaderia. 

Encastament. Una forma de 
robatori que ha arribat per 
quedar-se 

Fa anys que ja coneixem i patim 
aquest sistema. Una banda de delin-
qüents roba un o més cotxes, amb la 
finalitat de llançar-los o encastar-los 
contra la porta de l’establiment esco-
llit. És el robatori més «brut» i proba-
blement el menys efectiu i rendible, 
però sens dubte el més fàcil de fer. 

No necessiten cap preparació prèvia 
específica, ni coneixement previ del 
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lloc, simplement es tracta d’encastar 
el vehicle contra la porta principal. 
Tant punt es produeix l’impacte, 
s’incorporen d’algun altre vehicle o 
de vehicles acompanyants un nombre 
sovint molt considerable de lladres; 
com més hi col·laboren, més ràpid i 
més quantitat de material pot ser sos-
treta en menys temps. S’introdueixen 
a l’establiment entre les destrosses 
provocades per la col·lisió, es colen 
pels forats que ha deixat l’impacte 
i en pocs segons intentaran arribar 
fins al magatzem. L’èxit d’aquesta 
acció dependrà llavors dels sistemes 
de seguretat que tinguem en el nos-
tre establiment, i sobretot, si tenim o 
no porta per entrar al magatzem. És 
el menys professional dels robatoris, 
i en molts casos és tant l’embull de 
ferralla, aparadors trencats, vidres 
esmicolats, sostres caiguts, objectes 
per terra… que la dificultat que tenen 
aquestes bandes moltes vegades és... 
aconseguir entrar al local!  

No podem evitar que ens llancin un 
cotxe contra la porta de l’establiment, 
però podem intentar que no siguem 
nosaltres els escollits.

PEstancs situats en una cantonada, davant d’una zona de càrrega o descàrre-
ga, davant d’una zona de vianants… o en definitiva, on un cotxe pugui tenir 
accés directe, encara que hagi de maniobrar, a la porta principal o secundària. 
Recomanació: Instal·lar pivots antiencastament i una porta exterior de se-
guretat (o porta metàl·lica ondulada + ballesta).

PEstancs situats al mig d’un carrer amb cotxes aparcats davant l’estanc, que 
dificulten l’encastament. Els cotxes aparcats no són una barrera insalva-
ble. En alguna ocasió, són els mateixos lladres els qui aparquen davant de 
l’establiment amb l’objectiu que, un cop es faci de nit, ells mateixos deixaran 
lliure el lloc per poder executar el seu pla.
Recomanació: Porta exterior de seguretat, o porta metàl·lica ondulada + 
ballesta. En aquest cas podria ser aconsellable la instal·lació de pivots anti-
encastament, però també podrien ser interessants unes jardineres de pedra 
o algun tipus de mobiliari resistent que compliqui i dificulti als encastadors 
la possibilitat d’aconseguir el que volen. 

P Estancs situats davant d’una parada d’autobús o boca de metro, o davant 
de mobiliari urbà que impossibilita l’encastament. 
Recomanació: Porta exterior de seguretat, o porta metàl·lica ondulada + 
ballesta.

Els límits dels desperfectes 
per robatori en les pòlisses 
d’assegurança 

Aquest tipus de robatori canvia com-
pletament la distribució del cost del 
sinistre i afecta directament els possi-
bles límits i cobertures de les pòlisses 
del comerç. Si en els robatoris conven-
cionals els desperfectes per robatori 
són una petita part del cost global del 
sinistre, i les mercaderies sostretes 
en són l’import més elevat, quan un 
cotxe impacta contra l’establiment, la 
major part de l’import de la indemnit-
zació és per pagar els desperfectes 
del robatori, perquè, com indicàvem 

aquest límit en l’assegurança fins als 
15.000-20.000 euros per a aquesta 
partida és clau en cas de patir un en-
castament. 

Així, aquesta garantia que fins fa ben 
poc era suficient per poder satisfer 
aquestes despeses, avui en dia, per 
desgràcia, no ho és. Recomanem que 
reviseu aquest límit a les vostres 
pòlisses per evitar problemes pos-
teriors que ens acabin costant, a més 
del disgust, molts diners.

Quedem, com sempre, a la vostra dis-
posició per qualsevol dubte o consul-
ta relacionada amb el tema que ens 
vulgueu fer.Allunatge a un estanc.

abans, de vegades ni per als mateixos 
lladres és fàcil entrar.

Aquest canvi en la distribució del cost 
del robatori sovint genera un problema 
en les nostres pòlisses d’assegurança, 
un desfasament en els límits i garan-
ties dels nostres contractes. Pensem 
que les assegurances contractades de 
comerç tenen en la majoria dels casos 
un límit de 3.000 euros per sinistre per 
a la garantia de desperfectes per roba-
tori. Si tenim en compte que les des-
peses per robatori d’un encastament 
superen de molt els 10.000 euros 
de mitjana, ens trobem que tenim 
una deficiència de cobertura en la 
majoria dels casos. Per tant, millorar 

DISTRIBUCIÓ DEL COST ROBATORI 
SENSE ALLUNATGE

DISTRIBUCIÓ DEL COST ROBATORI 
AMB ALLUNATGE

90% del cost és mercaderia sostreta
10% del cost són desperfectes per robatori

10% del cost és mercaderia sostreta
90% del cost són desperfectes per robatori
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Novetats en la cotització 
de nous contractes indefinits
El 28 de febrer de 2015 es va publicar al BOE el Reial decret-llei 1/2005, 
de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera 
i altres mesures d’ordre social. L’article 8 del capítol II estableix una 
novetat important pel que fa a la cotització dels nous contractes 
indefinits que es facin a partir d’ara i fins al 31 d’agost de 2016.

C om sempre que el legislador crea un nou contracte 
amb bonificacions, aquestes van directament con-
dicionades al compliment d’un seguit de requisits i 

regles, en molts casos difícils de respectar. Bàsicament són 
els mateixos requisits i condicionants que es van imposar 
per als contractes indefinits de l’anomenada «tarifa plana» 
(RDL 3/2014).

La possibilitat de contractació amb «tarifa plana» es va 
acabar el passat 31/03/15, tot i que, òbviament, els con-
tractes vigents amb aquesta modalitat seguiran gaudint 
de les seves bonificacions durant els tres anys establerts 
(sempre que compleixin els requisits, és clar).

Tot seguit fem un resum d’aquesta nova modalitat de con-
tractació.
 
1. En què consisteix i quins són els beneficis?

Contractes indefinits a temps complet: els primers 
500 euros de la base de cotització estan exempts de co-
tització per contingències comunes (part empresarial). La 
resta de base de cotització segueix cotitzant al tipus ha-
bitual.

Contractes indefinits a temps parcial (50% mínim): 
com en l’apartat anterior, però reduït proporcionalment al 
percentatge de reducció de jornada.

La resta de cotitzacions (atur, FOGASA, formació, AT/EP), i 
la part de cotització del treballador, segueixen igual.

Cotització normal

contingèncieS coMuneS

Atur, fogASA, forMAció, At/ep

totAl delS tc

coSt per A l’eMpreSA (Sou + SS)

SS eMpreSA

224,90 €
75,76 €

300,66 €
1.253,63 €

SS trebAllAdor

44,79 €
15,72 €
60,51 €

totAl

269,69 €
91,49 €

361,18 €

Cotització «tarifa plana»

contingèncieS coMuneS

Atur, fogASA, forMAció, At/ep

totAl delS tc

coSt per A l’eMpreSA (Sou + SS)

SS eMpreSA

100,00 €
75,76 €

175,76 €
1.128,73 €

SS trebAllAdor

44,79 €
15,72 €
60,51 €

totAl

144,79 €
91,49 €

236,27 €

Cotització «primers 500 euros exempts»

contingèncieS coMuneS

Atur, fogASA, forMAció, At/ep

totAl delS tc

coSt per A l’eMpreSA (Sou + SS)

SS eMpreSA

106,90 €
75,76 €

182,66 €
1.135,63 €

SS trebAllAdor

44,79 €
15,72 €
60,51 €

totAl

151,69 €
91,49 €

243,18 €

Per tal que s’entengui millor, exposem una comparativa en-
tre un contracte indefinit ordinari, un contracte indefinit amb 
«tarifa plana», i un contracte indefinit amb aquesta nova tari-
fa dels «primers 500 euros exempts». 

L’exemple es basa en un treballador a temps complet de ca-
tegoria dependent, amb un sou d’acord amb el conveni base 
(Conveni de comerç de Catalunya, sou 712,98 euros, més 
178,25 euros de la prorrata de les pagues, més 61,74 euros 
del plus de transport; en total: 952,97 euros).

Com es pot comprovar, amb la «tarifa plana» l’estalvi men-
sual era de 124,90 euros per a l’empresa, mentre que amb 
la nova cotització «primers 500 exempts», l’estalvi és lleuge-
rament inferior, de 118 euros (sempre amb aquest exemple 
concret).

La possibilitat de contractació 
amb «tarifa plana» es va acabar 

el passat 31 de març
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2. Quina duració tenen aquests beneficis? 

Duren 24 mesos a comptar de la data d’inici del contrac-
te. Passat aquest període, per a les empreses de menys 
de deu treballadors hi haurà 12 mesos més en què els pri-
mers 250 euros de la base de cotització estaran exempts 
(o la quantia proporcional en cas de contracte a temps 
parcial).
 

4. Qui queda exclòs d’aquests beneficis? 

PLes relacions laborals de caràcter especial: alts càrrecs, 
empleats de la llar, etc.

PEls familiars de l’empresari (o dels que tinguin càrrecs 
de direcció o d’administradors de societats) fins al segon 
grau de consanguinitat, excepte els fills de l’empresari 
menors de 30 anys (o majors de 30 anys amb discapacitat), 
encara que convisquin amb ell (però sense dret a l’atur).

PTreballadors enquadrats en qualsevol dels règims espe-
cials dins del règim general.

PTreballadors d’empreses de titularitat pública.

PEmpleats que hagin estat contractats per empreses 
del mateix grup d’empreses i que en els darrers 6 mesos 
hagin estat objecte d’un acomiadament declarat judicial-
ment improcedent.

PTreballadors que hagin estat contractats de manera in-
definida a la mateixa empresa en els últims 6 mesos.

5. Què passa si l’empresa incompleix aquests 
requisits i condicions?

PL’empresa haurà de retornar totes les quantitats 
deixades d’ingressar, és a dir, la diferència entre el que 
hauria pagat «normalment» i aquesta nova cotització, 
més els recàrrecs i interessos de mora corresponents.

PEspecíficament, si s’incompleix el requisit més difícil, 
el de manteniment de l’ocupació durant els 36 mesos:

a) Si l’incompliment es produeix des de l’inici fins al 
mes 12: s’ha de retornar el 100% de les quantitats 
bonificades (sense recàrrec ni interès de mora).

b) Si l’incompliment es produeix des del mes 13 fins 
al mes 24: s’han de retornar les quantitats bonifi-
cades pels mesos que hagin passat des del mes 13 
(sense recàrrec ni interès de mora).

c) Si l’incompliment es produeix des del mes 25 fins 
al mes 36: s’han de retornar les quantitats bonifi-
cades pels mesos que hagin passat des del mes 25 
(sense recàrrec ni interès de mora).

La conclusió és que l’empresa, per tal de prendre la de-
cisió correcta en cada moment, ha de posar en un platet 
de la balança els aspectes positius de la mesura (estalvi 
de cotitzacions) i a l’altre platet els aspectes negatius (ha-
ver de complir tots aquests requisits, en especial els de 
l’increment de plantilla i manteniment durant tres anys 
del nivell d’ocupació assolit, amb el risc d’haver de tornar 
tots els beneficis si no es compleixen).

3. Quins són els requisits per a les empreses? 

P Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.

PEn els 6 mesos anteriors, no haver fet acomiadaments 
(per causes objectives o disciplinàries) que hagin estat 
declarats judicialment improcedents.

PLa nova contractació ha de comportar un increment 
de plantilla tant de contractes indefinits com de con-
tractes en total (calculat amb la mitjana diària de treballa-
dors dels 30 dies anteriors).

PÉs obligat mantenir aquest nivell d’ocupació du-
rant els següents 36 mesos, tant pel que fa a l’ocupació 
indefinida com a l’ocupació total. Cada 12 mesos,
l’autoritat competent verificarà que es compleixi aquesta 
obligació utilitzant la mitjana de treballadors indefinits i 
totals del mes en què es produeixi l’examen. No es tin-
dran en compte els acomiadaments per causes objectives 
o disciplinàries que no hagin estat declarats improce-
dents, les dimissions, o les morts o invalideses dels tre-
balladors.

PNo haver estat excloses de l’accés als beneficis per ha-
ver comès infraccions greus o molt greus.
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» Catalunya

» Barcelona

» Espanya

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

328.059 341.524 895.840 (kg) 101.312 (kg)

-4,47% -0,18% -4,08% 3,04%

58.778 53.895 186.222 (kg) 13.301 (kg)

-6,55% 1,05% -0,72% 4,71%

38.153 35.852 118.487 (kg) 7.879 (kg)

-4,76% 0,34% 1,49% 5,72%

1.450.517 73.090 150.949 7.748

-2,96% -0,97% -3,25% 1,34%

260.725 13.147 31.409 1.009

-5,11% -0,87% 0,24% 5,71%

169.810 8.889 20.004 603

-3,18% -1,21% 2,12% 7,40%

MILERS D'UNITATS/KG

VARIACIÓ 2014/2015 

MILERS D'UNITATS/KG

VARIACIÓ 2014/2015 

MILERS D'UNITATS/KG

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015

VENDES DE CIGARRETES EN EUROS VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN EUROS

VENDES DE CIGARS I PURETS EN EUROS VENDES DE PICADURA DE PIPA EN EUROS
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» Lleida

» Tarragona

» Girona

MILERS D'UNITATS/KG

VARIACIÓ 2014/2015 

MILERS D'UNITATS/KG

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'UNITATS/KG

VARIACIÓ 2014/2015

VENDES DE CIGARRETES EN UNITATS VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN KG

VENDES DE CIGARS I PURETS EN UNITATS
VENDES DE PICADURA DE PIPA EN KG

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

10722 8111 34.416 (kg) 2.524 (kg)

-11,99% 2,55% -6,88% -3,92%

4.131 3.832 13.182 (kg) 1.044 (kg)

-14,87% -3,41% -4,19% -7,36%

5.771 6.098 20.137 (kg) 1.853 (kg)

-0,51% 6,48% 0,18% 23,86%

47.186 2.121 5.792 181

-11,06% -1,52% -5,12% -3,69%

18.167 880 2.223 81

-13,49% -2,66% -2,44% -5,62%

25.560 1.256 3.390 142

0,94% 4,21% 0,85% 21,16%

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015
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GREMI D’ESTANQUERS DE GIRONA

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

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: David Juanhuix

UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE LLEIDA

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

info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

GREMI D’ESTANQUERS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

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

Tel. 977 249 014 – Fax. 977 251 928

info@estanquersdetarragona.com
www.estanquersdetarragona.com

President: Josep Servera Sans
Vicepresident: Josep Pallarès Olivé

FEDERACIÓ CATALANA D'ESTANQUERS

c/ Casp, 37, pral. 5a, 08010 Barcelona – President: Juan Ignacio Blázquez Navarro

UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE BARCELONA

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

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

President: Juan Ignacio Blázquez Navarro
Vicepresident: Julián Vinué Gimeno

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ

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

Nom: ____________________  Cognoms: ___________________   _________________________

NIF: _____________________  Estanc núm.: _________________  Tel.: _____________________

Adreça: _________________   ____________________________   _________________________

Sol·licita l’adhesió a:

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

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

Data: ________ / _________________ / 2015
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Las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica
gravemente su salud y la de los que están a su alrededor.
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