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La REVISTA, més propera 
als estanquers
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EDITORIAL
JOSEP SERVERA
President del Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

A questa Revista que teniu a les mans va néixer 
conceptualment l’estiu del 2010. Va ser llavors 
que vam començar a parlar-ne a la FedeRació 

catalana d'estanqueRs. La Junta d’aquell moment vàrem 
pensar que, a una unió professional que revifava amb 
tant de vigor, li calia un mitjà de comunicació igual de 
puixant que fes arribar als expenedors el potencial i la 
magnitud de la feina de les associacions provincials.

Ha plogut molt d’ençà, i si teniu l’oportunitat de fullejar 
els primers exemplars de la Revista, de l’any 2011, 
veureu que ha evolucionat amb nosaltres —i molt. I és 
que ja són vint-i-tres números fent sentir la nostra 
veu, la dels estanquers catalans. Vint-i-tres edicions 
que ens han permès d’arribar a tots vosaltres de forma 
més propera. De mantenir-vos informats sobre el sector 
i posar-vos al dia sobre els nous reptes a què ens 
afrontem, de les fites assolides per la Federació i les 
associacions provincials.

Quan va néixer, la Revista també va servir per rejovenir 
la nostra imatge. Ambdues van passar a compartir un 
logotip que és el reflex d’aquesta Federació renovada 
i moderna, amb més empenta que mai. Enguany hem 
actualitzat la imatge de la Revista d’acord amb els nous 
temps, sense perdre l’essència d’aquell logotip inicial 
que visualment unificava —i ho continua fent— el nostre 
esforç conjunt.

L’edició que teniu avui a les mans se us presenta amb 
un disseny més amè i diàfan. Un disseny que pretén 
que ens siguin més amigables i entenedors els temes 
complexos que ens afecten i que, com sabeu, de vegades 
són denses qüestions sobre legislació i administració, o 
importants consells de seguretat.

La nostra publicació també és més prolífera i ha crescut 
en paral·lel amb nosaltres, la Federació Catalana 
d’Estanquers, amb el vostre ajut i suport. Això ens ha 
permès tractar més temes i introduir nous continguts i 
seccions que són úniques i innovadores en publicacions 
pròpies del sector. En són un bon exemple l’«Estanc en 
ruta», que es manté des del primer dia, o les pàgines 
dedicades als equips de vendes a Catalunya de les 
tabaqueres: una secció que ens presenta més de prop els 
comercials que vosaltres, els estanquers, coneixeu en el 
vostre dia a dia.

La Revista ha evolucionat, sí, però manté l’essència de 
sempre que tant aprecieu. Per això vull mostrar el meu 
agraïment —el nostre agraïment— pel suport que hi heu 
donat des del primer número: ha estat molt ben valorada a 
les enquestes aleatòries que hem fet arribar al sector; ens 
heu posat una nota molt alta que ens omple d’orgull i 
ens encoratja a continuar mantenint el llistó ben amunt.

Aquests darrers mesos, la nova Junta hem fet visites 
personals als nostres anunciants, que ens ajuden a 
mantenir la seva excel·lent qualitat. Això la converteix en 
un mitjà amb una forta repercussió. Aprofitem, també, 
per mostrar-los el nostre agraïment.

Som l’únic mitjà del sector en català i estem satisfets del 
producte que hem creat i que rebeu trimestralment. Més 
d’un cop hem sentit, cofois, l’agradable cantarella: «d’això 
me n’he assabentat per la Revista». Això ens enorgulleix 
tant com saber que ens hem convertit en un referent per a 
altres publicacions del sector, amb qui ens complementem 
a la perfecció.

No voldria acomiadar-me sense fer-vos notar que aquest 
any, com ja haureu observat, hem canviat la periodicitat de 
publicació per adaptar-nos més bé al calendari del sector. 
I tampoc no em vull estar de recordar-vos que la Revista 
està oberta a la vostra participació. Insisteixo que si voleu 
proposar algun tema o expressar una opinió, només heu 
de comunicar-ho a la vostra associació provincial.

Perquè la Revista la fem entre tots i per a tots.





DESTAQUEM

Els estancs «electrònics» i la venda fraudulenta de fulles de tabac s’han convertit 
en una amenaça per als estancs.

El contraban de picadura 
i tabac en fulla s’estén per 
la xarxa sense control

No paguen cap impost. 
No se sotmeten a cap 
control sanitari. 
No ofereixen cap garantia. 
No tenen llicència per 
vendre i no formen part 
de la xarxa d’expenedories 
de l’Estat espanyol. Són 
els estancs «electrònics» o 
«virtuals»: botigues online 
il·legals que ofereixen 
descomptes de fins al 60% 
sobre el preu de venda 
oficial del tabac. I no 
són les úniques. Inunden 
el mercat anuncis de 
particulars que ofereixen 
tabac a preus igual 
d’impossibles i obren 
les portes [del darrere] 
establiments i locals de 
barri que venen fulles de 
tabac i «manufacturen» 
la picadura en un procés 
igual de fraudulent. 
I els estanquers ens 
preguntem... Se’ns està 
escapant de les mans?

E l tabac en branca natural, sen-
se elaborar o amb la fulla ja pica-
da, és un producte relativament 

fàcil d’introduir al mercat de contraban 
en comparació amb el tabac ros con-
vencional. Alhora, el tabac d’embolicar 
està rabiosament de moda i el seu con-
sum no para de créixer en detriment 
d’altres modalitats de fumar. Aquesta 
casuística ha propiciat que floreixin les 
botigues físiques i els estancs «electrò-
nics» o «virtuals», dedicats a vendre-ho.

El contraban de tabac en fulla i 
de picadura s’instaura al país 

En els darrers dos anys, han baixat 
en picat les vendes legals de tabac 
d’embolicar i ha crescut considera-
blement el contraban de fulles de 
tabac per ser venudes a Internet o 
en botigues físiques i fer-ne, en el 
millor dels casos, picadura casolana. 
Perquè en el pitjor del casos, les fu-
lles acabaran en «fàbriques» o «pro-
ductors» fraudulents que en faran 
talls d’entre 0,2 i 03 mm i les con-
vertiran en picadura RYO (roll your 
own) i MYO (make your own), tabacs 
per embolicar i entubar respectiva-
ment. I és que s’han creat veritables 
organitzacions que manufacturen el 
tabac en branca per convertir-lo en 
un producte apte per al seu consum 
i posteriorment fer-ne la distribució 
i venda. 

A Catalunya, la primera botiga física 
de venda de fulles de tabac es va detectar 
a Lleida l’any 2015. La Unió Provincial 
d’Estanquers de Lleida ho va denunciar 
a la Guàrdia Civil
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DESTAQUEM

Les autoritats tributàries i la Guàrdia 
Civil han actuat tancant establiments 
i locals físics i comissant-ne el mate-
rial. I Internet i les noves tecnologies 
s’han ocupat d’estendre el negoci per 
tot el territori. Aquestes tabaqueres 
clandestines van tenir el seu bressol 
a les regions del sud de l’Estat, envol-
tades de grans cultius de Nicotiana.

Aquesta proliferació de comerços 
il·lícits a la xarxa s’ha convertint en 
una greu amenaça per als establi-
ments legals de venda de labors; és 
a dir, els estancs i els punts de ven-
da amb recàrrec. Una venda irregular 
que va passar de ser un fet puntual i 
anecdòtic a florir de forma desbocada.

La venda de tabac a Internet 
continua essent il·legal

La modificació legal de la llei i el re-
glament del tabac van permetre la 
venda de tabac «a distància» entre 
països de la Unió Europea, però 
amb un seguit de requisits que fan 
completament inviable la seva apli-
cació pràctica. La mateixa llei prohi-
beix, a més, la venda de tabac a dis-
tància dins del propi país.

La venda de tabac a Internet a l’Estat 
està, doncs, completament prohibida 
per la legislació espanyola.

TABAC EN BRANCA: 
PRODUCCIÓ I COMERÇ

A la Unió Europea, el cultiu de tabac engloba 60.000 productors i unes 
100.000 ha a 12 països. Els principals productors són Bulgària, Polònia, 
l’Estat espanyol, Grècia i Itàlia, que representen el 85% de l’àrea de cultiu 
europea. D’acord amb estudis recents de la UE, s’estan desenvolupant 
zones de cultiu més petites, sobretot per «l’aparent» caiguda del 
consum de productes de tabac.

Es processen 200.000 tones de fulles seques cada any. El rendiment 
oscil·la entre 1 i 3 tones per hectàrea, segons la varietat. Les varietats 
Virgina suposen gairebé el 50% de la producció, la Burley un 15%, el 
tabac oriental gairebé un 35% i la resta de varietats, menys del 3%.

La producció europea representa menys del 3% de la producció de tabac 
en branca mundial, i importa prop de 400.000 tones cada any, sobretot 
d’Àfrica i Amèrica. Per altra banda, n’exporta prop de 100.000.

Des de l’any 2009, el preu de mercat del tabac en branca s’havia 
mantingut estable.

FONT: CE – 2016

Estancs virtuals: competència 
deslleial desenfrenada

Anuncis a tort i a dret de pàgines web 
i particulars que venen productes vin-
culats al tabac: fulles de tabac —per 
fer-se un mateix la picadura a casa o 
per fer la picadura i vendre-la—, ci-
gars, tabac d’embolicar, paquets de 
cigarretes... i fins i tot, havans. Tot 
això, i més, és possible als estancs 
electrònics o virtuals: comerços que 
actuen fora de la supervisió del Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos, 
però en competència directa amb la 
seva xarxa i sense pagar ni un euro 
d’impostos.

Presenten ofertes amb grans des-
comptes sobre el preu de venda ofi-
cial dels productes, que procedeixen 
del tràfic il·legal, sobretot de països 
com Andorra i de l’est d’Europa. 

«La fulla de tabac, sempre que 
sigui susceptible de ser fumada, 
inhalada, pipada o mastegada, 
és una labor de tabac, tant a efectes 
sanitaris com tributaris»
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DESTAQUEM

El reclam és el tabac barat i darrera-
ment, també, que es tracta d’un pro-
ducte «natural».

Hem de considerar «tabac» 
les fulles de Nicotiana?

Les fulles de tabac: estan al marge 
de la llei? L’aparent falta de concreció 
de l’actual normativa sobre el tabac 
en branca sembla propiciar que les 
màfies s’animin a vendre i distribuir 
indiscriminadament aquest producte. 
Actualment el sector encara s’empara 
en una consulta vinculant de l’Agència 
Tributària de 2013 que resol inequí-
vocament que a efectes fiscals, les 
fulles han de ser considerades labors 
del tabac, perquè és un producte que 
si se sotmet a un procés de picat és 
possible fumar-lo.

La Directiva europea de productes de 
tabac (DPT) estableix una base més 
sòlida i considera «tabac» tota la 
planta del tabac, incloses les fulles. 
La seva transposició definitiva per-
metrà desenvolupar a l’Estat espan-
yol l’anhelat marc legal necessari per 
lluitar contra aquest frau. 

La Nicotiana tabacum és una planta neotropical que exigeix sòls 

rics en humus. Les fulles de tabac s’assequen per eliminar més del 90% 

de la seva aigua i es curen seguint quatre mètodes principals:

CURAT A L’AIRE: s’asseca de manera natural en eres ben ventilades. 

Tabac Burley.

CURAT A L’AIRE CALENT: s’asseca a l’era introduint-hi calor controlat. 

Tabac Virginia.

CURAT AL SOL: les fulles es pengen al sol entre 12 i 30 dies. 

Tabac Oriental.

CURAT AL FOC: com el pernil fumat, es crema malesa sota 

les fulles produint el fumatge. 

Tabacs RYO i de pipa.

Any 2016: A la comunitat d’Andalusia 
s’ha decomissat gairebé el 88% del total 
nacional de picadura de tabac contraban. 
Un 330% més respecte a l’any anterior

Sabíeu 
que...
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La nova Grossa Sant Jordi incentiva la compra de butlletes del sorteig de Cap d’Any.
 TARDOR-NADAL DE 2016

Esprint final en les vendes 
de la Grossa als estancs

Loteria de Catalunya es renova

Nous terminals, nova 
estratègia de vendes i 
nous productes. Aquests 
són alguns dels canvis que 
ha portat l’any 2016 amb 
Loteria de CataLunya i el 
seu nou partner novomatiC 
Lottery SoLutionS, el nou 
proveïdor que proporciona 
la gestió completa de les 
instal·lacions i serveis de 
l’organisme de jocs d’atzar 
des del passat mes d’abril. La 
notícia més sonada i buscada, 
emperò, ha estat sens dubte 
la presentació d’un segon 
sorteig de repesca de 
la Grossa Cap d’Any: la 
«Grossa Sant Jordi», que se 
celebrarà per primera vegada 
el 27 d’abril de l’any vinent.

La Grossa Sant Jordi, el sorteig 
més esperat pels estanquers

Pocs dies després de la diada de Sant 
Jordi, coincidint amb el dia de la Mare 
de Déu de Montserrat, arribarà la «se-
gona Grossa»: la Grossa Sant Jordi. 
Les butlletes del sorteig sortiran a la 
venda el 2 gener de 2017, dos dies 
després de la celebració del sorteig 
de la Grossa Cap d’Any. 

La Generalitat dóna resposta així a 
una «vella» i insistent demanda de 
la Federació Catalana d’Estanquers: 
la repesca. En la reunió del mes 
d’abril amb l’organisme públic català 
de jocs d’atzar, la Federació va reite-
rar als seus representants la necessi-
tat de llançar un segon sorteig de la 
Grossa Cap d’Any per incentivar les 
seves vendes, que havien anat lleuge-
rament de capa caiguda després del 
boom del primer any.

També va insistir en la conveniència 
de posar a disposició dels clients les 
butlletes del nou sorteig en el mo-
ment d’anar a cobrar els premis de la 
Grossa Cap d’Any; és a dir, el mes de 
gener, per no perdre la inèrcia de les 
compres de les festes nadalenques.

Marta Espasa, directora general de 
Tributs i Joc de la Generalitat, va pre-
sentar el nou producte el passat mes 

d’octubre envoltada d’un gran rebom-
bori i d’una potent campanya de màr-
queting. La nova Grossa, que repetirà 
la dinàmica de premis de la seva ger-
mana gran, té prevista una tirada de 
12 milions d’euros. D’aquests, 2 mi-
lions seran en bitllets virtuals, venuts 
a través del terminal o en compres en 
línia. També n’emularà l’estructura de 
venda, i es faran 80.000 números a un 
preu de 5 euros el bitllet.

Nou proveïdor i companyia gestora: Novomatic Lottery Solutions.

Nous terminals modulars 
(30 cm d’ample x 40 cm de fons x 36 cm d’alt).

Més promoció i inversió comercial. Reforç de la relació amb els 
estancs. Loteria passa d’onze a catorze el nombre de promotors 
destinats als punts de venda de Catalunya.

Nous expositors, més segurs i més actuals, amb elements 
d’exposició més moderns.

Activació bitllet a bitllet de Loto Ràpid. Reformulació total d’aquest 
sorteig amb l’activació bitllet a bitllet.

Millores i nous productes. Millores en altres jocs i creació de jocs 
d’atzar nous.

Les butlletes de la nova Grossa, 
disponibles a partir del 2 de gener de 2017
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Els números preferits, 
també per Internet. Els usuaris 

poden escollir i demanar els 
seus números preferits (com una 
data de naixement o qualsevol 
altra efemèride) també a través 
d’Internet.

Bitllets virtuals. 
S’emeten 2 milions d’euros 

en bitllets virtuals (no físics) que 
es poden vendre a través del 
terminal, o per Internet. Cada 
número pot sumar 25 euros de 
bitllets virtuals (5 butlletes de 
5 euros); és a dir, que s’afegeixen 
als 400 euros inicials, totalitzant 
en 425 els euros que es poden 
destinar a cada número. No es 
pot fer amb les participacions.

Vendes per Internet. 
Per primera vegada es poden fer 

compravendes en línia dels bitllets 
virtuals (i no només per terminal).

La Federació reitera que tots els es-
tancs associats a la Federació poden 
ser operadors de la Grossa mitjançant 
el gremi o la unió provincial 
corresponent, encara que 
no comptin amb un 

terminal. També que la nova estratè-
gia de Loto-Novomatic se centra en 
la progressiva desaparició de la seva 
venda en els petits comerços —llevat 
els estancs—, i en promoure la seva 
comercialització en els que tenen ter-
minal de Loto i en els grans comerços 
(amb o sense terminal).

Doble Grossa, doble comissió 
per a l’estanc

La Federació vol potenciar que els es-
tancs associats venguin «les Grosses», 
i per això fa incís en la doble comis-
sió que rep l’operador-estanquer 
que disposa de terminal si s’acull al 
conveni. A la comissió ordinària que 
reparteix Loteria de Catalunya, s’hi 
afegeix una comissió addicional de la 
Federació, escalada en funció del vo-
lum de vendes.

Objectiu: augmentar les vendes

La finalitat de totes les millores és in-
crementar el volum de vendes. Després 
de l’èxit del primer any, que va supe-
rar totes les expectatives, la Grossa va 
patir una certa davallada i inestabilitat 
que, malgrat tot, no han enterbolit la 

seva excel·lent imatge. Per in-
vertir aquesta tendència, 

Loteria de Catalunya, 

La Grossa Cap d’Any 
es posa al dia

Aquesta edició de la Grossa Cap 
d’Any arriba també amb algunes 
novetats, ja anunciades per Pere 
Bayascas, coordinador comercial de 
Loteria de Catalunya, a l’assemblea 
d’estanquers de Barcelona el passat 
mes d’abril, i manté gairebé tota la 
resta de particularitats.

Es redueix l’emissió a 34 
milions d’euros, és a dir, 
6 milions d’euros menys que el 
2015. Aquesta mesura s’ha fet 
fins que el sorteig no estigui més 
consolidat i pugin les vendes.

Es posen a la venda 
80.000 números. La quantitat 
total de números del sorteig 
continua essent de 80.000, com 
l’any passat. Així es mantenen les 
probabilitats que toqui en un 
20% més que en les primeres 
edicions, de 100.000 números. 
En termes estadístics, això situa la 
Grossa per davant de El Gordo en 
possibilitats d’aconseguir premi.

Cada número: 400 euros 
(4 llibrets de 100 euros), en lloc 
dels 500 de l’any passat. Això 
són 80 butlletes de 5 euros 
cadascuna. Els talonaris són 
igualment de 20 butlletes.

Devolució de butlletes. Es continua 
amb l’autorretorn: Els establiments 
amb terminal de Loto poden fer 
la devolució de butlletes i llibrets 
no venuts fins al dia abans del 
sorteig, la qual cosa permet 
aprofitar la remuntada de vendes 
dels dies anteriors al sorteig.

Impressió dels 
números preferits pel terminal. 

La principal novetat és que els 
punts de venda poden imprimir 
els bitllets de tots els números a 
través del terminal. Així doncs, 
els clients poden escollir un nú-
mero «a la carta» i demanar-lo a 
qualsevol dels punts de venda, on  
s’imprimirà, al moment, el bitllet 
amb el número escollit.

ESTANQUERS:

Com cada any, la Federació 
Catalana d’Estanquers té a disposició 
dels estancs associats talonaris de La 

Grossa per vendre a l’estanc, encara que 
no tingueu terminal de Loto Catalunya.

Per fer les comandes podeu trucar a la 
Federació al 93 302 78 61 o contactar amb 

el vostre gremi o unió provincial.

Per reservar números concrets, com 
més aviat feu la comanda, més 

possibilitats hi ha que encara no 
s'hagi venut el número 

desitjat.

La repesca amb la Grossa 
Sant Jordi incentivarà 
les vendes nadalenques 
de la Grossa Cap d’Any
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amb el nou proveïdor Novomatic i el 
suport dels operadors més impor-
tants, com la xarxa d’estancs de la 
Federació Catalana, està potenciant 
fortament la promoció d’ambdós 
sorteigs: El mes d’octubre es va pre-
sentar la nova Grossa Sant Jordi i el 
novembre va començar una forta 
campanya de promoció de la Grossa 
Cap d’Any. La capgrossa que repre-
senta els sorteigs i n’unifica l’estètica 
s’ha pogut veure arreu i en diversos  
mitjans i suports.

Seguiment proper

Els estanquers se senten escoltats 
i estan especialment satisfets amb 
el llançament de la Grossa Sant Jor-
di. Així ho van fer saber al director 
comercial del Canal Tradicional de 
Novomatic, Tino Fanjul, i a Pere Ba-
yascas, coordinador comercial de 
Loteria de Catalunya, en sengles re-
unions dels mesos d’octubre i setem-
bre. Aquestes reunions de seguiment 
a Barcelona, a la seu de la Federació, 
també han servit per intercanviar im-
pressions sobre el conveni i els nous 
terminals, i per decidir com resoldre 
les incidències. 

La Grossa, a volt d’ocell
2013 

1r sorteig de la Grossa

Es van repartir prop de 16 MEUR.

El primer número premiat va ser el 03.473, venut a Lliçà d'Amunt 
(100.000 euros el bitllet).

2014 

Es posen a la venda 50 MEUR

S’introdueix la compra de butlletes per Internet i els canals poden ven-
dre participacions.

El número 91.614, del primer premi, no es va vendre enlloc. Els diners 
van anar a fins socials.

2015

Buscant la complicitat dels consumidors

S’inicia una forta campanya de promoció protagonitzada per Eduard 
Punset i el capgròs de la Grossa.

2016

La Grossa es Renova

Es posen a la venda els bitllets virtuals per terminal i es poden demanar 
números a la carta a qualsevol punt de venda.

2017

27 d’abril – 1r sorteig de la Grossa Sant Jordi

Els clients poden escollir un número 
«a la carta» i demanar-lo a qualsevol 
dels punts de venda

La Grossa Cap d’any manté les mateixes 
probabilitats d’aconseguir premi
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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

Unió Provincial 
d’Estanquers de Lleida Gremi d’Estanquers 

de Girona
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Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - T. 93 414 36 00  |  www.mgc.es  |  mgc@mgc.es

la resta és cosa nostra

Gaudeix de la vida

· · · La cobertura de pròtesis més àmplia del mercat.
· · · Som els únics que cobrim íntegrament la técnica LASIK per a la cirurgia dels defectes de la refracció de l’ull *.
· · · Hospitalització en qualsevol centre del món*.
· · · Les parelles donades d’alta tenen cobertura total per a tractaments de reproducció assistida *.
· · · L’ozonoterapia i l’acupuntura estan cobertes *.

La teva assegurança de salut des de 38,97 € al mes **

* Per als casos que compleixin els requisits establerts al reglament.
** Prima mitjana any 2016 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fills de 10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona, que té contractada l’A-S Total i a la qual s’apliquen els descomptes vigents.

i gaudeix de l’espaimútua a les nostres of icines



La Federació i Mútua General de Catalunya han arribat a un acord per oferir serveis 
d’assegurances en condicions econòmiques especials.

Conveni per facilitar l’assistència 
sanitària als estanquers

 FEDERACIÓ – TARDOR DE 2016

L ’acord s’ha formalitzat amb 
unes condicions econòmiques 
molt favorables per als estan-

quers, que només han de fer uns sen-
zills tràmits per donar-s’hi d’alta, o bé 
posar-se en contacte amb l’associació 
provincial corresponent.

La llarga feina feta entre Josep Servera, 
president de la Federació Catalana 
d’Estanquers i del Gremi d’Estanquers 
de la Província de Tarragona, i Mútua 
General de Catalunya, es va materia-
litzar en aquest conveni signat amb 
el seu sotstdirector general, Guillem 
Padrisa, el 20 d’octubre passat. El 
conveni és molt avantatjós per a les 
dues parts i pretén facilitar l’accés 
dels associats als seus serveis: una 
àmplia gamma d’assegurances, entre 
les quals hi ha assistència sanitària, 
indemnització de salut, vida i acci-
dents, i assegurances empresarials.

La Federació s’ha decantat per Mútua 
General per les facilitats que presenta 
en els tràmits i per la personalització 
del servei: faran una visita estanc per 
estanc i presentaran una oferta espe-
cial adaptada a cada expenedoria. 
L’oferta està adreçada sobretot a fa-
mílies, i destaca el fet que hi poden 
accedir persones de més de 64 anys, 
sempre i quan la suma de l’edat del 
titular i els familiars en conjunt quedi 
per sota d’aquesta xifra. 

Una altra important avantatge per al 
mutualista és que, en cas de sinistra-
litat, no es veu rescindit el contracte 
amb l’entitat. Va cridar especialment 
l’atenció de la Federació que la Mútua 
presenta uns productes que la diferen-
cien fortament de la seva competència, 
com ara que es pot optar a una pòlissa 
que inclou tractaments oncològics (del 
càncer), pròtesis, i cirurgia per defec-
tes de la refracció, com la miopia.

Tant els mutualistes com la Federa-
ció i els quatre gremis i unions pro-
vincials poden llogar, sense cap cost, 
unes instal·lacions equipades amb to-
tes les eines tecnològiques per fer-hi 

Visita estanc per estanc i oferta especial adaptada a cada expenedoria.

Sales de reunions gratuïtes per als mutualistes, les associacions 
provincials i la Federació.

Oberta a familiars dels estanquers i als empleats de les associacions 
provincials i la Federació.

Es pot anar a centres hospitalaris de tot Espanya.

És la mútua més ben valorada pels metges (any 2015).

ACTUALITAT FEDERACIÓ
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Punts a 
destacar

 Mútua General de Catalunya és una entitat asseguradora sense ànim de lucre, 100% catalana, 
amb vint oficines a tot Catalunya i una a Balears. En donar-s’hi d’alta, la persona es converteix en 
mutualista i passa a ser propietària d’una petita part de l’entitat.

reunions de treball, presentacions, o 
xerrades. Les sales tenen una capaci-
tat d’entre deu i quaranta persones.

És l’entitat de caràcter mutualis-
ta més ben valorada pels metges 
(segona posició en el rànquing del 
col·legi de metges de Barcelona l’any 
2015) i cada any incorpora a les co-
bertures noves tecnologies. 

Acte formal de signatura del conveni. De dreta a esquerra: Josep Servera, president de la Federació 
Catalana d’Estanquers i del Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona; Guillem Padrisa, 
sotstdirector general de Mútua General de Catalunya; Julià Vinué, president de la Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona.
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ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN ILUMINACIÓN
Rótulos luminosos de led con metacrilato ópco de alta eficiencia lumínica.
Pantallas de iluminación en diferentes tamaños y formas.

¡¡¡¡LLAMENOS PARA MÁS INFORMACIÓN

AL TELÉFONO 91-796-67-74 !!!
                                        O CONTACTE CON NOSOTROS EN EL MAIL: radis@radis-equip.com

RADIS EQUIP S.L.
TODO PARA SU ESTANCO Y LOTERIAS

Somos una empresa con una larga trayectoria en equipamiento para estancos:
- Obra civil
- Mobiliario y decoración
- Puertas automácas
- Alarmas grado III (equipos de niebla, gas pimienta...)
- Blindajes
-Expositores y dispensadores 
y todo po de necesidades para su negocio.
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Hi hagut molts bons resultats durant l’estiu, tot i que s’observa un canvi en la 
tipologia dels delictes i una petita revifada a la tardor.

Fort descens del 52,5% dels robatoris
per encastament als estancs

 SABADELL – TARDOR DE 2016

Lleuger repunt dels robatoris 
amb força

La campanya de seguretat conjunta 
de Mossos d'esquadra i la Federació 
Catalana d’Estanquers ha aprovat 
amb nota ben alta els seus gairebé 
dos anys de funcionament. Durant 
el tercer trimestre de l’any, coin-
cident amb els mesos d’estiu, ha 
baixat espectacularment en un 
52,5% la xifra de delictes —amb i 
sense força— en el conjunt de tota 
Catalunya, amb alguns mesos sense 
que es produeixi cap robatori. 

Tanmateix, tot i que en general s’han 
parat molt les denúncies, la tardor 

sembla, però, que ha tornat a posar 
el estancs en el punt de mira dels lla-
dres, i a la demarcació de Girona es 
van produir fins a tres incidents en 
només dues setmanes.

Pel que fa al tipus d’acte delictiu, 
han baixat els robatoris amb força 
per encastament, sobretot perquè 
els membres de les principals ban-
des són a presó. En canvi, s’està 
notant una tendència a l’alça, lleu-
gera però continuada, d’altres ti-
pus de robatori amb força. Un acte 
perpetrat per un perfil de delin-
qüent menys «professional», que 
actua quan l’estanc està obert i 
s’emporta la caixa.

La col·laboració dels estanquers 
és crucial

L’èxit de la campanya fins a dia d’avui 
es pot atribuir a quatre actuacions 
bàsiques:

» LA COL·LABORACIÓ I BONA 

COORDINACIÓ DELS ESTANQUERS, 
mitjançant la Federació, amb 
els diversos cossos de Mossos 
d’Esquadra.

» LA DESARTICULACIÓ D’IMPORTANTS 

BANDES CRIMINALS ORGANITZADES. 
Ha estat crucial la detenció 
de membres actius de bandes 
especialitzades en robatoris per 
encastament a estancs, com la 
banda d’El Niño i la banda d’El León.

» LA COOPERACIÓ JUDICIAL. Els 
delinqüents han rebut condemnes 
de presó i s’han retirat del terreny. 
Això ha estat bàsic perquè els 
robatoris hagin baixat de forma 
real.

» LA COOPERACIÓ DELS ESTANQUERS. 
Els estanquers han trucat de 
manera preventiva i els agents 
d’investigació han pogut aportar als 
jutges el màxim de proves i que la 
seva detenció hagi acabat així en 
condemnes de presó.

Tota aquesta informació va quedar 
contrastada a la reunió de seguiment 
trimestral entre el responsable de les 
relacions amb Mossos de la Federa-
ció Catalana d’Estanquers, Josep Ma-
ria Marcè, acompanyat del president 
de la unió d’estanquers barcelonina, 
Julià Vinué, amb els interlocutors 
habituals de Mossos d’Esquadra: el 
cap de l'Àrea Tècnica de Proximitat 
i Seguretat Ciutadana, Albert Oliva, 

sabadell. 21 d'octubRe de 2016. Reunió de seguiment i evolució de la campanya de seguretat 
entre la Federació Catalana d’Estanquers i Mossos d’Esquadra.

Les mesures de seguretat han d'estar 
a l'alçada del risc dels estancs
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i l’agent Ana Hernández, de la Uni-
tat Central de Proximitat i Atenció al 
Ciutadà, al capdavant de la campanya 
de seguretat a la zona de Barcelona. 
També es va comptar amb la presèn-
cia de l’intendent Ignasi Teixidor, 
cap de la Divisió d’Investigació Cri-
minal.

Durant la reunió es van analitzar 
amb profunditat les dades dels ro-
batoris de tota Catalunya segons les 
zones, temptatives, i altres factors. 

Mirant cap al futur

Aquest diàleg obre les portes per de-
finir les propostes futures en el marc 
de la campanya. Precisament en 
aquest sentit, els representants de 
la Federació van voler recordar i fer 
incís en la creixent venda il·legal de 
tabac robat, de contraban, o fabri-
cat il·legalment a portals d’Internet, 
i en la necessitat que aquesta sigui 
una línia d’actuació prioritària.

La mercaderia 
que tenim a l'estanc 
es molt valuosa 
i traduïble 
immediatament 
en diners en efectiu

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 boto-
net) 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.

Els estanquers estan particularment 
satisfets amb les visites que Mossos 
d’Esquadra ha fet a tots i cadascun 
dels estancs de Catalunya —que con-
sideren que han estat molt efectives—, 
i la relació de proximitat que s’hi ha a 
establert. Els mateixos caps territorials 
van assistir a les corresponents assem-
blees provincials de les associacions 
d’estanquers de la Federació Catalana 
per fomentar aquesta proximitat. 
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Recomanacions de la 
FedeRació catalana d’estanqueRs

SAQUES EXTRES

MESURES DE SEGURETAT 
BÀSIQUES

Fer la revisió dels nostres elements de seguretat periòdicament: 
tancaments (portes, finestres), parets que donen a l’exterior o a patis 
interiors, funcionament de les alarmes i dels volumètrics, etc...

És convenient revisar i llegir atentament les condicions de l'assegurança, 
sobretot les exclusions i cobertures, per evitar sorpreses si l’hem de fer 
servir. Massa sovint ens trobem amb el problema que davant d'un sinistre, 
l'asseguradora només paga el 10% del valor assegurat, o fins i tot, de 
vegades ens hem trobat que estava exclòs de l'assegurança... el tabac!
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Gaudí inspira un blending 
de tabac de pipa català
L’art de fumar pipa arriba a la capital amb «Barcelona», la mescla presentada pel 
grup Scandinavian en una master class dedicada exclusivament a estanquers.
 BARCELONA – HOTEL FAIRMONT REY JUAN CARLOS I – SEGON SEMESTRE DE 2016

« Elaborar una mescla de tabac 
de pipa és tot un art en el qual 
hi influeixen totes les caracte-

rístiques de la fulla de tabac: la seva 
preparació, la forma en què es talla, 
les aromes... factors que donen pas a 
centenars de sabors i matisos». 

Així ens expressàvem en números 
anteriors per fer referència a aquest 
art noble i meditatiu que és fumar la 
pipa. I així ho va fer palès Lasse Berg, 
mestre de lligues —master blender—, 
argòticament parlant, al seminari 
d’iniciació al consum de tabac de 
pipa destinat exclusivament a es-
tanquers i amb una clara orientació 
cap a les vendes.

Més d’una vintena d’estanquers ca-
talans es van donar cita a l’hotel 
Fairmont Rey Juan Carlos I de Bar-
celona en aquest selecte esdeveni-
ment organitzat per sCandinavian 
tobaCCo Group. La Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona va ser un 
dels assistents convidats, junt a al-
tres apassionats d’aquest art i a re-
presentants del baRcelona pipa club, 
considerat un dels millors clubs 
d’Europa en el seu estil.

La presència de la prestigiosa fuma-
dora de pipa Frieda Witzigmann-Fau-
rano, Federica, ambaixadora d’honor 
de Scandinavian Tobacco Group i que 
aquesta esfera considera una eminèn-
cia, no va passar desapercebuda.

Tot comença amb el 
coneixement... i la pràctica

En l’art de fumar la pipa, la pipa és, 
lògicament, important; però no ho és 
menys escollir el tabac més idoni, el 

tall més adequat i una bona mescla. 
Cada mescla té un gust diferent i es 
fuma de forma diferent. I és que fu-
mar correctament una pipa exigeix 
conèixer una mica la tècnica.

Els participants al seminari-taller —en-
focat a les vendes a l’estanc de les 
marques d’STG— van rebre d’obsequi 
la guia El Mundo del tabaco de pipa, 
editada per la mateixa tabaquera i 
dirigida exclusivament a professio-
nals. En el petit llibret —que versa 
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en el tabac de pipa, les pipes i les 
marques— s’hi detallen les particula-
ritats i recomanacions de les tries més 
adequades per a cada client. El mateix 
Berg va fer incís en la importància 
de conèixer bé les mescles que ve-
nem i en el fet que per vendre-ho bé 
cal, per damunt de tot, que el client 
percebi que qui l’aconsella sap què 
està fent. Per això, un objectiu va ser 
explicar les diferències entre els tipus 
de tabac de pipa i mostrar les caracte-
rístiques de cada mescla.

L’amplíssim món dels tabacs 
de pipa 

Dit això, el mestre va començar ex-
plicant l’origen dels tabacs i va donar 
pas a una classe dinàmica de com fer 
mescles diverses. Els estanquers van 
aprendre i després elaborar junt amb 
Lasse quatre combinacions tradicio-
nals, que són les mescles holandesa, 
anglesa, escandinava i americana. 
Totes elles tenen la base en quatre ti-
pus bàsics de tabac per a pipa, que es 
corresponen amb les diferents varie-
tats de les plantes de tabac: Virginia, 
Burley, Oriental i Latakia.

El tabac de pipa, a diferència d’altres 
picadures, es talla amb una espessor 
mínima d’1,5 mm i fins a 1,8 mm, 

LA PIPA
Per començar a fumar, Berg va recomanar una pipa de forma clàssica, com 
la que es va donar d’obsequi: Una pipa de bruc clàssica tipus Billiard 
de la marca danske Club, fabricada per la prestigiosa casa stanwell, amb 
cassoleta cilíndrica, tija rodona i recta, i broquet afilat. Una pipa discreta 
de proporcions idònies que no pot faltar a cap fumador.

i se li afegeixen molts sabors dife-
rents. La producció tradicional del 
tabac requereix de dues a quatre 
setmanes perquè les fulles fermen-
tin, en un procés d’ennegriment 
anomenat «Cavendish» (avui dia 
hi ha altres mètodes mecànics, més 
ràpids). Llavors s’hi afegeixen els 
sabors. Per obtenir el sabor desitjat, 
es barregen fins a 30 «graus» o sub-
grups de tabac diferents —en funció 
de: on s’ha cultivat el tabac, de quina 

part de la planta s’ha obtingut, les 
característiques relacionades amb 
la percepció de la qualitat del tabac 
com ara el color, la maduresa i la 
uniformitat— i es barregen en dife-
rents proporcions.

A qui vol començar a fumar pipa, el 
mestre va recomanar una mescla 
mild blend, suau i neutral.

Un blending amb cava inspirat en 
Gaudí i la cultura catalana

La sorpresa més grata va ser una 
mescla «catalana» molt particular 
creada per a l’ocasió: «Barcelona», 
que Berg va presentar en un show en-
grescador. Una barreja inspirada en 
Gaudí i la cultura de Catalunya amb 
un afegit molt característic i delitós: 
el cava. Com a resultat es va obtenir 
una combinació diferent i única que 
els participants van poder primer olo-
rar, i després d’un repòs d’una hora, 
fumar, per a delit de tots.

Berg, que es defineix com una perso-
na creativa a qui no fan por els reptes 
ni les coses agosarades, va revelar a 
la Unió d’estanquers barcelonina que 
quan torni al seu país, Dinamarca, té 
pensat fer una mescla especial «es-
panyola» inspirant-se en les expe-
riències que hagi viscut durant la seva 
estada a l’Estat espanyol [l’esperarem 
encantats].©
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Lasse Berg
Master blender i ambaixador de tabac 

de pipa d’STG

Lasse Berg es defineix com algú creatiu que 
s’inspira amb la natura, la música —sobretot 
el jazz—, i en tot allò que veu i descobreix en 

els seus viatges arreu del món. En els prop 
de vint-i-dos anys d’experiència, ha fet mescles 

esbojarrades que han arribat a ser «històriques», 
perquè treballa «el passat i el present del tabac». 

Recorda que antigament, quan va començar, «es premsava el tabac 
a mà».

A l’hora de concebre les seves creacions, té molt en compte els perfils 
dels consumidors de tabac de pipa, que agrupa en tres grans blocs:

El fumador tradicional.

El cavaller apassionat, d’aficions reposades i a qui agraden el silenci 
i la tranquil·litat.

L’adult jove i curiós, que cerca la innovació i l’harmonia per sobre 
de tot.

Cada tipologia de fumador de pipa té el seu tabac, i Lasse es preocupa 
de trobar les mescles que més s’adapten a cadascun d’ells.

La jornada va concloure amb un pi-
ca-pica a peu dret i, al dia següent, 
Scandinavian va organitzar una ses-
sió exclusiva al mític Barcelona Pipa 
Club dirigida a pipafumadors una 
mica més avesats. El BPC és una enti-
tat creada el 1980 que actualment té 
400 membres. Aquest club és consi-
derat internacionalment com un dels 
més ben ambientats d’Europa i també 
organitza cursos. STG té previst fer-hi 
maridatges i tallers per aprendre a fu-
mar pipa, oberts a estanquers. 

El ritual

Scandinavian va obsequiar cada par-
ticipant amb un joc de pipafumador 
amb tots els elements necessaris 
per al ritual: una capsa de llumins de 
fusta per a fumadors de pipa (mida 
especial), un atacador per premsar 
el tabac, que es dilata amb la ca-
lor; una escombreta netejadora per 
treure les restes de quitrà, humitat i 
condensació; i una pipa i una bossa 
de mostra de tabac de pipa Clan, 
pensat per a adults joves que es vo-
len iniciar.

Desarticulada una botiga il·legal 
de fulles de tabac a Barcelona, 
gràcies a la denúncia d’un estanquer
Un associat va facilitar a la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona la 
informació que va permetre actuar a la Guàrdia Civil.
 BARCELONA – TARDOR DE 2016

L a Guàrdia Civil va intervenir productes de tabac 
fraudulents d’un establiment de Barcelona grà-
cies a la informació que un estanquer de la Unió 

Provincial d’Estanquers de Barcelona va facilitar a la 
pròpia UPEB, que immediatament va posar els fets en 
coneixement del cos de seguretat.

L’establiment venia fulles de tabac il·legalment in-
troduïdes al mercat i ho publicitava al barri on s’ubica 
el local i a les xarxes socials.

Els agents van registrar la botiga i van descobrir que 
emmagatzemava importants quantitats de fulles de 
tabac sense els preceptius precintes legals, així com 

diversos instruments per pesar i comercialitzar la 
mercaderia decomissada. El cos policial, responsable 
de perseguir el contraban i de vetllar pel bon funciona-
ment del mercat minorista del tabac, va posar els fets 
en coneixement del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, que va obrir el corresponent expedient.

La UPEB es va mostrar molt satisfeta amb l’actuació 
de la Guàrdia Civil i de l’estanquer que va comunicar 
els fets, i va voler aprofitar l’ocasió per insistir en el 
paper fonamental de les denúncies dels associats en 
la lluita contra el contraban. També va encoratjar els 
associats a denunciar tota activitat il·lícita que puguin 
conèixer. 
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Assessorament jurídic en protecció 
de dades personals i prevenció de 
riscos als estancs de Girona
El Gremi aconsegueix un acord amb l’empresa Qualia, amb importants avantatges 
per als associats.
 GIRONA – TARDOR DE 2016

E l Gremi d’Estanquers de Girona ha establert un marc 
de col·laboració amb Grupo qualia, entitat acreditada 
que ofereix als estancs serveis de prevenció de riscos 

laborals (PRL) i en matèria de protecció de les dades per-
sonals. Gaizka Ojeda, director d’Expansió de Qualia, es va 
trobar la primavera passada amb Jaume Gou, president del 
Gremi d’Estanquers de Girona, i Joaquim Vidal, l’assessor le-
gal, per fer una primera presa de contacte. El 5 d’octubre 
van signar el conveni de col·laboració, que presenta unes 
condicions i preus molt avantatjosos per als estanquers.

Gaizka Ojeda, director d’Expansió de 
Qualia, amb Jaume Gou.

 Grupo Qualia és una consultoria especialitzada que ofereix serveis 
d’assessorament jurídic i adaptació de l’empresa en l'àmbit de la LOPD 
(Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal), la LSSI-CE (Llei 
de serveis de la societat i comerç electrònic), i la PRL (Prevenció de riscos 
laborals). Compta amb un prestigiós departament jurídic.

Autogestió en prevenció de riscos laborals

En matèria de prevenció de riscos laborals, la Llei 31/1995 
estableix que els estancs amb personal contractat en el rè-
gim general de la Seguretat Social han d’aplicar mesures per 
prevenir riscos a la feina i promoure així la seguretat i la 
salut dels treballadors. Per als estancs amb treballadors, això 
comporta contractar un servei de prevenció de riscos labo-
rals que garanteixi el compliment de les mesures de segu-
retat. Els estancs sense treballadors també poden contractar 
aquest servei voluntàriament, però no hi estan obligats.

Grupo Qualia ofereix una plataforma d’autogestió en 
PRL, una visita d’assessorament anual i formació bàsica 
específica.

Finalment, també ofereix als agremiats, a preus interes-
sants, una plataforma d’edició de pàgines web —com fer-

Adequació a la LOPD

La primera meitat d’any es va aprovar el nou Reglament 
europeu 2016/679/CE, relatiu a la protecció i circulació 
de les dades de caràcter personals de les persones fí-
siques, que estableix un seguit de requisits legals com 
ara l’obligació d’identificar un responsable de seguretat, 
l’assignació d’accessos, o detallar el procés de creació de 
còpies de seguretat. Qualia ofereix serveis específics per 
facilitar el compliment de la normativa internacional i es-
tatal, com la Llei Orgànica de Protecció de dades (LOPD), 
entre els quals:

Redacció del document de seguretat i de contractes 
i clàusules legals.

Inscripció de fitxers a l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades.

Formalització de documentació legal amb clients 
i proveïdors, amb especial incidència en els que tenen 
accés als nostres estancs.

Formalització de documentació de privacitat amb 
treballadors. 

les i com autoges-
tionar-les— i la seva 
adaptació legal a la 
normativa. 

El Gremi està molt 
satisfet d’haver arri-
bat a aquesta entesa 
en profit del asso-
ciats i el servei ja 
està funcionant. 
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La IV Fumada Lenta de Pipa 
de Maçanet de Cabrenys, a l’alça
Una xerrada sobre les primeres pipes europees i un homenatge a l’antiga fàbrica 
de pipes la Salvatella van sorprendre gratament el públic amateur.
 MAÇANET DE CABRENYS – 3 DE SETEMBRE DE 2016

L a pipa com a mitjà per fumar 
tabac és de tradició molt anti-
ga. Va arribar a Europa proce-

dent d’Amèrica durant el segle XVI, 
on s’han trobat pipes de diversos 
materials, com el metall, el fang i 
l’argila. Precisament sobre les prime-
res pipes de fang trobades a Euro-
pa va fer girar el seu discurs Antoni 
Pasqual, president de la FederaCió 
espanyola de pipa Clubs, a la xerrada 
amb què va il·lustrar a l’audiència de 
Maçanet de Cabrenys. Va ser el 3 de 
setembre, en un preludi a la fumada 
competitiva i popular que se celebra-
ria a la tarda.

A municipis com Maçanet, l’artesania 
de la pipa té més de tres-cents anys 
de tradició. Encara avui en dia es 
pot veure la Salvatella, la fàbrica que 
va fer construir Baptiste Moulines 
el 1887 i que tancà portes el 2001. 
En els seus moments més gloriosos 
arribà a produir fins a 150.000 pipes 
l’any. El 1992 es va fer centenària i va 
ser una de les principals fàbriques de 
Catalunya. El dia de la fumada es pot 
visitar aquesta fàbrica de pipes tan 
emblemàtica, avui en desús. 

L’artesà piper

Avui dia, la producció de molts fa-
bricants de pipes és artesanal, i a 
Catalunya hi ha un petit nombre 
d’artesans que fabriquen o repa-
ren pipes, o en fan els escalaborns i 
broquets. Alguns d’ells no van faltar 
a la cita per exposar i vendre les se-
ves creacions. Entre ells hi havia pipes

sigmund, de Maçanet; Jean-pieRRe soleR, 
d’Amer; les pipes de caRsipe-caRles 
Royo; i les de maRkuz. Van comple-
mentar l’exposició les pipes anti-
gues de dos col·leccionistes, i una 
petita exhibició de fotografies i eines 
en homenatge a la fàbrica Salvatella.  

La fumada guanya adeptes

Com resa la dita: «sense pressa, però 
sense pausa». La fumada reuneix 
cada any més aficionats d’arreu de 
Catalunya, i enguany ha atret més 
fumadors, i de més indrets de l’Estat 
espanyol, de les ciutats de Sevilla i 
Burgos. Això fa omplir d’orgull els or-
ganitzadors —el Girona pipa Club—, 
i especialment als seus quatre mem-
bres impulsors: el president, Josep 
Samitier; el tresorer i el secretari, 
Segimon Baulenas i Jaume Moradell; 
i el vocal Joan Xifreu, tots ells amb 
bressol a les terres de l’Alt Empordà, 
nova seu del club (la Jonquera).

Per als estanquers és una gran opor-
tunitat d’iniciar-se i aprendre sobre 
la pipa. A més, és una diada molt 
agradable on regna el bon ambient, 
hi ha una «fireta» amb material per 
escollir, i es fan xerrades per apren-
dre sobre aquest món.

Premi per a tothom

Com ja és habitual, es va convidar el 
públic, participants i estanquers a un 
pica-pica abans de celebrar el dinar 
de germanor que després dóna pas 
a la fumada i al lliurament de premis, 

que inclou un trofeu per al primer, 
segon i tercer classificats en catego-
ria absoluta. També s’obsequia tots 
els participants amb un detall en 
consonància amb la seva posició a 
la classificació. Com més endarrere, 
menys regals queden per escollir.

Al darrer classificat, seguint fil per 
randa una tradició molt sorneguera, 
se li dóna irònicament una copa de 
grans dimensions —també podria ha-
ver estat una saca— plena de llumins 
(perquè practiqui).

Amb això es va donar per conclosa 
la fumada, que va deixar la següent 
classificació:

1r lloc: Xevi Fernàndez 
(del Girona Pipa Club: 1:33:29).

2n lloc: Antoni Pasqual 
(president de la FEPC: 1:33:27).

3r lloc: Manel Vidaulazuaga 
(president de la Federació Catalana 
de Pipa Clubs: 1:29:54).

4t lloc: Josep Maria Roca Basols 
(1:19:50).

5è lloc: Jean-Pierre Soler (1:08:26), 
fabricant de pipes artesanes.
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Girona no falta a la cita 
amb Intertabac, la major fira 
de tabac del món
La ciutat alemanya de Dortmund es converteix durant tres dies en un hub que 
concentra les tendències més avantguardistes i les grans novetats del sector. El tabac 
en branca i els tabacs electrònics, els productes de moda.
 DORTMUND – 16-18 DE SETEMBRE DE 2016

El certamen va comptar amb la 
presència destacada de Mercè Bosch, 
alcaldessa de Maçanet de Cabrenys 
—ajuntament que sempre ha donat el 
seu suport cedint les instal·lacions de 
l’oficina de turisme—, i del president 
del Gremi d’Estanquers de Girona, 
Jaume Gou.

L’esdeveniment també va tenir la 
col·laboració i patronatge de les federa-
cions catalana i espanyola de pipa clubs 
i STG – scandinavian tobacco gRoup. 

LA PIPA
MATÈRIA PRIMA: Bruc.
FORMA: «Brandi» (perquè té forma de copa de conyac), 
«rusticada» (amb una mica de relleu), de to avellana o 
marró clar enfosquit per l’artesà perquè destaqui més 
el rusticat.
MIDES: Alçada de la cassola: 46 mm
          Llarg total: 142 mm.
ARTESÀ: Pipes Sigmund.

EL TABAC
Larsen edició 2017 
(Scandinavian Tobacco Group)

S er capdavanters i conèixer de 
primera mà els llançaments 
de l’any, les properes gammes 

de cada marca, les noves formes de 
fumar sisha i tabacs amb sabors di-
ferents; descobrir els productes més 
trencadors, veure i tocar luxoses ca-
tximbes, úniques en el seu gènere, i 
atrapar les tendències més innovado-
res. Veure què està passant a Europa, 
al món; palpar amb les mans les no-
vetats d’allò que arribarà d’aquí un, 
dos, tres anys... A intertabaC, tot 
això és possible: no en va cada any 
les empreses internacionals hi pre-
senten al mercat les seves novetats. 
És allà on comença tot. 

Una representació d’estancs gironins 
no va deixar escapar aquesta oportu-
nitat d’avançar-se al futur i es va des-
plaçar a la ciutat Alemanya de Dort-
mund per cobrir els seus diferents 
punts d’interès, com són la pipa o 
les e-cigs. Entre ells hi havia Blanes 3,
l’Estanc de Sarrià, l’estanc núm. 1 de 
la Jonquera, Tabacs Rimblas de Figue-
res, i Estanc Marín, també de Figueres. 

Hi van acudir així mateix membres 
del Pipa Club Girona, que estan orga-
nitzant el campionat del món de fu-
mada lenta de pipa, que l’any vinent 
serà a la demarcació. Van repartir 
tríptics a cada expositor i van iniciar 

relacions institucionals i comercials 
relacionades amb l’esdeveniment. 
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El lloc de trobada de la indústria 
internacional del tabac

La fira ha atret importadors, distribuï-
dors, estancs, minoristes, grans cen-
tres comercials (recordem que hi ha 
països on el tabac es ven lliurement 
a qualsevol establiment), i marques 
tabaqueres d’arreu del planeta. 

Una oportunitat única de veure en un 
sol espai gairebé tot allò relacionat 
amb el tabac i els seus accessoris: ci-
garretes, cigars i purets, picadura per a 
pipa, tabacs RYO i MYO —d’embolicar 
i d’entubar, respectivament—, tabacs 
electrònics i productes per vapejar, 
catximbes, sishes i e-sishes, articles de 
fumador i accessoris tot tipus —com 
ara humidors, encenedors i paper de 
fumar—; i també, mobiliari per a es-
tancs.

I no s’acabava tot aquí. Enguany, la ci-
rereta al pastís la va posar intersupply, 
una fira complementària de manufac-
tura de productes de tabac que en la 
seva segona edició va compartir da-
tes i recinte amb Intertabac. Aquesta 
nova fira, que creix veloç, cobreix tot 
el procés de manufactura de produc-
tes de tabac, des del tabac en branca, 
les essències i els sabors, fins a les 
màquines per manufacturar productes 
de tabac, pipes d’aigua i e-cigs, o les 
màquines d’envasat i embalatge.

Tot plegat, 521 expositors —442 a 
Intertabac i 79 a Intersupply— distri-
buïts en sis pavellons que només ad-
metien visitants professionals.

El tabac del futur o el futur 
del tabac

Tot i que la fira s’autoanomena «fira 
de tabac», podríem dir que de tabac, 
tabac, tal i com l’hem conegut fins ara, 
cada vegada n’hi ha menys. Algunes de 
les grans tabaqueres ja no hi ha tingut 
presència i d’altres, com BAT —British 
American Tobacco— van apostar per 
les cigarretes electròniques, un dels 

Intertabac 
Fira Internacional de Productes 
de Tabac i Articles de Fumador

EXPOSITORS: 442
PAÏSOS: 58

Intersupply 
Fira de Manufactura 

de Productes de Tabac

EXPOSITORS: 79
PAÏSOS: 24

LLOC: Dortmund (Alemanya)
ORGANITZA: Messe Westfalenhallen Dortmund
VISITANTS: 11.700

PROPERA CITA: 22.09.2017 - 24.09.2017

Altres fires destacades

EuroTab 2017
Fira Internacional de Productes 

de Tabac i Accessoris

LLOC: Varsòvia (Polònia) Expo XXI
ORGANITZA: Tobacco Products International 
DATA: 4-5 abril de 2017

productes pels quals els visitants van 
mostrar un especial interès.

El tabac en branca i els tabacs elec-
trònics —e-cigs, líquids, sabors, com-
plements...— ocupaven per si sols dos 
pavellons: prop de 120 expositors de 
14 països dedicats a productes rela-
cionats amb el vapeig. Si bé a Espanya 
aquest mercat no té una quota signifi-
cativa, a Europa hi ha 15 milions de 
consumidors d’e-cigarretes.

No és sorprenent, així, que la pre-
sentació d’uns polsadors per a lí-
quids d’e-cigs (tablets gegants que 
emulen màquines de vènding clàssi-
ques) despertés un enorme interès 
entre els estanquers, que van quedar 
gratament sorpresos i van qualificar 
d’«espectacular» la nova proposta 
de venda, mentre esperen que arribi 
aviat a Girona.

De cares a l’any vinent, el Gremi 
d’Estanquers de Girona, vista la im-
portància de l’esdeveniment, valo-
rarà si es pot organitzar un viatge 
conjunt. 

«A Dortmund es podia palpar 
amb les mans allò que arribarà d’aquí 
un, dos, tres anys...»
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Retornen les trobades amb Logista
Lleida i Tarragona reinicien les reunions amb la distribuïdora.
 TARRAGONA – LLEIDA – TARDOR DE 2016

T ornant de l’aturada estival, el 
Gremi i la Unió d’estanquers 
de Lleida i Tarragona van ce-

lebrar sengles reunions amb Tomás 
Gutiérrez Tizón, director de Serveis 
al Canal de loGista, en el marc de les 
trobades periòdiques que mantenen 
amb la companyia per parlar de les 
qüestions que els afecten.

A l’ordre del dia hi figuraven la mi-
llora dels sistemes de distribució de 
l’empresa amb els estanquers i el 
funcionament de les botigues de Lo-
gista. Els estanquers van aprofitar per  
expressar les inquietuds del sector i 
un dels temes destacats que es van 
revisar va ser la preocupació actual 
d’alguns expenedors de sobrepassar 
el límit del 25% de les vendes «en 
botiga», que pot ser dificultós de 
controlar.

Es van repassar així mateix les peti-
tes incidències que, lògicament, es 
generen i es resolen a la vegada en 
el funcionament i la distribució dels 
productes. Ambdós col·lectius van 
mostrar bona predisposició per bus-
car solucions amigables que satisfa-
cin a tothom.

Gutiérrez Tizón va estar acompanyat 
en tot moment de Josep Marquès, 
director regional de Vendes, i també 
de Visitación Carvallo, delegada de 
Logista a Lleida, a la reunió amb Eu-
geni Rodríguez, president de la Unió 
Provincial d’Estanquers de Lleida. A la 
trobada amb Josep Servera, president 
de la Federació Catalana d’Estanquers 
i del Gremi d’Estanquers de la Provín-
cia de Tarragona, els va acompanyar el 
delegat José Luis Martínez Heredia.

Una trobada que, en conclusió, va se-
guir un curs molt correcte i va ser-
vir per intercanviar opinions sobre la 
relació professional mútua, mantenir 
el contacte i ser el preludi de les reu-
nions trimestrals que seguiran. 

RECOLLIM LA SACA AMB SEGURETAT!

Recordem els consells de Llorenç Navamuel, assessor de seguretat de la 
Federació Catalana d’Estanquers.

AL VEHICLE:

Disposar d’un vehicle específic de transport tipus furgoneta o similar.

Separar amb una malla o reixa metàl·lica la zona de càrrega de la zona 
de seients.

Cobrir amb xapa metàl·lica opaca totes les finestres posteriors del vehicle.

Incorporar tanques o forrellats de seguretat a totes les portes de la zona 
de càrrega.

Instal·lar una segona porta metàl·lica tipus reixa o persiana a la zona de 
càrrega.

Contractar una assegurança de mercaderies.

EN TRÀNSIT: 

Si hem anat a comprar als magatzems de Logista, hem de dirigir-nos di-
rectament al nostre estanc, sense parades.

Si hem de fer alguna parada, hauríem d’anar-hi almenys dues persones, i 
una s’hauria de quedar en tot moment al costat del vehicle.

Tenir una actitud desperta i vigilant, pendent de si algun vehicle ens se-
gueix o de qualsevol moviment sospitós.

En la càrrega i descàrrega del tabac, no hem de deixar mai el vehicle sol.

No hem de deixar el vehicle estacionat en aparcaments públics o privats 
amb la mercaderia a dins.

Rev is ta  t r imestra l  de  la  Federac ió  Cata lana  d 'Es tanquers 27 



GESTANCO TPV WIN
Programa de gestió d’estancs

Gestanco WIN és un programa complet, molt senzill i intuïtiu, 
creat per i per a expenedors de tabac, que s’ha convertit en els 
darrers anys en el líder del mercat de la gestió d’estancs.

Incorpora les darreres tècniques de programació i permet que 
el seu ús sigui senzill, còmode i ràpid per a l’usuari. La lectura 
automàtica dels codis de barres ja inclosos proporciona una alta 
seguretat i rapidesa en la venda i maneig dels articles. 

Sempre al dia

Gestanco TPV està pensat per donar servei a l’estanquer i que 
aquest gairebé no tingui que preocupar-se de res. El progra-
ma s’actualitza automàticament, la qual cosa permet que es-
tigui sempre a punt, i quan hi ha variacions de preu, aquests 
s’incorporen automàticament al programa només prement una 
tecla.

Tot és més fàcil amb Gestanco TPV

Possibilitat de treballar en mode multilloc des de diversos punts 
de venda per a les expenedories que disposin de més d’un ordi-
nador en el seu establiment.

Permet les altes, baixes, modificacions, consultes de clients, ar-
ticles, proveïdors, venedors, tipus d’IVA, formes de pagament, 
rebuts a compte, pagaments de caixa, factures, albarans, rebuts 
i escandalls d’articles. I també el control de bancs, agenda, 
calendari, etc. Des de la gestió de vendes tindrem accés a la ma-
joria dels processos existents en el programa: obtenir tiquets, 
factures, albarans, pagament amb targetes de crèdit, altes de 
clients o articles, controlar l’estoc, deutes de clients, recàrregues 
telefòniques, canviar empresa, etc. A banda de disposar de fins 
a 10 vendes en espera.

Defineix etiquetes de fitxers de dades especificats anterior-
ment mitjançant un seguit de formats estàndard o bé creats 
per l’usuari.

L’apartat de magatzem permet portar el control de les entra-
des i sortides dels articles actualitzant automàticament l’estoc, 
preus mitjos, beneficis, entrades i sortides mensuals i anuals, fer 
altes d’articles no existents, etc.

Incorpora la gestió de diversos tipus de comandes als diferents 
distribuïdors que conté la base de dades, i es pot optar per 
l’enviament a través d’Internet, correu electrònic i també fax.

Les dades sempre al teu estanc

Les teves dades de facturació, clients i articles estaran emmagatze-
mades a l’ordinador de l’estanc, i sempre en tindràs el control, 
mai a servidors externs sense opció de modificació i rectificació. 
Això permetria, en cas d’avaria, tornar a instal·lar el programa i 
carregar les dades de la còpia en qüestió de minuts.

Llei Comisionado para el Mercado de Tabacos

Permet a l’estanquer atendre fàcilment l’exportació de dades en-
tre dates i amb un sol clic de les demandes d’informació sobre 
les vendes diàries que pogués realitzar el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos en el transcurs d’una inspecció (conforme 
a la nova llei de 14/2013).

Western Unión. Enllaç des de l’aplicació als pagaments i girs in-
ternacionals.

Control de venedors. Accés de dades estadístiques de les vendes 
realitzades per cadascun dels venedors.

PUBLIREPORTATGE
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983 23 25 97
91 308 36 66

Manteniment Gestanco TPV

El servei de manteniment ofereix una atenció personalitzada 
per a qualsevol tipus d’incidència sobre el programa, bé sigui 
d’instal·lació, de consulta o de corrupció de fitxers. La contrac-
tació del manteniment és important per a tots aquells usuaris de 
Gestanco TPV, ja que suposa que es repari sense càrrecs.

El Servei d’Assistència Tècnica (SAT) inclou els següents 
serveis:

P Solució y reparació dels possibles errors que puguin 
    succeir en l’execució del programa Gestanco TPV.

Compra de Gestanco TPV

Per adquirir Gestanco TPV, millorar la gestió del seu negoci i 
disposar dels grans avantatges que aquest programa proporciona 
en la gestió de l’estanc, poden informar-se en els telèfons: 

P Ajuda en la configuració dels diferents sistemes relacionats 
    amb el correcte funcionament del programa.

P Informació sobre actualitzacions del software.

P Atenció telefònica per a consultes o incidències sobre el 
    programa Gestanco TPV.

Aquest servei no està inclòs en el preu del programa de gestió, 
per la qual cosa només hi tindran accés els usuaris que disposin 
del corresponent contracte en vigor.

Compatible amb qualsevol tipus d’ordinador

Sistema operatiu Windows Xp, Vista, Windows 7, 8 i 10

  Associats
Programa 100 €
Llocs en xarxa 50 €
Manteniment  100 €
Manteniment en xarxa 50 €

No associats
600 €
300 €
200 €
100 €

PUBLIREPORTATGE
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ACTUALITAT PROVÍNCIES

El Gremi, convidat a l’acte de 
celebració de la festivitat del Pilar
Servera va representar els estanquers tarragonins a l’acte que es 
va celebrar a la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona.
 TARRAGONA – 12 D'OCTUBRE DE 2016

T ot i la pluja, desenes de per-
sones es van concentrar a 
Tarragona per celebrar la fes-

tivitat de la Verge del Pilar, patrona 
de la Guàrdia Civil. És la primera ve-
gada que el Gremi ha estat convidat a 
aquesta celebració de la Benemèrita.

Josep Servera, president del Gremi 
d’Estanquers de la Província de Ta-
rragona i de la Federació Catalana 
d’Estanquers, i Joseba Gutiérrez, vi-
cepresident del mateix Gremi, van 
assistir a la cerimònia en representa-
ció del col·lectiu d’estanquers de les 
terres tarragonines. 

El comandant en cap interí de la co-
mandància de la Guàrdia Civil de 
Tarragona, Francisco Martínez, va 

destacar en el seu discurs el gran 
nombre d’intervencions realitzades 
aquest any per la Unitat de Vigilàn-
cia Fiscal, d’altres portades a terme 
en col·laboració amb diversos cossos 
de policia municipal, i les operacions 
conjuntes amb Mossos d’Esquadra. 
Emilio Ablanedo, subdelegat del Go-
vern espanyol a Barcelona i acciden-
tal a Tarragona, va subratllar, per la 
seva banda, que la Guàrdia Civil és un 
cos amb moltes arrels a Catalunya 
i va fer incís en l’obligació de tots els 
servidors públics de fer complir la le-
galitat.

A més, es van lliurar diplomes de re-
coneixement a diversos agents de la 
pròpia Guàrdia Civil i d’altres cossos 
policials, com el de Mossos. La ceri-

Preparació de la campanya 
de Nadal amb Mossos
 TARRAGONA – TARDOR DE 2016

mònia va culminar amb un càtering, 
popularment anomenat un «vino es-
pañol», per a tots els assistents.

A l’acte, presidit per Ablanedo, també 
hi havia convidat l’alcalde de la ciutat, 
Fèlix Ballesteros, diputats de Tarra-
gona, i altres autoritats polítiques, 
eclesiàstiques, judicials, policials, mi-
litars i civils. 

M és prevenció i menys incidents als estancs de 
la província de Tarragona: aquest és l’objectiu 
del treball conjunt del Gremi tarragoní i 

Mossos d’esquadra per aquestes festes nadalenques.

Així ho van acordar Josep Servera, president del Gre-
mi d’Estanquers de la Província de Tarragona i de la 

més ràpidament possible, ja que, per més insignifi-
cant que ens pugui semblar, pot ser de gran impor-
tància per a la seva tasca, tan pel que fa relació a la 
previsió i prevenció de delictes com a la seva poste-
rior resolució. El president del Gremi també recoma-
na als associats seguir les indicacions del cos poli-
cial en mesures d’autoprotecció, que es deriven de 

Federació Catalana d’Estanquers, 
i Mossos d’Esquadra, en la seva 
trobada trimestral. Els agents 
també van aprofitar per presen-
tar-los el nou sotscap de la Regió 
Camp Tarragona, Octavi Jesús 
Ruano Morales.

Mossos va posar èmfasi en la ne-
cessitat que se’ls faci arribar la 
major quantitat d’informació i el 

molts anys d’observació i 
experiència.

La trobada va ser cordial i 
molt profitosa i Servera va 
concloure que: «Les ga-
nes i la implicació persis-
teixen i que se segueixen 
bolcant tots els esforços 
per mantenir la seguretat 
als estancs». 
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ACTUALITAT PROVÍNCIES

Lleida, Andorra i el contraban
La duana de la Farga de Moles continua essent el principal testimoni català del 
tabac de contraban que arriba des d’Andorra.
 LLEIDA – TARDOR DE 2016

E l comerç il·lícit de tabac s’ha 
situat durant la primera mei-
tat d’any al voltant del 8,2% 

del mercat de cigarretes espanyol, 
segons les estimacions presentades 
per Altadis el setembre passat, i afec-
ta molt especialment les províncies 
de Lleida i Girona, posant en risc la 
sostenibilitat del sector. Andalusia i 
Catalunya, amb un 7,2%, són les co-
munitats amb l’índex més alt.

La duana de la Farga de Moles con-
tinua essent el principal testimoni ca-
talà del tabac de contraban procedent 
d’Andorra. Fins al mes de setembre, 
la Guàrdia Civil hi havia decomissat 
180.000 paquets, una mercaderia 
valorada en 800.000 euros, segons 
dades fetes públiques per la Subde-
legació del Govern de Lleida durant  
la diada de celebració del Pilar, el 
12 d’octubre.

Una activitat que no es percep 
com a «clandestina»

El pas clandestí de tabac per la fron-
tera d’Andorra ve de lluny i és una 
activitat que hi és tradicional. Hi ha 
nombrosa documentació de con-
traban de tabac en aquesta zona 
durant la primera meitat del segle 
passat. Així ho ha posat de relleu 
l’historiador Carles Gascón, entre-
vistat per Andrés Luengo al diari 

lleidatà Bon dia, que ha documentat 
el negoci del contraban de l’època. 
Com ara, ja hi havia contrabandistes 
que van per lliure i colles multitu-
dinàries —de fins a una vintena de 
paquetaires—, equiparables al crim 
organitzat actual. Així, diu Gascón, 
«es pot parlar d’una indústria que 
ocupava milers de persones». El 
contraban era en aquells moments 
una activitat estesa i normalitzada, 
que la gent del país percebia com 
una activitat econòmica complemen-
tària.

Els estancs, els grans perjudicats

És cert que el contraban de tabac per-
judica a tothom: No en va es deixen 
de recaptar cada any prop de mil mi-
lions d’euros en impostos, només a 
l’Estat espanyol. També és cert que 
aquests diners, en lloc d’invertir-
se en educació o sanitat, acaben fi-
nançant el crim organitzat, que al-
hora augmenta la seva capacitat per 
fabricar més tabac il·lícit. És el peix 
que es mossega la cua.

Però el principal perjudicat, qui veri-
tablement posa en risc la seva vida, 
és el fumador de tabac adulterat: 
el tabac de contraban no passa cap 
mena de control, ni sanitari ni de cap 
tipus, i als traficants poc els amoïna 
si el compren menors d’edat. És un 
tabac que es ven al primer postor. 

A més, amenaça el mitjà de vida dels 
comerços legals, com els estancs. En 
algunes zones del sud de l’Estat, n’hi 
ha que ja han tancat a causa del des-
cens de vendes irrecuperable.

32 

Rodríguez: La baixada de les vendes de tabac a tot l’Estat 
no respon només a la crisi econòmica i l’abandonament del 

tabaquisme, sinó que una gran part es pot atribuir al contraban:

El fumador no ha deixat de comprar tabac: 
ha deixat de comprar tabac legal

El 2015, els estanquers 
van proposar rebaixar 

el llindar econòmic 
perquè una acció de 

contraban sigui 
considerada delicte de 
15.000 a 10.000 euros

DUANA DE LA FARGA DE MOLES
PAQUETS DE CIGARRETES CONFISCATS 

PER LA GUÀRDIA CIVIL:

2007 – 65.000 paquets
2008 – 130.000 paquets
2009 – 311.930 paquets
2012 – 491.842 paquets
2014 – 933.658 paquets
2016  – 180.000 paquets fins a setembre

No és tan bona notícia 
com sembla

El vertiginós descens del volum de pa-
quets confiscats entre 2014 i 2016 té 
un costat obscur: la irrupció al mercat 
de contraban de la venda de picadura 
d’embolicar a través d’Internet.

Això ha provocat que entre 2013 i 2015 
les vendes legals de picadura a l’Estat 
s’hagin reduït en unes 800 tones i el 
contraban de cigarretes hagi baixat 
igual d’espectacularment.

Paral·lelament, la detenció d’un servi-
dor públic de duanes que formava part 
d’una trama de contraban podria ser un 
dels factors que ha contribuït al descens 
de les xifres de comisos a la duana.



ACTUALITAT PROVÍNCIES

Delicte o multa

L’any 2011, la Llei de repressió del 
contraban va augmentar de 6.000 
a 15.000 euros el llindar econòmic 
perquè una acció de contraban fos 
considerada delicte. Això ha provo-
cat que molts contrabandistes només 
s’enfrontin a infraccions administra-
tives (multes) i evitin la via penal que 
els podria fer entrar a la garjola.

El setembre de 2015, després de gran 
insistència del col·lectiu i amb la Fe-
deració Catalana d’Estanquers al 
capdavant, es va aconseguir que el 
Govern aprovés petites noves mesures 
de lluita, amb sancions més dures i 
més cares (es van augmentar els seus 
imports i percentatges d’aplicació). 
Actualment, si el valor del tabac deco-

missat està entre els 1.000 i els 6.000 
euros, les infraccions es consideren 
greus; si el valor és superior, molt 
greus. Les sancions són proporcionals 
al valor del tabac de contraban i hi ha 
una sanció mínima de 2.000 euros.

Els estanquers van presentar una 
esmena que proposava rebaixar 
l’actual llindar de 15.000 a 10.000 
euros, però no va prosperar.

 La UPELL manté una estreta 
relació amb Guàrdia Civil i Mossos

La Unió Provincial d’Estanquers de 
Lleida és perfectament conscient 
de la gravetat del problema a què 
s’encaren els estanquers de la provín-
cia i manté una relació molt estreta 
amb els cossos policials de la Guàrdia 
Civil i de Mossos d’esquadra.

Membres de la Junta de la UPELL, en-
capçalada pel seu president, Eugeni 
Rodríguez, es reuneixen periòdica-
ment amb agents d’ambdós cossos. 

Rodríguez valora molt satisfactòria-
ment com s’està atacant la proble-
màtica a Lleida i incideix en el fet que 
si bé el contraban és principalment 
competència de Vigilància Duanera 
—i se n’encarrega, per tant, la Guàrdia 
Civil—, Mossos ho segueix cada ve-
gada més de prop i actua cada ve-
gada més sovint. Els estanquers per-
ceben molt positivament que s’hagi 
establert una bona col·laboració 
entre els dos organismes policials i 
agraeixen que ara també es vegin a 
prop d’Andorra controls de Mossos 
d’Esquadra. 

» LLEIDA
Vendes de labors de tabac 

Euros: -0,32%       Unitats: -4,13%

Vendes gener-setembre de 2016 
respecte el mateix període de 2015

 El tabac de contraban procedent 

d’Andorra també s’introdueix al país 

per Saragossa i per la demarcació 

de Girona, sobretot per Puigcerdà, 

on la Guàrdia Civil va decomissar 

recentment 3.100 paquets valorats 

en 13.000 euros. Com és habitual, 

els paquets no portaven els precintes 

reglamentaris que s’obtenen quan es 

paguen els impostos corresponents 

a la importació.

Rev is ta  t r imestra l  de  la  Federac ió  Cata lana  d 'Es tanquers 33 

D
oc

um
en

tP
ub

lic
ita

ri.
D

at
a

d'
em

is
si

ó:
N

ov
em

br
e

20
16

Co
nd

ic
io

ns
re

vi
sa

bl
es

en
fu

nc
ió

de
l’e

vo
lu

ci
ó

de
lm

er
ca

t.
S’

ap
lic

ar
an

le
s

qu
e

es
tig

ui
n

en
vi

go
ra

lb
an

c
en

el
m

om
en

td
e

la
fo

rm
al

itz
ac

ió
.

Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços, els
despatxos professionals i les petites empreses es facin grans.

Compte Expansió
Negocis Plus PRO
T' abonem el 10 %
de la teva quota d'associat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 TPV Fins a Gratis+ + +30€ mes
comissions Amb condicions preferents. bonificació de l’1 % en l’emissió de Servei Kelvin Retail,
d’administració i de nòmines i assegurances socials.2 informació sobre el
manteniment.1 comportament del teu

negoci.3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
* Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte:
-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
-I complir, com a mínim, dos dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en
concepte de rebuts. En cas que el titular sigui un comerç, és un requisit obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la contractació d’aquest compte els que
figuren en el llistat publicat a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
Aquests requisits són de compliment mensual, de manera que si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte
Professional.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si hi domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials te'n bonifiquem, cada mes, l’1 %, amb un màxim de 30 euros/mes.
3. Comptaràs amb un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del teu comerç, els teus clients i el teu sector, per ajudarte en la presa de decisions.
bancsabadell.com

 

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.



EQUIP DE VENDES: STG

La força de les vendes
L'equip humà d’STG – Scandinavian Tobacco Group

Perquè darrere d'un gran producte o empresa, 
sempre hi ha aquest intangible que és la seva 
força de vendes, l'equip humà de referència que 
ens atén i en qui confiem.

«En les nostres visites diàries, 
treballem per guanyar-nos la confiança 
dels estanquers»

A vui conversem amb Francisco 
Barrio, director comercial de 
scandinavian tobacco gRoup 

spain, que junt amb Ferran Andrés, 
area sales manager de Catalunya, són 
els caps visibles d’un equip d’agents 
comercials format també per Carmen 
Calviño, Òscar Tarragó, Juan 
Ramón Català, Jordi Perelló, Miguel 
Ballesteros, Antonio Blanes i Lluís 
Albareda. Junts formen la força de 
vendes d’STG a Catalunya i compar-
teixen la missió d’aportar valor i tre-
ballar colze a colze amb el col·lectiu 
estanquer. Francisco compte amb 
una dilatada trajectòria de vint-i-dos 
anys en el negoci del tabac, tots a la 
mateixa companyia que avui és STG.

Com percep la relació del seu equip 
amb els estanquers de Catalunya?

Els membres del nostre equip acu-
mulen molts anys d’experiència en 
aquest sector —onze, el que menys; 
són, per tant, persones expertes, i 
a més a més, molt conegudes entre 
els expenedors. Però això no fa pas 
que ens relaxem, ans el contrari: en 
les nostres visites diàries, treballem 
per guanyar-nos la confiança dels es-
tanquers. Volem guanyar credibilitat i 
que valorin positivament la informa-
ció que els proporcionem sobre les 
característiques dels nostres tabacs, 
perquè ho puguin transmetre als 
seus clients.

L’essència del vostre èxit recau, 
doncs, en dedicar temps a cada es-
tanquer.

Per descomptat. Nosaltres valorem 
molt l’estreta relació del nostre equip 
comercial amb els estanquers. Les 
nostres visites periòdiques fan que 
es creï un bon entorn per transmetre 

idees i parlar de les nostres novetats 
per al desenvolupament mutu del ne-
goci. Entenem que, quanta més infor-
mació dels nostres productes donem 
als estancs, més bona resposta po-
dran donar als seus clients, els nos-
tres consumidors.

Com valora la sortida dels produc-
tes d’STG a les expenedories de 
Catalunya?

Tenim clar que, com a qualsevol al-
tra empresa, gran o petita, existeix 
un factor primordial, que és el capi-
tal humà. Els estanquers i els seus 

empleats són per a nosaltres una 
peça clau, perquè donen a conèixer 
les característiques de la nostra ofer-
ta, siguin cigars, tabac de pipa o tabac 
d’embolicar.

Està satisfet de com s’hi presenten 
els seus productes?

El posicionament de les marques en 
el punt de venda és crucial. Per això, 
la col·laboració de les expenedories 
i les millores que s’hi fan en visibili-
tat ajuden a dignificar les marques i 
a fer-les més accessibles als nostres 
consumidors.

D’esquerra a dreta: Ferran Andrés, area sales manager, amb 20 anys d’experiència al sector; 
la venedora Carmen Calviño i els venedors Òscar Tarragó, Lluís Albareda, Juan Ramón Català, 
Jordi Perelló, Miguel Ballesteros, i Antonio Blanes; compten amb 11, 20, 29, 21, 14, 19 i 30 anys 
d’experiència respectivament. Tots ells formen l’equip comercial d’STG a Catalunya.
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EQUIP DE VENDES: STG

«Oferim productes de qualitat 
que compleixen amb les expectatives 
dels consumidors»

Quina és la força de vendes d’STG 
a Catalunya?

Comptem amb una força de vendes 
pròpia i experimentada de vuit vene-
dors que treballen sota la supervisió 
de Ferran Andrés, area manager. 
Junts cobreixen les diverses catego-
ries de productes del nostre porta-
folis: cigars i purets, tabac de pipa i 
tabac d’embolicar.

Catalunya és un mercat molt impor-
tant per a STG, perquè, a més del 
propi consum intern, té un gran po-
tencial a les zones turístiques, on 
les nostres marques internacionals 
—com Café Crème i La Paz—, hi són 
molt fortes. Això exigeix una dedica-
ció especial que ens obliga a treballar 
de forma molt organitzada per donar 
més suport als estancs.

Seguim amb les vendes als estancs. 
Com creu que podrien millorar-se?

En primer lloc, oferint productes de 
qualitat que compleixin amb les ex-
pectatives dels consumidors. Tam-
bé dotant-los de més coneixements 
sobre els diferents tipus de tabac. 
Estic convençut que és essencial in-
formar-los més sobre els productes. 
I en tercer lloc, com hem comentat 
anteriorment, millorant la visibilitat i 
l’exposició en el punt de venda, per 
fer-ho més accessible.

D’esquerra a dreta: Ferran Andrés, area sales manager, i Francisco Barrio, director comercial de Scandinavian Tobacco Group Spain.
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scandinavian tobacco gRoup és líder mundial en la fabricació de cigars i 
tabacs de pipa des de l’any 2010, quan va fusionar alguns dels seus negocis 
amb Swedish Match. Avui dia, a Estats Units lidera el mercat de cigars 
fets a mà, i els mercats de cigars mecanitzats i de tabacs de pipa a tot el 
món. L’any 2015, el grup comptava amb 8.100 treballadors a República 
Dominicana, Hondures, Nicaragua, Indonèsia, Europa, Nova Zelanda, 
Austràlia, Canadà i els Estats Units.

A l’Estat espanyol, scandinavian tobacco gRoup spain compte amb un 
complet portafoli que inclou cigars mecanitzats i cigars fets a mà, tabac de 
pipa, tabac d’embolicar, articles de fumador i complements com llumins i 
encenedors.

STG Spain té una quota del 12% del mercat espanyol de cigars, amb 
reconegudes marques com Cafè Crème, La Paz, Salsa, o Break, en cigars 
mecanitzats, i Macanudo, Flor del Sol, Don Tomás o El Crédito, en cigars fets 
a mà. En tabac de pipa, destaquen marques com Borkum Riff, Clan, W.Ø. 
i Larsen and Ålsbo, i en el segment de picadura de tabac per embolicar té 
presencia al país principalment amb Crossroad i La Paz.

VENDES INTERNACIONALS NETES ANY 2015VENDES INTERNACIONALS NETES ANY 2015

29%
cigars 
fets a mà

40%
cigars 
mecanitzats

9%
tabac 
de pipa

9%
tabac 
d’embolicar

13%
altres
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EQUIP DE VENDES: STG

YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
 Periodista

Com veu la sortida de nous produc-
tes als nostres establiments?

En general, es tractaria que tant es-
tanquers com fabricants intentem 
satisfer les necessitats dels consu-
midors en base als estudis de mer-
cat disponibles. La innovació en els 
productes juga un paper molt impor-
tant en aquest entorn de canvi ràpid 
i constant. És evident que no sempre 
l’encertarem, però es tracta de donar 
més valor afegit a totes les categories 
de tabac.

Què en pensa de la situació actual 
del mercat de tabac?

Si prenem en consideració l’evolució 
dels darrers anys, el nostre sector ha 
fet un gir substancial degut, sobretot, 
als canvis legislatius i fiscals que han 
tingut per objecte dissuadir del con-
sum de tabac. Som un sector hiperre-
gulat, amb impostos alts, amb uns 
advertiments sanitaris que a les mar-
ques ens deixen gairebé sense visibi-
litat [en els paquets de tabac], i amb 
fortes restriccions en la comercialit-
zació i la publicitat dels productes.

Ara bé, hem de reivindicar que el sec-
tor del tabac és el cinquè contribuent 
a les arques públiques de l’Estat; un 
sector legítim que aporta més de 
9.000 milions d’euros anuals i un lloc 
de treball a més de 60.000 persones.

I com creu que evolucionarà aquest 
mercat en un futur no tan llunyà? 

El sector del tabac travessa una si-
tuació de gran incertesa, amb regu-
lacions cada vegada més restrictives 
que afecten tot el conjunt de la ca-
dena de valor. Un exemple n’és la 
Directiva europea sobre productes 
de tabac. Precisament la demora de 
la seva transposició al nostre sistema 
legislatiu és un fet que està creant 
molta inseguretat.

No em sorprendria que l’evolució fu-
tura s’encamini cap a una normativa 
encara més restrictiva, i que es pren-
guin mesures àdhuc més dràstiques 

amb la finalitat de reduir el consum 
de tabac.

Quin serà el paper dels estancs en 
aquest futur que ens espera?

En la tasca comú de defensar el nos-
tre sector, tots els agents de la cade-
na de valor, incloent la vital figura de 
l’estanquer, hem d’unir esforços. 

El meu desig és que el canal de comer-
cialització principal continuï essent el 
mateix: els nostres estimats estancs. 
I si és possible, que aquests estancs 
siguin encara més forts i comptin en-
cara amb més coneixements sobre 
les tipologies dels tabacs.

M’agradaria acomiadar-me de vo-
saltres transmetent optimisme. Som 
afortunats de rebre cada dia a les ex-
penedories consumidors interessats 
pels nostres productes. Hi ha negocis 
del nostre entorn que no tenen tant 
de tràfic de clients i alguns d’ells es 
troben en veritables dificultats. Per 
tant, hem de seguir treballant dur i 
augmentar el nostre coneixement 
dels productes que formen part del 
nostre assortit a l’estanc.

I com no podia ser d’altra manera, 
vull desitjar-vos a tos... unes bones 
vendes!

STG a la Fira del Tabac de Girona. MAIG 2016.
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VegaFina Nicaragua «Robusto Tubo» i «Minutos» 
VegaFina Nicaragua, formats encara més grans

Casa de García 
Nou format Magnum 

NOVETATS

La línia Nicaragua, de VegaFina, llançada amb èxit fa un 
any i mig, ha seguit creixent aquest any i ha incorporat a 
la seva gamma una nova presentació en tub per a l’anell 
Robusto, i un nou format que es considera una petita joia: 
el VegaFina Nicaragua Minutos. Ambdós anells o vitoles 
—Robusto i Minutos— són una lleial 
reafirmació del caràcter de la línia 
Nicaragua i es presenten amb un 
disseny taronja molt atractiu a to 
amb la imatge moderna de la marca. 
El tub, de doble peça, i la llauna, 
amb capacitat per a 8 cigars, són 
còmodes i pràctics de portar a sobre 
tot preservant els cigars del seu 
interior en les condicions més 
òptimes.

LLIGADA

Tripa: Ligero de Nicaragua (Jalapa); Viso de Nicaragua 
          (Esteli); Seco de Nicaragua (Jalapa)
Subcapa (capote): Seco de Nicaragua (Jalapa)
Capa: Habana 2000 de Nicaragua (Jalapa)

Vitola de sortida (galera): VegaFina Nicaragua Robusto
Vitola (anell): Robusto
Longitud: 140 mm
Calibre (cepo): 48

PRESENTACIÓ: caixes de 20 tubs

PREU DE VENDA: 4,90 euros/tub 

Vitola de sortida (galera): VegaFina Nicaragua Minutos  
Vitola (anell): Minutos
Longitud: 140 mm
Calibre (cepo): 48

PRESENTACIÓ: llauna de 8 cigars 

PREU DE VENDA: 12 euros

PRODUCTE FINAL

Fortalesa: fortalesa mitjana-forta 
Sabor: intens, afustat, torrat, especiat, amb un fons 
           lleugerament dolç que deixa records de cafè, 
           fruits secs i melasses.

COMERCIALITZA: altadis - impeRial tobacco

El nou anell Magnum dels cigars Casa de García ha re-
but bones crítiques i es desvela com una de les més bo-
nes opcions qualitat-preu del mercat. El nou format, dis-
ponible als estancs des del mes d’octubre, s’incorpora a 
les altres tres referències de la marca, que ja inclou les 
vitoles (anells) Short Robusto, Robusto i Toro. 
casa de gaRcía presenta cigars prèmium de procedèn-
cia dominicana elaborats per les mans expertes de 
Tabacalera de García, a República Dominicana. Amb 
Magnum, la marca amplia la seva oferta d’acord amb 
les tendències més actuals entre els fumadors, que 
busquen cigars de formats gruixuts 
i assequibles sense 
renunciar a la bona 
qualitat i a l’origen 
dominicà.

 Casa de García és 
una de les marques 
prèmium més venudes 
al mercat espanyol 
i té presència a més 
de quaranta països.

LLIGADA 

Tripa: Piloto, Connecticut Broadleaf, 
    Tairona, Resago
Subcapa (capote): Connecticut Broadleaf
Capa: Sumatra

FORMAT 

Vitola (anell): Magnum
Vitola de sortida (galera): Casa de García Magnum
Longitud: 152 mm
Calibre (cepo): 56 (22,2 mm)

PRODUCTE FINAL

Aroma: tabac, fusta, cuir, fenc i herba fresca
Sabor: torrat, fruits secs, notes de cafè i pebre
Fortalesa: de suau a suau-mitjana
Temps de fumada: 40-60”
Tir: molt bo
Combustió: molt bona i homogènia
Cendra: gris-mitjà

PRESENTACIÓ: maç de 10 cigars

PREU DE VENDA: 1,50 euros

COMERCIALITZA: altadis - impeRial tobacco
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ENTREVISTA

Assessor tècnic i expert en instal·lacions de seguretat i 
protecció per a estancs.

Graduat en Ciències Empresarials i màster en Màrqueting 
Internacional. 

Especialista en Direcció de seguretat privada, també ha 
fet altres formacions en seguretat i adaptació a les noves 
normatives.

Gerent i cofundador de seguRestanc i FDI pRotect.

Assessor del grup israelià de mètodes de seguretat avançats 
4CI gRoup.

Col·laborador de la FedeRació catalana d’estanqueRs amb 
productes especials per als estancs associats i amb la 
implantació del «Protocol de directrius de seguretat».

En els darrers anys ha assessorat estancs catalans de totes 
les dimensions: des de grans comerços que superen els 
5 milions de facturació anuals fins a petites expenedories 
complementàries.

David Núñez, 
seguretat als estancs 
«a la carta»
Assessor tècnic i expert en instal·lacions 
de seguretat, el seu know-how el situa 
com un dels líders en solucions 
específiques per a estancs
«La nostra filosofia és l’honestedat, i aquesta actitud que hem tingut des 
dels inicis té la seva recompensa: la satisfacció dels nostres nostres clients». 
I és que ja són més de dos-cents els estanquers de Catalunya que 
confien en el seu bon criteri. 
Graduat en empresarials i especialista en direcció de seguretat 
privada, David pot vanar-se d’haver cofundat l’assessoria 
tècnica i empresa d’instal·lacions de seguretat SEGURESTANC 
i més recentment, FDI PROTECT, la seva divisió de mesures 
electròniques. 
Emprenedor barceloní amant de l'esquí i els esports de 
motor, ara té el punt de mira en l’expansió cap a 
l’Estat espanyol, on ja ha obert mercat amb èxit 
a Balears i Aragó.

Ras i curt
David Núñez A l llarg de la seva llarga trajectòria en el món em-

presarial, David Núñez ha vist com la conjuntura 
del sector estanquer comportava una necessitat 

cada vegada més imperiosa de trobar solucions de se-
guretat innovadores i específiques. La seva l’experiència 
i coneixements van prendre forma i donar resposta a 
aquesta situació amb SEGURESTANC, dedicada única i 
exclusivament a aquest sector i amb l’únic leitmotiv del 
servei a l’estanquer. Ara, a més a més, «vista la poca 
professionalitat que hi ha en mesures electròniques» 
—puntualitza— ha llançat FDI PROTECT. El complement 
perfecte.

David també és partner a Europa i té un acord de 
col·laboració amb 4CI Advanced Security Methods, em-
presa israeliana de seguretat i alta tecnologia respon-
sable de reptes tan importants com el pla d’evacuació 
dels Jocs Olímpics de Río. Una empresa de primer nivell 
internacional que li aporta un know-how i possibilitats de 
desenvolupar projectes innovadors al país.
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David, per què és tant important la seguretat al comerç, 
i a l’estanc en particular?

Fa 30 anys gairebé ningú no tenia alarma, però el món 
ha canviat radicalment. L’informe d’Intermón Oxfam ens 
demostra que l’Estat espanyol és un dels països amb més 
desigualtat i és evident que aquesta pobresa té un efecte 
directe en la inseguretat i les xifres de robatoris.

Amb la campanya de seguretat Federació-Mossos, els 
robatoris a estancs han baixat? 

Sí, però no podem abaixar la guàrdia. Tan sols a Catalunya,
el 2015 van robar a més de 200 estancs. I no només el 
2015; també el 2014, el 2013, 2012... Les xifres parlen 
per si soles: un 10% dels estancs són assaltats cada any. 
Afortunadament, gràcies a la intensa lluita de la Federa-
ció i Mossos d’Esquadra, la situació s'ha anat estabilitzant, 
però cal continuar alerta.

«Per tenir un estanc 
protegit, és primordial 
que existeixin 
mesures de seguretat 
físiques i electròniques; 
mesures que de 
forma independent 
no garanteixen 
l’èxit del sistema»

o càmeres, als estancs. Aquestes me-
sures no eviten la intrusió, només ens 
avisen quan ja ha ocorregut. Però sí 
que són dissuasives, i a més a més, 
disminueixen el temps que els lla-
dres passen a dins de l’estanc.

Entenem, doncs, que es comple-
menten.

Això mateix. Ara oferim a l’estan-
quer un servei de protecció complet, 
integrat pel millor sistema de segu-
retat, estudiat únicament i exclusi-
va per al sector. No hi ha cap altra 
empresa que ofereixi el mateix. El 
gran avantatge és que en ser nosal-
tres qui definim el pla de protecció, 
el desplegament i la implantació, el 
client se sent en tot moment asses-
sorat per una única empresa i un 
únic interlocutor.

FDI Protect: 
proteccions 
electròniques

Segurestanc: 
mesures 
físiques

Mesures COMBI

PORTES AUTOBLOCANTS

PORTES BLINDADES

REIXES FIXES

CAIXES FORTES

BOIRA DE SEGURETAT

PILONES 
ANTIENCASTAMENT

ALARMES AMB VERIFICACIÓ D’IMATGES

OBRES COMPLETES CLAU EN MÀ

VIDEOANÀLISI

DETECCIÓ D’ALARMES

VISUALITZACIÓ 
EN TEMPS REAL

ASSISTÈNCIA REMOTA

CÀMERES HD

I això ens ho diu un expert en seguretat. David, per 
què i qui sou Segurestanc?

Som una assessoria tècnica i empresa d’instal·lacions de 
seguretat als estancs. Fa vint anys que treballo en segure-
tat i he passat per sectors d’alt risc com les joieries i les 
farmàcies. Ara mateix som sis persones: tres arquitectes, 
dues persones a oficines, i jo mateix. A més a més, tenim 
els nostres —i recalco: nostres— equips propis de paletes 
i electricistes, formats a propòsit. Ara hem engegat FDI 
Protect, la divisió de mesures electròniques del grup.

Mesures electròniques: una realitat... i una necessitat?

Fins fa un any només instal·làvem mesures físiques —que 
són mesures preventives o de seguretat activa; és a dir, 
barreres arquitectòniques i altres elements que eviten un 
robatori, la intrusió física del delinqüent. Ara, senzillament, 
ja no n’hi ha prou. Amb FDI Protect hem aconseguit portar 
també les mesures electròniques, com poden ser alarmes 
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YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
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ENTREVISTA

Què pots oferir als nostres estan-
quers que no trobaran enlloc més?

Fem un estudi a consciència de cada 
local i donem una solució única i es-
pecífica. Personalitzem i adaptem les 
mesures de seguretat a cada estanc 
i al seu tipus de vendes, sempre en 
consonància amb el «Protocol de di-
rectrius i mesures de seguretat als 
estancs», elaborat per la Federació 
Catalana d’Estanquers i la Conselle-
ria d’Interior-Mossos d’Esquadra per 
reduir els delictes contra els nostres 
—els vostres— establiments.

Per què és important aquesta espe-
cialització?

Com bé saben els nostres lectors, no 
és el mateix un estanc-mostrador que 
una expenedoria amb un segon canal 
potent. Res a veure un estanc familiar 
amb un d’atès per personal aliè. Sovint 
visitem estancs que tenen instal·lat el 
mateix sistema de seguretat que a casa. 
És obvi que això no pot protegir un ne-
goci amb importants volums d’estoc. Hi 
ha empreses que venen «packs» del tot 
insuficients per a un estanc. Cal confiar 
en una empresa especialitzada.

Ets un referent en seguretat als es-
tancs. Què recomanaries a un estan-
quer novell?

Principalment, que es deixi assessorar. 
Quan un estanquer novell arriba al sec-
tor, obre una finestra que desconeixia 
per complet, i la primera reacció és 
sempre de sorpresa.

I a un veterà?

Que allò que funcionava tan bé fa 
deu anys, avui potser ja no. El món 
ha canviat, el sector ha canviat, i per 
tant, l’estanc també ho ha de fer.

Des de 2012, teniu negociat amb la 
Federació Catalana d’Estanquers un 
conveni per als estancs associats.

Quins són els avantatges que aquest 
conveni té per als estancs? 

En primer lloc, la seguretat de treba-
llar amb una empresa avalada per la 
Federació Catalana d’Estanquers. Per 
altra banda, regularment realitzem 
campanyes de descomptes i promoció 
de diferents productes per als mem-
bres de les associacions provincials.

Finalment, i ja per acomiadar-nos: 
què destacaries de tots aquests 
anys al servei dels estancs?

Sobretot la bona relació amb els nos-
tres clients. La nostra filosofia és 
l’honestedat. I aquesta actitud que 
hem tingut des dels inicis, té la seva 
recompensa.

Tornant al Protocol de seguretat. 
Com el definiries?

Són unes mesures de seguretat molt 
concretes, tan actives com passi-
ves, que encara no són d’obligat 
compliment, però que per sentit 
comú, arribarà un moment en què 
seran obligatòries. Si se segueixen, 
s’aconsegueix que els locals siguin 
molt més segurs que no ho són pas 
ara.

Ens deies que vosaltres adapteu 
els estancs al Protocol.

El Protocol —que és absolutament 
desconegut per a una empresa ex-
terna al sector— per a nosaltres és 
bàsic. Quan un estanquer es planteja 
fer obres, alguna adaptació, o senzi-
llament, una millora, és crucial que 
el tingui molt en compte.

«Avui ni ens 
plantegem tenir 
un negoci sense 
protecció»
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Innovadors en disseny
Gestió i tràmits en llicències
Execució de l’obra
Seguiment i control de l’obra
Tot tipus de retolació

Tots els estancs semblen iguals, a partir d’ara ja no.

Avda. Vía Augusta, 15-25 9ª 2ª 
08174 Sant Cugat del Vallés

+34 93 151 45 09

Avda. Vía Augusta, 15-25 9ª 2ª 
08174 Sant Cugat del Vallés

+34 93 151 45 09Inscrita al registre de empreses de seguretat privada amb el Nº: 4212

La prevenció és garantia 
de seguretat i d’estalvi.

Reformes integrals per al seu estanc amb la millor seguretat del mercat
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«Quan em vaig quedar l’estanc, l’any 1994, 
era dels més importants de Barcelona en 
timbre: el 50% del negoci corresponia a 
aquests efectes. Avui dia és el 2%, si hi arriba, 
i continuem essent dels que més en venem»

L’estanc regentat per l’Enric Canaleta 
és una expenedoria típicament 
urbana: situada en un carrer transitat, 
molt a la vora de la confluència entre 
l’avinguda Diagonal i Passeig de 
Gràcia, està envoltada d’oficines 
i la clientela principal són els 
treballadors d’aquests despatxos, 
àvids consumidors de xiclets 
i altres snacks.
L’estanc, fundat els anys cinquanta, 
conserva el taulell i la prestatgeria 
d’origen que li han merescut molts 
d’elogis. D’estil rústic i fusta fosca 
ben cuidada, contrasten amb la 
modernitat d’unes quantes pantalles 
LED que combinen amb expositors 
cridaners i els accessoris.

L’expenedoria 124, al número 329 del carrer Còrsega 
de Barcelona, popularment anomenada «L’estanc de 
Còrsega», està situada formalment al barri de l’Eixample, 
però limítrof amb el de Gràcia, que és la seva àrea 
d’influència. Fins no fa gaire hi havia un bon feix 
d’empreses que tenien seu al barri, i les lletres, pòlisses i 
segells inundaven la botiga. N’hi havia que hi compraven 
fins a cinc milions de pessetes en lletres cada mes.

En aquest estanc d’afluència constant hi havien arribat a 
treballar, en l’època de màxima esplendor, fins a sis perso-
nes. Avui, l’Enric Canaleta, propietari de l’establiment des 
de 1994, treballa juntament amb l’encarregada, la Pilar, 
que ja hi era amb l’antic propietari, i dues persones més.

Veiem que molts dels clients van amb acreditacions o targetes 
identificadores penjades al coll, senyal que vénen d’oficines.

És el vostre tipus de client principal?
Sí, perquè en aquest tram del carrer [quan el carrer Còrse-
ga es fon amb Passeig de Gràcia i Diagonal] hi ha sobretot 
edificis d’oficines. De client de barri n’hi ha poc, tot i que 
també n’hi ha. I cada vegada hi ha més turisme.

D’aquí ve que vengueu snacks i begudes?
Bé, això ho consumeixen principalment els oficinistes, so-
bretot els xiclets, barretes de xocolata, bosses de pata-
tes… Les begudes potser sí que les entren a comprar més 
els turistes.

L’Eixample i Gràcia són zones molt turístiques. Ho noteu, això?
Doncs mira, ens dóna més feina el turisme d’hotels «ba-
rats» que no pas el dels cars, perquè aquests turistes de 
pressupost més baix vénen amb encàrrecs d’amics i cone-
guts perquè els duguin principalment cartrons de cigarre-
tes, i els turistes d’hotels «cars», no.

La cava de puros potser sí que té un client més específic.
Sí, són clients fixos, sobretot directius d’oficines. D’estrangers 
que venien expressament per la cava, abans sí que n’hi ha-
via, perquè a Espanya es venia el 50% dels cigars cubans; 
però ara ja n’hi ha a tot arreu, i ja no vénen exclusivament 
per a això.

Aquí veníeu molts efectes timbrats. Com és això?
Fins fa pocs anys, aquí hi havia la seu d’importants em-
preses que ens compraven totes les lletres, les pòlisses i 
els segells a nosaltres. La Bayer, que la teníem al davant, 
ens comprava entre quatre i cinc milions de pessetes en 
lletres cada mes.
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«Sense les associacions, els
estancs potser no existiríem»

«Estic molt en contra de 
la doble moral de “no volem 
que fumeu, però no volem 
deixar de recaptar impostos”»

Renoi! Llavors ho devíeu notar molt quan es van deixar de 
vendre, oi?
No, perquè la baixada va ser gradual. Ara gairebé ningú 
no fa lletres, algú ens en compra per a transaccions inter-
nacionals, però les operacions financeres han canviat molt 
gràcies a la informatització i a altres procediments.

I el fet d’estar envoltats d’oficines, què més us representa?
Doncs que estem en un entorn molt segur. Tots els despa-
txos tenen càmeres; a la mateixa vorera tenim un bingo i 
una discoteca, cosa que vol dir que hi ha moviment al ca-
rrer fins a la matinada i que és un lloc de pas habitual de la 
policia, també perquè estem molt a prop d’una cruïlla molt 
transitada. A més, fins fa pocs mesos a l’illa del costat hi 
havia la seu de CiU, que sempre tenia vigilància. Gràcies 
a tot això no hem tingut problemes greus de seguretat. 
Han intentat entrar a robar dos cops, i no se n’han sortit. 
L’entorn ens ajuda, en aquest sentit.

Veiem que conserveu el taulell i els prestatges d’origen, que 
han merescut molts d’elogis.
Aquest estanc es va fundar als anys cinquanta i es va tras-
lladar als vuitanta, el mobiliari és de llavors. Fa vint anys sí 
que venia gent a veure la botiga; deien que havien de fer 
reformes a casa i que volien agafar idees. Ara ja no crida 
tant l’atenció, perquè les tabaqueres i la loteria l’han mo-
dificat molt. Entre els accessoris, la retolació, les pantalles 
audiovisuals, el «Rincón del jugador», etc. ja no es reconeix.

Hi faries canvis?
Sí que m’agradaria actualitzar-lo —tot i que mantenint un 
estil clàssic, que és amb el que em sento còmode—, però 
no veig la manera de fer obres i mantenir la botiga oberta 
alhora.

Parlant del «Rincón del jugador»... heu donat mai cap pre-
mi gros?
Sí, fins i tot una vegada un de 600.000 euros! Fa dos anys 
vam sortir a la tele, i això fa un efecte crida que dura uns 
dies, durant els quals vens molta més loteria. Ara el joc més 
important que hi ha és l’Euromillón. Quan hi ha pots impor-
tants, es fa cua al carrer i tot. I són premis tan grossos que 
hi ha gent que si el pot «només» és de 15 milions d’euros, 
no hi vol jugar i s’esperen que sigui més gros… Em sembla 
que no s’han aturat a pensar què significa tot aquest dineral!

No podem marxar sense parlar de la feina de les associa-
cions, perquè l’Enric ha estat vocal de la Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona durant molts anys.

Ens dónes la teva visió d’associar-se?
Les associacions fan una feina molt necessària. Sense elles 
potser no existiríem, i el tabac es vendria als súpers. Sempre 
ens ha fet molta por perdre el monopoli, cosa que impediria 
controlar que el tabac es ven com manen les restriccions sa-
nitàries. A més, el 85% del preu del tabac són impostos direc-
tes, i si es vengués lliurement, seria molt difícil recaptar-los. 
Jo estic molt en contra de la doble moral de «no volem que fu-
meu, però no volem deixar de recaptar impostos», i per això 
m’esgarrifa que en alguns països ja facin el paquet genèric i 
que l’hagin de tenir amagat de la vista del comprador.

Amb aquesta reivindicació de l’Enric acabem i el deix 
em atenent, juntament amb la Pilar, al flux continu 
d’oficinistes que tan bon punt entren, agafen, amb un mo-
viment automàtic, el xiclet que els agrada del dispensador 
mentre demanen el paquet de tabac.

VIOLETA ROCA
 Periodista
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Escriptor

Els cigars del difunt

S aturnino Lamprea, professio-
nal de la solteria i sibarita re-
calcitrant, arrossegava una vida 

lànguida que estimulava ocasional-
ment quan acudia, sense ser-hi con-
vidat, als banquets nupcials que se 
celebraven a la seva ciutat.

Informat per la premsa local dels di-
versos casoris que tindrien lloc en el 
dia a dia, i per amics i coneguts que 
sabien de la seva afecció per aquests 
esdeveniments, escollia el que li sem-
blava més adequat i, vestit com un 
pinzell per a l’ocasió, compareixia 
puntualment a la porta del temple on 
tindria lloc la cerimònia religiosa.

S’acostava a un convidat, i pregunta-
va: «Vostè, ve de part del nuvi o de 
la núvia?». La resposta, no l’amoïnava 
gaire: només pretenia entaular conver-
sa per integrar-se com un més entre 

els convidats. Una vegada finalitza-
da la cerimònia religiosa, els nuvis, 
obnubilats per l’emoció, compartien 
amb els familiars i els convidats la 
seva alegria a l’atri. Allí, a les portes 
del temple, entre el xiuxiueig de les 
converses, se formaven rotllanes on 
es comentava com de guapa anava 
la núvia, adjectivant sobre els orna-
ments florals de l’altar o conjecturant 
sobre el discurs del sacerdot, ensu-
crat amb metàfores molt adequades 
per a l’ocasió.

Transcorreguts uns anys, a tota la 
ciutat era coneguda la seducció que 
Saturnino Lamprea niava a les se-
ves entranyes per les esposalles i 
s’acceptava la seva presència a les 
bodes d’una forma natural. Fins i 
tot es va estendre entre la població, 
força procliu a les supersticions, el 
rumor que la presència de tan popu-
lar personatge suposava alguna cosa 
així com un senyal de bon auguri per 
al futur de la parella.

A partir d’aquell moment tan inson-
dable com providencial, Saturnino 
Lamprea assistia als casaments amb 
la sensació que la invitació li havia 
estat enviada de mode tàcit, i irrom-
pia en els banquets sense miraments. 
Fins i tot, en més ocasions de les que 
ell desitjaria, els nuvis acudien a la 
seva taula per estrènyer-li la mà i re-
bre —ai!—, la seva «benedicció».

Saturnino Lamprea vivia amb la 
seva senyora mare, la senyora Jovita 
Serantes, vídua d’un conegut metge 
de la seva ciutat. En aquells temps, 
—¡veure per creure!—, els doctors, 
bons fumadors de cigars, eren ob-
sequiats, especialment per Nadal, 
pels seus pacients, amb caixes de 
vegueros aromàtics que fumaven 
amb plaer i sense la més mínima re-
cança a la vista dels impàvids ciuta-
dans. Ja en els seus anys d’universitari 
—mai va arribar a acabar la carrera 
de medicina— rapissava al seu pare 
algun que altre cigar, que solia fumar 
lluint el mitjó, cama sobre cama, a les 
seves ensopides hores al casino.
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Aquells cigars purs pispats al seu 
progenitor el varen iniciar en el mai 
ben ponderat plaer de fumar havans. 
La continua presència als banquets 
nupcials li va donar accés a una quan-
titat i varietat de vitoles de Cuba 
com mai ho hagués somiat. Però en 
els dies tristois i melangiosos de la 
tardor i l’hivern, les bodes minvaven, 
gairebé no se’n celebraven, i això li 
suposava un contratemps per al seu 
bon tarannà i encara més bon fumar.

A l’habitatge contigu al de la seva 
mare, hi vivia un notari jubilat, don 
Gaspar, un cavaller i un veí exem-
plar que, a l’edat de setanta anys, va 
gosar casar-se amb una jove trenta 
anys menor, que ell exhibia orgullós 
sense cap recança, com si fos un tro-
feu.

Saturnino Lamprea, que, aquesta 
vegada sí, havia estat convidat ex-
pressament a la boda, es va sentir 
des d’aquell dia impressionat i atret 
per la bellesa de la seva nova veïna.

Uns mesos després, tal era la seva 
passió per ella, no podia evitar un 
lleuger sotrac quan, en qualsevol 
moment i lloc del dia, el destí li brin-
dava la felicitat de veure-la. Amb el 
temps, ja no podia ni dissimular la 
seva seducció per ella: li dirigia la 
paraula a l’escala i pel carrer pel mo-
tiu més baladí. Elisenda, que així es 
deia la jove senyora, intuïa, ¡bones 
són les dones per aquestes coses!, el 
desig apassionat reflectit a la mira-
da i el rostre de babau de Saturnino 
Lamprea, i es mostrava comprensi-
va amb ell. De vegades don Gaspar, 
sibarita i fumador d’havans, el con-
vidava a casa seva a prendre cafè per 
matar el tedi en aquells capvespres 
nostàlgics d’antany en una ciutat 
provinciana, on la vida discorria amb 
una monotonia de tendresa. Entre 
xarrups, ara de cafè, ara de brandi, 
mentre les volutes de fum ascendien 
cap al sostre i expandien la seva 
aroma per tota la casa, xerraven as-
sossegadament sobre aquells temes 
que a don Gaspar més interessaven.

Amb el temps, don Gaspar, que era 
vell però no un pallús, sabedor que 
el foc i l’amor són difícils d’ocultar, 
va sospitar que Saturnino Lamprea 
amava a la seva muller.

Una nit, Saturnino Lamprea va so-
miar que don Gaspar havia mort i 
que, al dia següent de l’enterrament, 
Elisenda l’havia cridat a casa seva 
per lliurar-li, per exprés desig del 
difunt, totes les caixes d’havans 
que atresorava en el seu humi-
dificador. El seu somni va resultar 
ser premonitori. Una setmana des-
prés, l’ancià notari entrava en crisis 
i deixava aquest món pecador sense 
remissió.

Transcorregudes unes setmanes, 
quan ja les existències dels havans 
heretats minvaven, Saturnino Lam-
prea va trobar, en el fons d’una caixa, 
una nota que deia: «Solterón y cua-
rentón: ¡Que suerte tienes, ladrón!».

De moment, Elisenda podia esperar.
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AQUESTA ÉS LA SEVA OPORTUNITAT 
PER A INCREMENTAR EL 
SEU NEGOCI AMB 
WESTERN UNION

EN TIENDAONLINEMÓVIL

Feu-vos agent de Western Union 

Per a més informació truqueu al telèfon 
93 302 78 61
o envieu un correu electrònic a 
info@fcestanquers.com
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OPINIÓ

Quan l’esforç 
del legislador és en va
L’enginy i la creativitat inunden els prestatges dels estancs. 
Noves formes de presentar i vendre el tabac s’hi han fet un lloc 
amb idees creatives que s’adapten a la normativa actual

Ara ja fa anys que van aparèixer per primera vegada imatges 
impactants als paquets de tabac. En aquell moment, tant 
fumadors com estanquers ens vam posar les mans al 
cap, perquè prevèiem una caiguda en el consum a causa 
d’aquells advertiments de salut tan radicals. El que no 
va preveure el legislador, però, era que les persones ens 
acostumem a tot, i ara, després de la polseguera, les 
imatges continuen destacant sobre el paquet, sí, però sense 
més conseqüències. Nosaltres continuem venent tabac.

Quan van aparèixer per primer cop les imatges impactants 
als paquets de tabac, es varen fabricar unes fundes per 
tapar aquelles advertències tan desagradables, i els expe-
nedors ens en vam assegurar un bon estoc, convençuts 
que calia ocultar als compradors aquella visió grotesca que 
pretenia dissuadir-los de l’acte de fumar.

El que no va preveure el legislador, però, era que les perso-
nes ens acostumem a tot. Després de la polseguera que la 
inserció de les imatges va aixecar al principi, la cosa es va 
calmar, i qui fumava va continuar fumant, els que veníem 
tabac en vam continuar venent, i les imatges continuen 
destacant sobre el paquet, però sense més conseqüències.

Ara la legislació ha augmentat l’espai que cada paquet ha 
de destinar a aquestes imatges d’advertència. Que potser 
l’Administració pensa que al cap d’uns anys cal intentar re-
produir de nou aquell desagradable —i efímer— efecte que 
van tenir les primeres imatges? Un esforç malaguanyat i un 
temps i uns diners perduts, perquè qui fuma ho fa en ple 
coneixement de causa. O és que queda algú que encara no 
sàpiga que fumar no es bo per a la salut? Encara hi ha algú 
que se sorprengui de les conseqüències que pot provocar 
el tabac? Ben cert que no.

Al fumador, que una fotografia sigui més o menys esca-
brosa, de mida més o menys gran, tan li fa: el que vol és 
fumar. Aquesta vegada ja no s’han ni fabricat fundes; en 
qualsevol cas, si algú en vol, potser encara en trobarà de la 
primera remesa, mortes de riure en un calaix. Els fuma-
dors no es dediquen a tenir el paquet a la mà per admirar-
lo i remirar-lo, sinó que el treuen de la butxaca o la bossa, 
prenen una cigarreta, i el tornen a guardar.

En tot cas, aquest nou disseny ha donat més feina a 
l’estanquer, que com qualsevol altre botiguer mira 
d’evitar que les prestatgeries del seu establiment estiguin 
plenes de productes d’estètica desagradable i amb poc 
encant. Aquest escenari ha empès expenedors i marques 
a aguditzar l’enginy per idear noves maneres d’exposar 
els paquets; per exemple, de caps per avall, o tombats. 
D’aquesta manera es veuen els colors que identifiquen la 
marca i la seva imatge gràfica, que tot i estar a l’inrevés, 
es pot reconèixer bé.

Als estanquers cada vegada ens ho posen més difícil 
per deixar-nos decidir com volem que sigui el nostre 
propi estanc, i que, a més, en aquest espai hi puguem 
desenvolupar la nostra feina. Perquè hem de tenir en 
compte l’estètica, sí, però també hem de pensar en quins 
espais hi haurà a la botiga —per exemple, un racó diferen-
ciat per a la loteria—, quins materials s’hi hauran de fer 
servir, com serà la il·luminació, com ens ho manegarem 
per treballar còmodament amb les noves pantalles, o amb 
les fotografies, mobles i rètols quan hi hagi promocions. 
Tot d’acord amb les noves normes.

No oblidem, però, que allò que prima és que el producte 
principal de venda de l’estanc —és a dir, el tabac— es 
presenti de forma estèticament agradable i atractiva. Així 
doncs, els estanquers haurem de fer volar la imaginació 
per intentar que el nostre somni d’estanc ideal no se’n 
vagi en orris.

Llàstima, això sí, dels malaguanyats esforços de 
l’Administració. Més valdria que els haguessin destinat a 
altres coses més necessàries.
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Tipus de robatoris 
i sistemes de seguretat (part I)

CONSELLS DE SEGURETAT

Robatoris a estancs n’hi ha 
hagut sempre, però potser 
n’hem patit massa en 
aquests últims anys. En 
una breu anàlisi sobre la 
tipologia d’aquests delictes, 
ens trobem que podem 
dividir els robatoris als 
nostres estancs en tres 
grans blocs: ALLUNATGE 
—encastar un vehicle contra 
el nostre establiment—; 
OBRELLAUNES —tallar 
la persiana—; i els temuts 
BUTRONS —foradar una o 
diverses parets per accedir 
a l’interior. Cada sistema de 
seguretat té com a finalitat 
dificultar una o algunes 
d’aquestes formes d’intrusió. 
En aquest article veurem amb 
quin sistema de seguretat 
contrarestem cadascuna 
d’aquestes accions.

PIVOTS ANTIENCASTAMENT. Si el nostre estanc es troba en un racó, està davant d’una zona de càrrega 
i descàrrega, en un pas de vianants, o en definitiva, on un vehicle pugui tenir accés lliure —encara que 
sigui fent maniobra—, és absolutament convenient instal·lar pivots. També poden servir pilones, unes 
jardineres de pedra, o algun tipus de mobiliari urbà resistent als impactes.

PORTA METÀL·LICA ONDULADA + PORTA DE BALLESTA. La instal·lació d’una segona porta que 
complementi la primera, si bé no farà la funció d’uns pivots antiencastament, ens ajudarà a aguantar 
més bé els tancaments en cas que un vehicle hi impacti.

Allunatges, obrellaunes i butrons

Aquests tres tipus de robatori són els 
grans enemics dels estancs. Les nos-
tres instal·lacions de seguretat, alar-
mes, portes... haurien de tenir com a 
finalitat evitar que qualsevol d’aquestes 
accions prosperi amb èxit. Cada grup 
o banda de delinqüents normalment 
s’especialitza en un d’ells, i només 
treballa amb el sistema de robato-
ri en qüestió. Aquests tres sistemes 
no tenen, tanmateix, el mateix índex 
d’incidència l’un que l’altre.

La forma de robatori número ú és 
l’obrellaunes o tall a la persiana. 
És el clàssic sistema de robatori 
que ve donat per la baixa qualitat 
del tancament metàl·lic ondulat 
que trobem en un altíssim nombre 
d’estancs.

En canvi l’allunatge o encastament, 
aquest vell i conegut sistema uni-
versal d’assalt, era fins fa poc una 
forma residual, gairebé anecdòtica, 
de robatori als nostres establi-
ments. Però en aquests darrers 
temps, des de finals de 2014 i tot 
l’any 2015, vam tenir un increment 
importantíssim d’aquesta 
esbojarrada i destructiva forma 

de robatori. Una forma que aquest 
2016 ha tornat a caure a nivells més 
suportables, després que s’hagin 
detingut dues perilloses bandes que 
hi estaven especialitzades.

El butró, pel contrari, és un tipus 
de robatori que no ha estat mai 
gaire cridaner ni espectacular, ni 
se n’han perpetrat gaires en rela-
ció al global d’incidències. Això el 
fa passar més desapercebut, però 
potser és per això que ara mateix 
podria ser el més perillós. Molts 
dels grans robatoris a estancs 
tenen l’origen en un butró.

ELS SISTEMES DE SEGURETAT 
PER PREVENIR UN ENCASTAMENT SÓN:
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CONSELLS DE SEGURETAT

PORTES DE SEGURETAT O AUTOBLOCANTS. Amb la instal·lació d’una persiana exterior de seguretat o 
autoblocant no hi ha possibilitat de realitzar el tall amb el sistema d’obrellaunes. És la millor solució, sens 
dubte, però també la més cara.

INSTAL·LAR UNA SEGONA PORTA DE BALLESTA COMPLEMENTANT LA METÀL·LICA ONDULADA EXISTENT. 
Instal·lant una segona porta tipus ballesta, o de tisores de tancament horitzontal, superposada a la que ja 
tenim metàl·lica ondulada o de tipus vertical, aconseguim que la suma d’ambdós tancaments dificulti molt 
la possibilitat de fer el tall a la persiana. El motiu és ben clar. El sistema d’obrellaunes basa el seu èxit en la 
capacitat de deformació per força de la persiana metàl·lica ondulada. Per deformar aquesta persiana cal espai 
per poder doblar i acomodar un forat per esmunyir-s’hi. Aquest espai és el que la segona porta no permet.

Analitzarem aquests tres sistemes, 
mirarem com prevenir-los, i quins 
sistemes de seguretat són els més 
adequats a cada tipologia.

Els allunatges o encastaments

És el sistema menys professional, el 
més espectacular i el més aparatós 
de tots. Consisteix en encastar un 
vehicle contra les portes, accessos 
o aparadors dels establiments per, a 
continuació, esmunyir-s’hi pel forat 
que ha deixat el desplaçament dels 
tancaments.

Bé, aquesta si més no aquesta és 
la intenció inicial que, per sort, no 
sempre es converteix en realitat. En 
ocasions, són tantes les destrosses 

ELS SISTEMES DE SEGURETAT PER PREVENIR 
UN ROBATORI PEL SISTEMA D’OBRELLAUNES SÓN:

ocasionades, que els mateixos tanca-
ments, aparadors i mobiliari impedei-
xen accedir a la botiga per endur-se 
la mercaderia —l’objectiu d’aquesta 
espectacular maniobra— i abandonar 
el lloc a cuita-corrents. 

Ens deixen, això sí, un paisatge deso-
lador i quantiosos desperfectes. Com 
ja vaig comentar en el número 17 de 
la REVISTA, d’abril de 2015, aquest ti-
pus de robatori ens obliga a actua-
litzar la pòlissa d’assegurança que 
tinguem contractada en aquell mo-
ment. Si amb les altres dues modali-
tats de robatori (obrellaunes i butró) 
els desperfectes només representen 
una petita part de l’import global del 
sinistre, en el cas de l’allunatge és tot 
el contrari. Hem de revisar la nostra 

assegurança, i si tenim un capital as-
segurat de 900, 1.500 o 3.000 euros 
a la partida de desperfectes per ro-
batori, l’haurem d’incrementar, com 
a mínim, a 10.000 euros. Totes les 
pòlisses d’assegurances que tenim 
contractades a CTS SEGUROS tenen un 
capital de 20.000 euros per aquesta 
partida.

Obrellaunes

Aquest sistema és el més utilitzat, 
sobretot perquè es realitza sobre les 
portes metàl·liques ondulades de què 
disposen la majoria d’establiments co-
mercials... i un bon nombre d’estancs. 
Es tracta d’un sistema que es porta a 
terme fent un tall horitzontal a la por-
ta metàl·lica ondulada amb una eina 
fabricada amb aquest propòsit. Sem-
bla i fa la feina d’un obrellaunes, per 
això el seu popular nom. El tall es fa 
entre les làmines i s’obre estirant-la 
cap enfora o enrotllant-la sobre si ma-
teixa. Aquest tipus de porta es tren-
ca amb facilitat perquè el material és 
com si fos llautó, com una llauna de 
conserves. S’obre tal qual. Aquest sis-
tema és el que més mal ha fet en els 
darrers vint-i-cinc anys.

Hem de tenir definitivament clar que 
una porta metàl·lica ondulada no 
és un tancament adequat per a un 
estanc. El motiu és evident. Si em-
magatzemem i custodiem una mer-
caderia tan valuosa com el tabac, i 
tenim com a tancament una porta tan 
fàcil de tallar, tenim una combinació 
molt perillosa.



La inspecció d’Hisenda, 
a la caça de l’estanc

TRIBUNA LEGAL

«Vigileu allò 
que us estalvieu. 
Ho pagareu, com 
a mínim, doblat»

XAVIER TAMAREU
 Advocat 19118 

En números anteriors d’aquesta REVISTA us advertíem que 
els estancs fa temps que són, lamentablement, una priori-
tat d’Hisenda, la qual, a base d’inspeccions, ha anat lligant 
caps i cada vegada fila més prim. La FEDERACIÓ CATALANA 
D’ESTANQUERS m’ha demanat que us ho expliqui de nou, i 
això és el que provaré de fer tan bé com pugui.

Inspecció d’Hisenda: preparem papers!

Les inspeccions d’Hisenda que ens arriben de les delegacions 
regionals són integrals; és a dir, abasten els quatre exerci-
cis no prescrits d’IRPF i d’IVA. En el procés d’inspecció, ens 
requeriran que aportem, com a mínim, el següent:

ELS MOVIMENTS BANCARIS d’aquests quatre anys de tots 
els comptes dels quals siguem titulars. Això inclou 
aquells en els que ens va posar la mare, o un germà, 
o que tenim amb un fill. Hem d’insistir que quan els 
diners no són nostres, als comptes hi hem de ser com 
a autoritzats, mai com a titulars, sino Hisenda els 
comptarà com a nostres.

ELS LLIBRES DE COMPTABILITAT: els llibres d’IVA, on hi ha 
l’IVA de les comissions del timbre i de les loteries, i 
l’iva suportat de les despeses, en cas que fem prorrata; 
els de registre de béns d’inversió, si estem amortitzant 
alguna cosa; la comptabilització de l’ingrés i la 
despesa; i tots els suports documentals (degudament 
numerats per anys) en què es basa. Molta paperassa, 
unes quantes caixes, normalment.

l’estimació que es fa en la inspecció doni més caixes de 
les que hem declarat. I ens preguntarem... I Hisenda, quina 
estimació fa? 

Això pot variar amb l’inspector, però les caixes són la 
suma de:

Les compres de tabac multiplicades per 1,09 
o bé incrementades amb els premis.

Les compres d’altres productes, 
més un 30%.

Les comissions de timbre, loteria, targes 
i mòbils.

Només es tenen en compte les fluctuacions de les exis-
tències si estan comptabilitzades (apunt comptable d’ex-
istències inicials i finals). En aquest cas, s’estimaran només 
les compres venudes multiplicades per 1,09. La resta serà 
increment d’existències (que cal haver activat).

Com sap Hisenda què comprem

Molt fàcil: apareix en el model 347 de cada any: les com-
pres a Logista (tabac) i la resta de compres que superin 
els 3.000 euros anuals amb l’IVA inclòs (per tant, no res). 
I si per casualitat hi ha compres d’altres productes no 
declarades al 347, l’estanquer, en el seu afany d’omplir 
la casella 2 de despeses, normalment les hi posa sense 

1

2

3

El problema és, però, que ara ja no 
(només) busquen si ens hem deduït 
unes despeses que no tocava, sino 
que la inspecció se centra bàsicament 
en mirar si hem declarat tots els in-
gressos. I el problema és que normal-
ment la casella 1, la dels ingressos, 

adonar-se que aquestes factures ge-
neraran un ingrés encara més gran 
(aproximadament un 30% més gran) i 
el perjudicaran.

Compte amb les despeses

A l’apartat de despeses, Hisenda se-
gueix mirant de buscar tres peus al 
gat. Si vau demanar el préstec a nom 

està malament.

I com pot trobar Hisenda els nostres ingressos?

De diverses maneres: Pot ser que hàgim declarat unes cai-
xes, i que després la suma d’entrades als bancs sigui su-
perior. Els extractes bancaris ens delaten; Pot ser que els 
resums del nostre ordinador diguin que les caixes són més 
altes que les declarades. El lector òptic ens ajuda, però ens 
controla; I sobretot, i per damunt de tot, pot passar que 

de dues persones (com sol ser el cas en matrimonis) només 
podreu deduir la meitat dels interessos (els del titular). Si 
amortitzeu la compra de l’estanc, les amortitzacions hau-
ran d’estar comptabilitzades en llibres. Per exemple: si el 
contribuent ha comprat l’estanc per 200.000 euros, té dret 
a una deducció del 10% anual que la majoria d’inspectors 
no discuteixen, però que volen anotada en llibres. Evident-
ment, restar 20.000 euros o no fer-ho té la seva gràcia.
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La majoria d’inspeccions se 
centren en mirar si hem 
declarat tots els ingressos

TRIBUNA LEGAL

La despesa lligada al cotxe (compra, reparacions, asse-
gurança) i la benzina és una discussió habitual. Cal expli-
car, i fins i tot acreditar, que el vehicle és necessari per a 
l’activitat. Per tant, cal explicar què són els segons canals i 
les botigues de Logista (a Celrà, Unixpark, Zona Franca, Riu 
Clar...), i la necessitat d’anar-hi amb cotxe. També discutei-
xen sovint si determinats préstecs o despeses són del nego-
ci o són particulars, com els tiquets de restaurant i aquestes 
cosetes; però això és un clàssic de qualsevol activitat.

Dos i dos no fan quatre

Allò que fa diferents als estancs és que legalment el marge 
del tabac és del 8,5% (no els digueu que en els cigars és 
el 9%, si us plau). Tenint en compte que el marge no es pot 
tocar, en saber les compres (mitjançant el model 347), se 
sabran les vendes. Això els agrada molt, perquè és pescar 
en una peixera. Inspeccions fàcils i amb resultats molt alts.

Sovint em pregunto per què alguns ingressos declarats 
desquadren tant. Crec que hi ha diverses explicacions:

Molts estanquers no controlen les caixes, o les existèn-
cies, o cap de les dues coses.

Alguns cobren als PVR un 2% o un 3% menys del que diu 
la factura (el 3% d’un milió d’euros són 30.000 euros 
que falten a caixa).

Altres fan les declaracions amb els resums de Logista, 
però es deixen els «altres productes», que cada cop pu-
gen més.

I finalment, a tots ens agrada pagar poc. Però si vens 1,5 mi-
lions d’euros i tens un rendiment brut d’entre 120 mil i 
150 mil euros, és complicat declarar un rendiment net de 
només 30.000 euros, perquè (matemàtiques!) això com-
porta poder acreditar 100.000 euros de despesa. 

Si no és que ha passat alguna cosa extraordinària aquell 
exercici, un estanc amb vendes d’1,5 milions d’euros no 
té una despesa de 100.000 euros. Ni nosaltres som tan 
llestos ni ells tant rucs. Se m’encongeix el cor cada vegada 
que sento a un estanquer dir que el seu gestor és molt 
bo perquè paga poc. Són matemàtiques, pot sortir el que 
vulguis que surti, però la sanció va del 50% al 150% de 
la quota defraudada. Normalment és del 100%, perquè 
Hisenda estima que hi ha hagut ocultació. I bé, normalment 
n’hi ha hagut. Vigileu allò que us estalvieu. Ho pagareu, 
com a mínim, doblat. Sou prioritat d’Hisenda, i tan fàcils de 
pescar com peixos a la peixera. 
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EL SECTOR EN XIFRES

ANY 2016  ACUMULAT  FINS A 30/9/2016
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» Catalunya

» Barcelona

» Estat 
    espanyol

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

1.757.936 1.657.425 4.501.877 (kg) 518.848 (kg)

-0,20% -3,59% -2,72% -2,52%

327.687 270.943 991.032 (kg) 98.882 (kg)

-0,45% -2,07% 0,14% 6,03%

194.153 170.064 592.556 (kg) 40.455 (kg)

0,65% -2,69% 0,88% 0,34%

7.799.357.681 372.086.975 761.902.815 37.465.478

-0,18% -2,99% -2,50% -6,52%

1.459.096.397 69.210.489 167.904.867 6.879.967

-0,37% -1,97% 0,38% 3,74%

866.426.487 43.483.976 100.512.813 2.991.165

0,67% -2,36% 1,16% -1,71%

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016 

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016 

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016

EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

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

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



EL SECTOR EN XIFRES

ANY 2016   ACUMULAT  FINS A 30/9/2016
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» Lleida

» Tarragona

» Girona

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016 

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016

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

75.907 48.512 216.688 (kg) 38.450 (kg)

-3,99% -1,31% -1,72% 11,30%

21.566 20.132 64.571 (kg) 8.530 (kg)

-0,54% -0,58% -0,20% 11,87%

36.061 32.234 117.217 (kg) 11.447

1,55% -1,52% -0,12% 6,27%

337.043.458 13.961.392 36.652.152 2.451.347

-3,80% -1,13% -1,55% 10,95%

95.160.706 4.660.937 10.912.721 613.452

-0,46% -0,21% 0,48% 7,17%

160.465.745 7.104.184 19.827.180 824.003

1,59% -2,31% 0,08% 2,36%

EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

EUROS

VARIACIÓ 2015/2016
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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

Vicepresident: Joseba Gutiérrez Luján

FEDERACIÓ CATALANA D'ESTANQUERS

c/ Casp, 37, pral. 5a, 08010 Barcelona – President: Josep Servera Sans

UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE BARCELONA

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

info@estanquersdebarcelona.com
www.estanquersdebarcelona.com

President: Julià Josep Vinué Gimeno
Vicepresident 1r: Josep M. Marcé Viñas
Vicepresident 2n: José Ramón Sánchez

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: ________ / _________________ / 2016
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