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EDITORIAL
Jaume gou puig
President del Gremi d'Estanquers de Girona

Si tot canvia,
sumem-nos al canvi

E

stem vivint una època de canvis.
La societat, cansada d’aquesta
crisi que ja dura massa, es
reinventa i busca noves maneres
de tirar endavant. Els valors també canvien i sembla que es perd una
mica l’individualisme en favor de la
col·laboració i la solidaritat, de treballar
tots junts per aconseguir canviar coses
i fer que siguin millors per a tothom.
El nostre sector no és aliè a aquesta
onada de canvis, i per diferents vies
ens arriben les modificacions: La Llei
de pressupostos, la sentència del Tribunal Suprem arran del recurs presentat
per l’actual ECOT (abans ANETT) i la
voluntat del president del CMT. Totes
elles impulsen canvis que es reflectiran
en breu en modificacions legislatives,
nous estancs… sense oblidar que hi ha
pendent d’aprovació la modificació de
la directiva europea sobre el tabac.
Per això és tan important la feina de
la Comissió de Seguiment del

reglament de la Llei del tabac
—creada per la UAEE i de la qual n’és
president Josep Servera, president
també del Gremi de Tarragona— que ha
rebut l’impuls de la Federació Catalana
d’Estanquers i en té tot el suport.
Es treballa amb total il·lusió per tal que
aquestes modificacions que ens imposaran siguin el màxim de favorables als
nostres interessos.
També a la Revista de la Federació
Catalana d’Estanquers hem decidit
apostar pels canvis. Hi apreciareu no
només canvis de disseny, sinó també un
tractament diferent dels continguts que
s’hi recullen. Volem transmetre a tots
els estanquers la feina que fem, que és
molta, i volem que aquesta informació
us la feu vostra, que sigui comprensible
i entenedora, i que la revista us sembli
atractiva, útil i interessant.
Benvinguts siguin els canvis, doncs, si
serveixen per millorar.
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OPINIÓ

L'estanquer

i el tabac d’embolicar

A

bans, la tendència del tabac d’embolicar es limitava
als turistes europeus, ja acostumats a l’elevat preu
del tabac, o bé als més joves, que en moltes ocasions
buscaven tabac sense additius o que s’ajustés més al seu pressupost. Avui en dia, aquest producte no discrimina per edats i
es pot veure tot tipus de gent embolicant tabac.
El fet de vendre tabac és cada vegada més complex i està relacionat amb l'increment de les vendes de tabac d’embolicar
i tot el que això comporta. Els temps de saber què volia un
client només d’entrar per la porta ja han passat a la història.
Ara bé, per què hi ha hagut aquesta tendència? La crisi actual hi té molt a veure; les periòdiques pujades de l'IVA i les
decisions de les companyies tabaqueres han portat molts fumadors a replantejar-se els seus hàbits i adaptar-se a les circumstàncies.

«Abans de fer el pas
definitiu de deixar
de fumar, molts opten
per la picadura»
I com ens afecta això als estanquers? Doncs bé, si tornem a
la reflexió del principi, és evident que hi ha hagut un canvi
en la forma de vendre tabac. Ara, quan entra un client,
ja no sabem què ens demanarà: ens limitem, senzillament,
a escoltar totes les preguntes que té relacionades amb el tabac d’embolicar. Aquells que encara no han donat el pas de
canviar-s’hi, pregunten des de quantes cigarretes els sortiran
d’un nombre de grams determinat, fins a com funciona una
màquina d’embolicar o entubar. Els que ja són fumadors de
picadura d’embolicar pregunten la diferència de preu que hi ha
entre una marca i una altra en relació amb els grams que tenen.
Segur que som molts els que tenim una xuleta guardada al
taulell amb les diferents marques i el preu de cada gram, per
facilitar-nos una mica la feina. És evident que d’uns anys cap
aquí, vendre tabac és més complicat.
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«Tenim una xuleta
guardada al taulell amb
les diferents marques
i el preu de cada gram»
Les tabaqueres, davant d'aquesta tendència, han reaccionat
traient dia sí dia també nous productes, sovint saturant els nostres prestatges i obligant-nos a habilitar més llocs per tenir-los
ben exposats.
Una part positiva d'aquesta nova tendència és la venda, alhora,
de tots els complements necessaris per al consum del tabac
d’embolicar. Hi ha molts distribuïdors, molta varietat de marques i molts preus, i el fet de no tenir un preu marcat per a la
venda pot fer que augmenti el nostre marge d'una manera considerable. Aquesta pot ser la part més dolça del boom del tabac
d’embolicar.
Una vegada més ens hem d’adaptar a la situació actual, però fins
quan? Tornarà algun dia la gent a fumar el que fumava abans, o
això acabarà amb la desaparició de les cigarretes? Bé, són temps
de màxima incertesa, i passi el que passi, nosaltres, com sempre,
estarem a l'alçada de donar el millor servei als nostres clients.

Núria Martí Pedrola
Estanc núm. 1 de Gandesa

PROU ROBATORIS

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

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

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

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

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

SENSE PROTECT
Robatori

2-8 min

10 seg. Impossible veure-hi i
impossible robar.

AMB PROTECT
10-45 min

Robatori

10-45 min

20 SEG

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

2.000 €
(iva no inclòs)

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

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

El futbol

D

e tots els fenòmens socials dels nostres dies, possiblement el
futbol sigui el que més passions genera. Cap esport, cap espectacle de masses promou tant d’entusiasme, tant de frenesí,
tantes aquiescències i tantes burdes rivalitats com el joc del futbol. Ja
els xinesos i els japonesos el practicaven, en certa forma, en el segle III
a. de C. I els grecs, en el IV a. de C. Els grecs el copiaren dels romans.
També el araucans, naturals d’Arauco, Xile, el practicaven a la seva
manera: a aquest joc li deien trumun i cada equip constava de quatre
jugadors. Tanmateix, on va adquirir un vertader auge fou a les Illes
Britàniques a partir del segle XVI. Al segle XIX es practicava de manera
assídua en els colleges i adquirí així la seva forma actual.
Els anglesos l’estengueren per tot el món a través dels seus colons
emigrants, els estudiants que acudien a universitats estrangeres i els
membres de la marina. Així s’entén que els primers clubs de futbol
de la Gran Bretanya que es van fundar estiguessin ubicats a ciutats
costaneres: Le Havre (1872), Copenhague (1881), Barcelona (1889) i
Bilbao (1890).
L’afició per aquest esport s’estengué per tot el planeta, especialment
per Europa i els països del con sud d’Amèrica. Allò que a inicis del segle
XX era simplement un joc, es convertí al llarg del segle en un esport/
espectacle entorn del qual es manipulen milers de milions d’euros i/o
dòlars per construir nous estadis i per realitzar fitxatges d’escàndol,
elevant els jugadors als altars de la pagana idolatria i convertint-los en
semidéus de la llegenda urbana.
Quina maledicció, quin malefici, quin sortilegi ha caigut sobre el futbol
per haver arribat a una situació social tan complexa, tan virulenta, que
causa l’enemistat de molts homes i l’enfrontament violent de diverses
aficions, i fins i tot, l’odi entre pobles, viles i ciutats?
No és estrany trobar amics o membres d’una mateixa família que mantenen relacions fredes o que han deixat de parlar-se per les diferències de criteris futbolístics; seguidors d’un equip que s’esbatussen (de
vegades amb el subsegüent resultat de morts i ferits) abans, durant
o després d’un partit, pel motiu més pueril. Atribolats contribuents
d’una ciutat que odien d’altres no menys atribolats contribuents de
la mateixa ciutat, senzillament perquè uns són d’aquest i els altres de
l’equip rival de la urbs que els acull.
I al centre de tot aquest embolic un senyor, a qui anomenem àrbitre,
boc expiatori de tots els desgavells que aquest esport genera, corrent
en calça curta pel terreny de joc —odiat per tots, indiferent a molt
pocs—, fent sonar el xiulet, intentant posar ordre en el xivarri produït
per milers de colls que s’esgargamellen, entre altres coses, per recordar la seva santa mare... Mentrestant, la premsa aviva la flama i tira
llenya al foc, escombra cap a casa, explica als seus lectors/fanàtics
mentides i veritats a mitges, especulant, en un intent d’aprofitar
l’ocasió, en un afany de vendre diaris i arrabassar a la seva competència periodística una substanciosa quota de mercat.
Què dimonis té el futbol perquè ara ens trobem amb aquest
panorama? Els vells comunistes sostenien que «la religió és
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l’opi del poble». Com que avui les grans religions van de cap a caiguda,
ja que la gent busca devocions a la carta, pietats menys sacrificades i
d’estar per casa, una mica descafeïnades, per entendre’ns, encarà resultarà que ara els nostres ínclits governants, per mantenir-nos distrets, fomenten el consum de «l’opi del futbol».
Potser, impel·lits per un atàvic afany èpic, considerem la posada en escena de l’esport rei com una batalla campal on un exèrcit d’onze guerrers
s’enfronta a un altre exèrcit d’idèntica dotació prest a la batalla. Cada
milícia representa una afició, i cada aficionat se sent representat fins al
moll de l’os. Els entrenadors són els generals que dirigeixen la batalla
des de la banda del camp, emprant sibil·lines estratègies, no sempre
confessables, per arribar a la victòria. «A l’enemic, ni aigua», cridava el
pèrfid Bilardo.
Potser exacerbats per una ramalada de violència, voldríem reviure
escenes tan cruentes com les experimentades pels nostres ancestres
al circ romà, i de la mateixa manera que la jauria humana demanava
allí al Cèsar la mort del gladiador abatut sobre la sorra, així nosaltres
reclamem la derrota sense pal·liatius del rival. Desitgem massacrar,
humiliar. I goool...! És el crit de la victòria, la paraula màgica, significa
la catarsi col·lectiva.
Els periquitos senten repulsió pels culés, i viceversa; els del Betis odien
a mort els del Sevilla, i viceversa; els de l’Atlètic de Madrid menyspreen
els del Real Madrid, i viceversa; els del Barça no suporten els triomfs
del Madrid, i viceversa; els del Deportivo de A Coruña es burlen dels
del Real Club Celta de Vigo i els anomenen, despectivament, portugueses, i els del Celta insulten els seguidors corunyesos anomenantlos fills de María Pita, amb la perversa intenció que el cognom de la
insigne heroïna local sigui malsonant. Què dir de la rivalitat del Club
Athletic de Bilbao i la Real Sociedad de Sant Sebastià o de l’odi caïnita
entre les aficions de l’Sporting de Gijón i les del Real Oviedo?
On anirem a parar, compare! Ni aquest desbordat fanatisme ni tampoc el passotisme d’aquell torero gitano, Joaquín Rodríguez Ortega,
anomenat Cagancho, qui, havent presenciat per primera vegada a la
seva vida un partit de futbol, li van preguntar a la sortida què l’hi havia
semblat. «No està malament —respongué—. Però no m’explico com
aquests homes, amb aquestes cames tan fortes i aquestes cosses tan
tremendes, no han aconseguit en una hora i mitja desinflar la pilota». I
va marxar tan tranquil, sense descompondre la figura.
Valgui l’exemple.
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PUBLIREPORTATGE

SEGUR-MON,
seguretat integral
En els temps que corren, la seguretat ocupa un lloc de
rellevància en la nostra societat. És un tema complicat i
no lliure de controvèrsia per la permanent exposició i el
fet que en molts casos entri en joc el valor de la vida.
En aquest confús panorama sorgeix la necessitat de protegir-se
davant dels riscos despresos de
les activitats empresarials, i els estanquers no n’estan exclosos. Formen part d’un grup de risc, com
demostren les informacions sobre
increments de robatoris en aquests
establiments. És per això que creix
la necessitat de sistemes de seguretat integrals.

Què és un sistema
de seguretat integral?
La clau recau en l’adaptació a les
necessitats reals. Un sistema de seguretat no ha de ser una caixa que
faci soroll. Un sistema de seguretat
són un conjunt d’aparells i directrius que permeten estar protegits
en tot moment per tal de fer front
a activitats delictives. Un conjunt
de mesures per dissuadir possibles
lladres i advertir en cas d’un intent
de robatori.
Aquests aparells engloben des d’una
alarma, un sistema d’enregistrament
d’imatges (CCTV) o una màquina
de boira de seguretat fins a la connexió amb una central receptora
d’alarmes. És primordial conèixer
quina és la funció de cadascun
d’aquests elements en el conjunt de
la seguretat integral.
El sistema d’alarma és un element
passiu que ens permetrà dissuadir
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els possibles lladres, així com advertir d’un intent de robatori, però
com a tal, no ens permetrà evitar
una intrusió. L’única manera de fer
front a una intrusió al local i evitar el robatori dels béns custodiats
és la instal·lació d’una màquina de
boira de seguretat. Actualment,
l’únic sistema que permet evitar la
sostracció dels béns.
Per altra banda, l’enregistrament
d’imatges (CCTV) té un efecte clarament dissuasiu tant per evitar petits furts en el dia a dia com en cas
de robatori o atracament, així com
facilitar la verificació de senyals
d’alarma des de la central receptora

d’alarmes, per evitar les molestes
falses alarmes. Finalment, ens permet tenir més control sobre el nostre establiment.
La connexió dels sistemes esmentats anteriorment amb la central
receptora d’alarmes (CRA) és un
aspecte clau a l’hora d’assegurar
una protecció òptima. La CRA presta un servei de control i gestió remota, cosa que proporciona una
seguretat i ajuda tècnica addicionals. A més del servei de recepció
d’alarmes, és capaç de gestionar
els equips de vídeo per a un monitoratge complet del sistema de
seguretat.

PUBLIREPORTATGE
plicat d’eludir, així com la possibilitat de tenir detectors anti-masking,
detectors antisabotatge, detectors
sísmics per descobrir una intrusió
abans que es produeixi, màquines
de boira segura per evitar el furt…
Per tots aquests motius, Segurmon realitza projectes a mida dels
clients, buscant sempre l’equilibri
entre la seguretat i l’economia.

La dificultat d’escollir
un bon sistema de seguretat
En primera instància s’ha de pensar que els estancs formen part
d’un col·lectiu de risc, tot i que no
estiguin considerats així per la llei.
Aquest fet repercuteix en què no hi
ha uns requisits específics en termes de seguretat, com per exemple sí que pugui tenir una joieria.
Al mercat hi ha molts tipus de sistemes de seguretat, moltes marques
i molts models. Com sabem quin
és el que millor s’ajusta a les nostres necessitats? En aquest moment
es posa de manifest la dificultat a
l’hora de prendre una decisió sobre
el nostre sistema de seguretat. I la
importància d’estar ben assessorats.
Estem cansats de veure anuncis sobre alarmes low cost, que ens prometen protecció a baix preu, però és

això realment el que el nostre establiment necessita en termes de seguretat? La resposta òbviament és no,
necessitem un sistema de seguretat
que s’adeqüi a les necessitats per
cobrir el risc que el nostre col·lectiu
suporta. D’aquí la importància de
deixar-se assessorar per professionals de la seguretat. Per conèixer
les possibilitats que ens brinda el
mercat a l’hora de cobrir les nostres
necessitats de seguretat.

Deixi’s assessorar
per professionals
El món de la seguretat electrònica
és complex, i conèixer-ne tots els
secrets ho és més encara.
L’aparentment
senzilla
decisió
d’escollir entre un sistema cablejat
o sense fils repercuteix directament
en la seguretat de la instal·lació. Un
sistema cablejat és molt més com-

A Segur-mon coneixem el mercat
i les seves tendències. Som totalment conscients de les problemàtiques dels seus comerços i dels
riscs que això els comporta en
matèria de seguretat; és per això
que treballem estretament amb la
Federació Catalana d’Estanquers,
i estem adherits al protocol de directrius de seguretat signat entre la
Federació i la Conselleria d’Interior
de la Generalitat per tal de brindarlos la seguretat i la confiança necessàries per al seu establiment.
Disposem d’un equip humà amb
una experiència de més de vint-icinc anys treballant per la seguretat
dels nostres clients, des de petits
comerços fins a la banca. A Segurmon estem conscienciats amb la
importància de la seguretat, i treballem sense descans en la satisfacció
i tranquil·litat dels nostres clients.

Josep Garcia-Saavedra Arasa
Segur-Mon, SL
segurmon@segurmon.com
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REPORTATGE

Fumar
un cigar:
un plaer
senzillament
genial
Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Hondures…
Si vostè és fumador de cigars, o de cigars purs, de ben
segur que aquests llocs no necessiten presentació.
La història de l’origen del tabac ens transporta cap a
l’Amèrica del Sud de fa mig mil·lenni, quan hi arribaren
els espanyols i trobaren els indígenes que fumaven uns
cigars que ja eren cilíndrics i enrotllats. Diu la tradició que
una de les primeres imatges que va contemplar Colom en
arribar al nou continent va ser la d’un grup d’indígenes
amb un petit cigar encès a la mà per fer foc a unes herbes.
12
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En paraules dels experts, a cap altre lloc del món es cultiva millor tabac que a Cuba. Cuba i la República Dominicana gaudeixen del clima i les condicions ideals que
n’afavoreixen el cultiu i concentren la major producció de
cigars del món. Si bé d’aquí procedeixen els tabacs més
prestigiosos, també existeixen altres països productors de
bons cigars, com Brasil, Hondures i Nicaragua, que ja
han assolit una certa popularitat.

millors del planeta per al cultiu de tabac i única regió que
produeix tots els tipus de fulla.

I és que cada terra dóna als cigars les propietats que els
fan diferents, tant en sabor com en aroma i fortalesa. A
Cuba, els Habanos es cultiven només a les vegas (terres)
més selectes del país, d’entre les quals destaca Vuelta
Abajo —formada per les regions de Pinar del Río, San
Luís i San Juan y Martínez—, considerada una de les

Tot i que Cuba es considera com «La Rioja dels vins»,
a la República Dominicana també segueixen mètodes
d’elaboració tradicionals i, en paraules de Joan Xifreu,
estanquer de La Jonquera que té una de les caves més importants de la comarca, «són com els vins que no són de
la Rioja, però també exquisits».

L’apunt històric »

A

Iván Montes
(Proein-Davidoff)

mb l’arribada de
Cristòfol Colom a
les Amèriques, el
tabac es va donar a
conèixer a Europa. Al
segle XVII, a Espanya ja es
fumaven puros amb tabac
procedent de Cuba, només
destinats als cercles més
apoderats. Anteriorment,
el tabac es feia servir com
a eina curativa i per als rituals; amb el pas del temps,
però, i de mica en mica, es
va convertir en un plaer.

A principis del segle XIX es va monopolitzar la fabricació de cigars amb tabac procedent de les colònies
de Cuba. Els cigars només es feien a Sevilla, però
després d’insistir, els cubans van aconseguir poder
elaborar directament els cigars a l’illa. Així és com
van guanyar en qualitat, ja que era millor transportar d’Amèrica a Europa el cigar ja fet, que transportar el tabac i fer els cigars a Sevilla.
Espanya va ser el primer gran consumidor de cigars
d’Europa i va difondre aquest costum arran de la
coalició que Espanya, Portugal i la Gran Bretanya
van generar contra Napoleó a principis del segle
XIX. Els soldats es van acostumar a fumar-los, i de
mica en mica, ells mateixos van introduir el costum
als seus països, de manera que la moda de fumar
en pipa i rapè va deixar pas als cigars.
Parlem doncs d’una tradició que ve de molt lluny.
Segurament la denominació d’origen cubana
té més força a Catalunya que a altres indrets
d’Europa: tenim tradició precisament per la nostra
història. Però ja fa dècades que el fumador s’ha
obert a altres procedències, com la República
Dominicana, Hondures i Nicaragua.

A la República Dominicana, país ja amb una certa tradició
tabaquera, destaquen les zones de la regió de Santiago
de los Caballeros, com el Valle del Cibao i el Valle del
Bonao, que produeixen uns cigars exquisits de gran aroma i gust, poc foscos, i de fortalesa mitjana i suau.

Partagás,

de Catalunya a Cuba
Jaume Partagás i Ravell, nascut a Arenys de Mar
a principis del s. XIX, va emigrar a Cuba i fundà a
l’Havana l’empresa La Flor de Tabacos, de Partagás
y Cía, que es caracteritzà per la cuidada qualitat del
tabac i les meticuloses tècniques per millorar-ne la
producció, sobretot la fermentació. Dos segles més
tard, la marca té un gran prestigi mundial i es
considera un dels havans amb més caràcter.

De la Nicotiana tabacum
a la «casa de tabaco»
La planta del tabac pertany a l’espècie botànica Nicotiana
tabacum, de la família de les solanàcies, i n’hi ha quatre
tipus bàsics que han donat origen a les varietats que coneixem avui dia: el tipus Havanensis, anomenada criollo a
tota la regió de les Antilles; el tipus Brasiliensis, també coneguda com tabac d’olor; i els tipus Virginica i Purpúria.
L’elaboració del tabac és un procés complex que necessita de dos a tres anys des del moment de plantar la llavor. El procés ja s’inicia amb la tria i el primer sembrat en
planters especialment preparats que es tapen amb palla
per mantenir-hi la humitat. No és fins quaranta dies més
tard que les llavors es podran trasplantar a les terres.
La planta Nicotiana necessita prop de quatre mesos per
estar llesta i poder recollir-ne les fulles madures. Durant
aquest temps, a mesura que va creixent, l’agricultor escarda la mala herba i treu els brots axil·lars i les flors per
obtenir fulles grans i vigoroses. És el que anomenem el
desbotonado.
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Als ulls d’un tabaquer, la planta Nicotiana es divideix en diversos nivells
segons la seva posició a la tija, anomenats pisos foliars. Cada pis servirà
per confeccionar una part determinada del cigar i la seva classificació
comença ja doncs en el moment de la
recol·lecció. Les fulles es recullen en
sis etapes, des del fons de la planta
fins al cim, segons aquests pisos foliars, que divergeixen d’una varietat
a l’altra: en la varietat criolla cubana
o en el tabac d’olor dominicà hi distingim el volado, el seco, el capote i
el ligero.

FOTO: Lluis Albareda

Així doncs, caldran diversos tipus de
fulles de tabac per poder confeccionar un cigar, cada tipus especialment
cultivat i preparat per ocupar el seu
lloc privilegiat a la seva anatomia:

Planta desbotonada.

A Cuba, les dues principals varietats de Nicotiana que
s’utilitzen per a la fabricació dels cigars són la Corojo,
que s’usa principalment per fer les capes, i la varietat
Criollo, idònia per a la tripa. Les millors plantacions cubanes d’aquesta apreciada varietat criolla reben el nom de
Vegas Finas.
A la República Dominicana s’utilitzen varietats com el Piloto Cubano, l’Olor Dominicano i la San Vicente, però el
lèxic comú sol anomenar tabac d’olor a tot el tabac que
s’usa per fer els cigars. En contraposició a l’apreciada varietat criolla de Cuba, el tabac crioll dominicà és rebutjat en la fabricació de cigars i es destina principalment a
l’elaboració de cigarretes.

Ligero

> La TRIPA. La tripa és l’ànima del cigar, la part central;
aquest conjunt de fulles, normalment de tres tipus —fins
i tot quatre—, aporta la fortalesa, els sabors i les aromes.
Per confeccionar-la s’utilitzen tres tipus de pisos foliars extrets de la planta de tabac al sol:
» El volado: fulla de menor fortalesa de la planta, valorada per la seva combustibilitat (fortalesa 1). És el
pis més baix.
» El seco: fulla de fortalesa mitjana, la més important per
a l’aroma (fortalesa 2). Correspon al tercer pis foliar.
» El ligero: la fulla de major fortalesa, que crema lentament i defineix el sabor del cigar (fortalesa 3). Són
les fulles de la part superior de la planta.
Al conjunt de fulles que componen la tripa se l’anomena
lligada o lliga. Aquesta lligada pot ser, alhora:
– De tripa llarga: feta amb fulles senceres.
– De tripa curta: feta amb parts seleccionades
de les fulles (picadures).
Per obtenir un cigar més aromàtic, la lligada tindrà un predominant de seco; en canvi, per obtenir un cigar més intens en sabor, hi predominarà el ligero.

Capa
Seco
Tripa
Capote

Volado
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La forma com es combina aquest tabac és la que fa que
cada anell (vitola) tingui unes característiques especials i
distintives. L’èxit de la lligada és d’una gran complexitat,
ja que, com que no hi ha dues collites idèntiques, les propietats que la caracteritzen varien d’un any per l’altre. La
collita és distinta cada d’any: més seca, més humida… i la
fermentació i l’envelliment s’han de fer en funció de l’època
de la recol·lecció; per tot això, les fulles adquireixen característiques distintes en les diferents anyades i el mestres tabaquers han d’anar provant el tabac cada any perquè la lliga
surti igual. I tot i així, mai hi haurà dos cigars idèntics.
> El CAPOTE. És la fulla especial que envolta les fulles
que formen la tripa. Defineix el cigar i aporta el toc final
a la seva qualitat a l’hora de fumar-lo. Influeix poc en el
sabor i la fortalesa, però és de gran importància per subjectar bé la tripa. Per això han de ser fulles resistents que

afegeixin aroma i combustió. Sol ser de fulles de la mateixa procedència que la tripa, però de pisos foliars de la
zona limítrof entre el seco i el volado. El conjunt de la tripa
i el capote s’anomena tirulo, empuño i fins i tot bunche
o bonche, adaptació de la veu anglesa bunch.
> La CAPA. És una capa fina i elàstica que envolta el
bonche i forma la superfície exterior del cigar: és la seva
presentació i imatge. El color haurà de ser doncs uniforme,
amb una textura suau i sedosa, amb poques venes i sense
taques. L’objectiu és donar-li un acabat elegant. Aquesta
fulla s’obté de les plantes de tabac tapat.
Perquè un cigar sigui considerat 100% manual, l’encapat
ha d’estar fet a mà en la seva totalitat. N’hi ha de mig
mecanitzats i de mig manuals (encapat manual), que solen ser d’inferior qualitat, ja que són de tripa curta o mig
curta. Els cigars d'alta regalia sempre
són «totalmente a mano», i els semimecanitzats o de tripa curta, «hecho
a mano».

Planta al sol, planta tapada
Les diverses varietats de plantes, en
funció de la finalitat i el lloc que ocuparan dins del cigar, reben unes atencions agrícoles totalment diferenciades respecte al sol i la humitat.

FOTO: Altadis
Una plantació a Cuba.

Les plantes de les quals s’extraurà
la fulla per fer la capa es cultiven
en camps de tabac tapat, totalment
protegits del sol amb una tela de
cotó perquè puguin retenir una aparença uniforme i una textura suau i
sedosa. Les fulles, quan són madures, es recullen de forma independent, a intervals de sis o set dies: un
procés laboriós que pot allargar el cicle de recol·lecció d’una planta fins al
voltant dels quaranta dies.
Per contra, les plantes que donaran
les fulles de la tripa i el capote es
cultiven a l’aire lliure: és l’anomenat
tabac al sol. Així s’obté una més àmplia varietat i intensitat de sabors que
s’usaran en les lligades.

La curació al camp

FOTO: Altadis

La primera curació, a l’aire, es fa als
mateixos camps de cultiu, en les anomenades casas de tabaco, a Cuba,
i ranchos a la República Dominicana
i altres indrets. Aquest procés de curació pot comportar fins a cinquanta
dies; l’assecatge evoluciona primer
amb un canvi de color de les fulles i
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la seva transformació química, i a continuació es desenvolupa el sabor i s’ennobleix l’aroma. Aquí conclou la tasca
de l’agricultor i el tabac està a punt per fer la primera
fermentació i iniciar-se’n la tria i classificació: es preclassifiquen segons el color, textura i tipus de fulla, i també
per la zona de cultiu, l’any de collita i el cultivador.
El tabac se sotmet llavors a un procés d’humidificació anomenat moja que evita que es taqui i que facilitarà la manipulació i el despalillo de les fulles de tripa i capote: la
retirada de la vena central o part més gruixuda del nervi.
El tabac de tripa i capote encara haurà de passar una segona
fermentació abans d’arribar a les fàbriques, que varia en
funció del tipus de fulla de tabac: llarga, mitjana o curta segons si és ligero, seco o volado, respectivament. Finalment,
haurà d’experimentar un procés d’envelliment (añejamiento) —que pot anar dels dotze mesos als dos anys o més, segons el tipus de fulla i el seu destí— que n’enriquirà l’aroma i
sabor abans d’estar a punt per arribar a les fàbriques.

L’artesanat
continua a la fàbrica
La selecció de les lligades de cada marca comença molt
abans de l’arribada dels embalatges de les fulles de tripa
i capote (pacas) i capa (tercios) a la fàbrica, i el mestre
tabaquer segueix de prop el progrés de cada tipus de fulla
abans de ser admès al departament de lligues.

Una torcedora de VegaFina elabora un cigar.
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El secret de cada mestre de lligues
Aquesta importantíssima figura que és el mestre
de lligues (o lligades) guarda gelosament les millors receptes dels millors cigars. Els mestres passen
una bona part de la seva jornada fumant i entre tastet i tastet beuen un got d’aigua per no influenciar
el següent tast. La seva missió és tant trobar la lligada perfecta per a cada fumador
com preservar bé els secrets de cada cigar:
cada varietat passa per un procés de recepta
pròpia que s’ajusta harmoniosament segons
el format i que només ells saben. Així és com
cada cigar adquireix caràcter propi i no es
distingeix únicament per la longitud i l’anell.
El mestre també escollirà curosament les fulles destinades a les capes, que fermenten
de forma especial.
El gran art de la lliga exigeix molt bona
formació i sobretot, molta experiència, i
garanteix un nivell alt i constant pel que fa
a l’aroma, el sabor i la combustibilitat del
cigar.

Fet a mà: l’art del
bon tabaquero torcedor
El taller d’enrotllat, popularment conegut
a Cuba com la galera, és el cor de qualsevol fàbrica de tabac. Aquí els torcedores,
o tabaqueros, a la República Dominicana,
categoritzats d’acord amb la seva destresa,
creen les diferents marques i vitolas sota
l’estricte control del mestre. És un procés
100% manual en el qual intervenen, com a
úniques eines, l’habilitat de les mans del
torcedor, un taulell, una ganiveta, una guillotina i un pot de goma.
A les fàbriques de Cuba hi ha institucionalitzada la figura d’una persona que va llegint
als torcedores mentre treballen. Aquesta
curiosa figura troba un paral·lelisme amb la
mateixa figura dels segles XVIII i XIX a les fàbriques sureres de l’Empordà, que bé podria
haver estat vinculada als indians, catalans
retornats de fer fortuna a Cuba. Gràcies a
aquesta figura, els tapers sempre van ser
persones molt llegides, amb un nivell cultural superior al de la resta de les classes
obreres de l’època.
La importància d’un tabaquero torcedor és
tal que fins i tot s’han creat grups d’elit als
quals només hi accedeixen els millors. Els
membres de l’elit reben incentius especials
i són convidats sovint a venir a Europa a fer
demostracions de torcidos.

Factors que intervenen
en el bon sabor d’un cigar
El sòl. La composició mineral i orgànica de la terra de
cultiu incideix de gran manera en la fortalesa, el sabor i
l’aroma del cigar.
La llavor i el seu cultiu. Un cop plantades, necessiten molta atenció i ser regades diàriament,
fins que al cap de més o menys quaranta dies es
trasplanten a les plantacions.
El clima. El seu ambient més natural és càlid i
humit. La variació de les condicions climàtiques
pot fer variar el tabac que s’obté d’una mateixa
planta d’un any per l’altre. El control de la humitat i de l’excés o falta de sol és essencial.
El pis foliar. La nicotina i el midó es reparteixen de forma diferent en tota la planta. Les
fulles inferiors tenen menys nicotina i menys
midó i retenen un sabor més suau i bo per a
la combustió. Les fulles superiors tenen màxima
nicotina i menys midó, per això el sabor és més
intens (força). Les fulles mitjanes tenen més nicotina i màxim midó i originen un sabor suau
(aroma).
La tradició del colliter. La qualitat d’un cigar
es veu afectada per la forma en què s’ha preparat el sòl, la fertilització i el reg, la selecció del
moment de la desfloració i l’elecció de la data
de collita.
La curació. Les condicions d’humitat i orientació de les casas de tabaco cubanes i dels ranchos de secado dominicans quan els midons de
la planta es transformen en sucres afecten el curat i el sabor final del tabac. També són importants el mètode d’assecatge i el temps.
La fermentació. Cada fàbrica determina en
quin moment es deté el procés de fermentació i
controla la seva temperatura. Això influirà en el
sabor (més fort, amarg, àcid…).
L’envelliment. Com més fort és el tabac, més
llarg és l’envelliment.
L’elaboració. La qualitat de la lligada, la qualitat de les fulles i l’experiència del mestre tabaquer.
Les condicions de conservació (humitat
relativa). L’envasat, l’emmagatzematge en les
àrees de producció (fàbrica) i de venda (estanc)
en cava de cigars i la conservació en humidificadors, tot això influirà en la fumada.

Com gaudir d’un bon cigar
L’elecció: les qualitats d’un bon cigar
Consistència en l’elaboració: el cigar ha
d’estar ben ple de tabac i ha de ser consistent i
compacte en tota la seva longitud; és a dir, no
ha de tenir parts buides amb poc tabac ni parts
molt plenes, perquè tot això afecta el tir.
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La capa: ha de ser suau, i les vorades i costures planes,
sense grans nervis. El color ha de ser uniforme, sense estridències ni taques, i ha de mostrar una certa brillantor
degut al contingut d’oli.
La punta: d’extrem arrodonit, ha de coincidir en color i
textura amb la capa.
La mida idònia: en primer lloc, tindrem en compte el
moment del dia en què el volem fumar, si hem menjat o
no, i el temps que tindrem per fumar-lo. A continuació triarem un anell (vitola), que es correspon amb les especificacions del cigar a la fàbrica de tabac i reflecteix la longitud
i la grossor (calibre), el pes i la forma (parell o figurat). Es
mesura en 1/64 polzades (1 polzada, 25 mm).
El calibre afecta el sabor i les característiques de la fumada:
– Una major grossor permet afegir més fulles a la tripa.
Això permet obtenir sabors més complexos i restar importància a la capa.
– Com més grossor i longitud, més llarga serà també la
fumada.
– Entre les vitolas més conegudes trobem la Doble Corona (71/2 x 50), el Churchill, el Londsdale, la Corona, la
Mitja Corona, el Robust, el Panatella i el Figurat.

REPORTATGE
FOTO: Joan Xifreu

Preparació i fumada del cigar
El tall. La guillotina o el tallador en tisores són les eines
que s’utilitzen per treure una part de la punta abans de
fumar. És fonamental no tallar per sota del coll, ja que la
capa es desfaria. En general s’aconsella tallar a l’alçada de
l’hombro; és a dir, just quan la part superior del cigar o
cap (per on es fuma) es comença a estrènyer. Una part de
la punta ha de quedar intacta i l’obertura ha de ser suficientment ampla perquè el tir sigui bo. És millor no treure
l’anella perquè es podria malmetre la capa.
L’encesa. Per encendre un cigar s’ha d’utilitzar només
flama. Es pot utilitzar un encenedor de gas o una cerilla,
però no encenedors de petroli o espelmes, que podrien
influir en el sabor. La flama no s’ha d’apropar al cigar: cal
aguantar el cigar per sobre de la flama i moure’l a poc a
poc. L’extrem del cigar s’ha d’encendre uniformement.

Festival de cigars a les Antilles
Rom, xocolata i havans
al XV Festival del Habano 2013:
 L’havana, Cuba – del 26/2 al 2/3 de 2013

El Festival del Habano va mantenir, durant una setmana, les seves activitats tradicionals, entre les
quals s’inclouen visites a les fàbriques d’havans i a
les millors plantacions, una classe magistral de torcido, degustacions i maridatges i el concurs internacional Habanosommelier, que en aquesta ocasió va
guanyar el cubà Pedro Tejeda, de La Bodeguita del
Medio. El guanyador va sorprendre el jurat amb una
proposta de maridatge de xocolata amarga cubana
amb rom Legendario 15 anys i un Romeo y Julieta
Wide Churchills.
Com a novetat es va celebrar un cooking show
«Tabac i Gastronomia», en què prestigiosos xefs
internacionals van elaborar en directe exclusives
receptes d’alta gastronomia elaborades amb tabac
cubà.

VI Procigar 2013:
 República Dominicana – del 17/2 al 22/2 de 2013

Uns 250 convidats internacionals i diverses personalitats de la indústria del tabac es van trobar en
aquest jove festival organitzat per l’Associació de
Productors de Cigars de la República Dominicana. El
festival va permetre els convidats visitar diverses fàbriques de cigars de Santiago de los Caballeros,
qualificada pels organitzadors com «la capital mundial del cigar», com ara La Aurora, Matasa, Davidoff,
General Cigar i Corporación Cigar Export, i tastar
maridatges de cafè i cigars. Procigar va aprofitar el
festival per festejar els vint anys del país com a principal exportador de cigars premium del món.

La fumada. El fum mai s’inhala: es manté a la boca durant uns segons i s’expulsa suaument. No s’ha de mullar
el cigar en vi o licor, perquè se n’alterarien les característiques. No dubti a tornar-lo a encendre: un bon cigar mantindrà el seu sabor fins a 30 minuts des que s’hagi apagat.
Mantingui la cendra tant de temps com sigui possible; així
es refreda el fum i ajuda a la combustió.
L’apagada. El moment d’apagar el cigar arriba quan els
sabors comencen a canviar i a resultar desagradables. Es
deixa al cendrer i s’espera, senzillament, que s’apagui sol.

La conservació del cigar

El cigar requereix unes condicions d’humitat, temperatura
i aireig constants. La humitat relativa de l’ambient és, per
tant, crucial: un cigar mot humit crema malament i perd
gust; un de sec, crema massa ràpid i pica a la boca, no
té bon gust. Per controlar tots aquests factors, que mantindran un sabor constant i uniforme en les diferents lligues, són molt importants: l’envasat de comercialització:
preferentment en caixa de cedre, que conté elements que
mantenen la humitat; l’emmagatzematge a les àrees de
producció i l’emmagatzematge de l’estanquer, preferiblement en cava de cigars ben controlada, i la conservació en humidificadors. 
El nostre agraïment a les següents persones per la informació i/o
fotografies aportades: Lluís Albareda (Scandinavian Tobacco Group);

Davidoff-Proein; Altadis-Habanos; Miquel Todó i Joan Xifreu.

YOLANDA CERVIÀ
Periodista
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Altadis

» ROMEO y JULIETA PETIT CHURCHILL
Un dels grans en versió menuda
Romeo y Julieta va ser
creada com a marca
d’Habanos el 1875.
Romeo y Julieta Petit
Churchills és un nou anell
que completa la seva línia
més famosa, Churchills, amb
un dels anells més demanats
actualment pels aficionats,
el Petit Robust. De combustió
excel·lent, molt homogènia
des del principi i que es manté
durant tota la fumada.

Fabricant:

Habanos SA
Altadis SA

Producte final

Comercialització:

Aroma:

Procedència del tabac
Origen: Cuba
Mescla (blend)
Tabac: 100% cubà

Sabor:

intens de tabac, afustat,
esdolceït i pungent, recorda la terra
humida, ametlles, mel i pebre blanc
intens de tabac, afustat,
lleugerament terrós, força dolç i amb
puntes dolces i especiades; deixa
records de toffee, fruits secs, cedre,
vainilla, nou moscada i mel

Format
102 mm
19,84 mm
Calibre (cepo): 50
Pes: 11,5 g
Longitud:

Fortalesa:

Diàmetre:

mitjana

color carmelita natural
amb tints colorats
Color:

20-30 min
Cendra gris mig virada de gris fosc,
ferma, consistent i compacta,
que denota un excel·lent torcido
Fumada:

Tir:

excel·lent

Anell (vitola de galera):
Presentació:
Preu:

Petit Robust

caixa de 25 cigars

7,90 €/cigar

Altadis

» VEGAFINA ESPECIALES
Experiència de fumada única: un cigar figurat al revés
Liderant estil i innovació.
Nou cigar de lligada clàssica
VegaFina, però diferent: un cigar
singular figurat al revés. Gràcies a
la seva original forma, aquest cigar
figurat ofereix una nova forma de
fumar. Gerra de ceràmica elaborada
a Còrdova que interpreta de forma
moderna la tradició dels
millors alfarers andalusos.

Format
143 mm
18 mm
Calibre (cepo): 47
Pes: 14 g
Longitud:
Diàmetre:

Producte final
Aroma: afustat, cuir i amb records torrats
típic sabor dominicà, afustat, sec,
especiat, amb puntes de dolçor
Sabor:

Fortalesa:

Altadis SA
Comercialització: Altadis SA
Fabricant:

Color:

suau a mitjana-suau

capa color carmelita clar

40-45 min, cendra compacta
de color gris clar
Fumada:

Procedència del tabac
Origen: República Dominicana
Mescla (blend)
Tripa: República Dominicana (Piloto
Ligero, Olor Seco), Nicaragua
(Nicaragua Seco), Colòmbia (Tairona)
Subcapa (capote):

Indonèsia (Java Sumatra)
Capa: Equador (Connecticut)
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Tir:

molt bo

Anell (vitola de galera):
Presentació:
Preu:

Park Lane

gerra de ceràmica amb 21 cigars

4,70 €/cigar

Talli el cigar pel cap, encengui’l per
l’extrem més prim i gaudeixi de tot el seu
sabor
Nota:

REPORTATGE

Altadis

» VEGAFINA FORTALEZA 2 ROBUSTO
Un clàssic de VegaFina amb un punt més de fortalesa
Fortaleza 2 és una
nova línia de cigars
VegaFina, que aporta
una nova experiència
de sabors i aromes
amb tabacs de fortalesa
mitjana, intensa i
refinada alhora.
De combustió excel·lent
i homogènia, els cigars
mantenen la mateixa
qualitat en la selecció
de les fulles i el torcido
fet a mà, però amb
nous matisos i un
punt més de fortalesa.

Fabricant:

Altadis SA
Altadis SA

Producte final

Comercialització:

afustat, amb notes de cuir,
cedre i cafè
Aroma:

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

intens i refinat, fusta,
espècies, fruits secs
Sabor:

Fortalesa:
Color:

mitjana

capa de to natural/madur

40-50 min, cendra compacta
de color gris clar/mitjà
Fumada:

Tir:

Format

molt bo, fàcil de fumar

Anell (vitola de galera):

127 mm
Diàmetre: 19 mm
Calibre (cepo): 50
Pes: 14 g
Longitud:

Presentació:
Preu:

Robust

caixa de 10 cigars

4,30 €/cigar

STG

» MACANUDO 1968 GIGANTE
Intens i inesperat
La sèrie Macanudo 1968 la
integren varietats de tabacs curats
i envellits per períodes d’un mínim
de tres anys. De fortalesa continguda
en els seus inicis, suau, gustós i de
sabor dens, evoluciona amb grans
matisos en els quals es reconeixen
notes de cacau i espècies,
amb augment de tocs dolços
i de la seva fortalesa.

Procedència del tabac
Origen: República Dominicana
Mescla (blend)
Tripa: República Dominicana,
Nicaragua (Esteli, Omepete)
Subcapa (capote): EUA (Connecticut)
Capa: Hondures (San Agustín),
de llavor antiga cubana

Fabricant:

General Cigars

Distribuïdor:

Scandinavian Tobacco Group

intens, de tabacs ben curats. Tocs
de fusta i espècies
Aroma:

cremós, molt ben envellit, dolç
amb notes de cacau i espècies
Sabor:

Fortalesa:
Color:

152 mm
Diàmetre: 25 mm
Calibre (cepo): 60
Pes: 28,5 g

Tir:

mitjana/alta, gens agressiva

madur-colorat, capa molt greixosa

Fumada:

Format
Longitud:

Producte final

1,40 min

excel·lent

Anell (vitola de galera):
Presentació:
Preu:

Gegant

caixa de 20 cigars

7,25 €/cigar
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REPORTATGE

STG

» LA TRAVIATA DIVINO by CAO
Un clàssic modern
Gràcies a una sumptuosa capa colorada
d’Equador, el cigar atrau tant el sentit
visual com l’olfactiu, amb un aroma de
pebre i cuir. De textures picants, mostra
un caràcter intens però equilibrat. Sabors
de cedre, anís i pebre negre que es
desenvolupen suaument cap a un final
exuberant i cremós. Considerat un del
deu millors cigars del món per la
prestigiosa publicació Cigar Aficionado
(puntuació de 93/100).

Procedència del tabac

Producte final

Nicaragua
Mescla (blend)

Aroma:

Origen:

República Dominicana,
Nicaragua
Tripa:

Subcapa (capote):

Camerun

General Cigars

Comercialització:

Scandinavian Tobacco Group

amb notes especiades i de cedre.
Intens i equilibrat
Sabor:

Fortalesa:

mitjana/alta, gens agressiva

colorat (marró persistent)

Color:

Equador, de llavor antiga
cubana

Fumada:

Format

Anell (vitola de galera):

127 mm
Diàmetre: 20 mm
Calibre (cepo): 50
Pes: 11,8 g

Presentació:

Capa:

Longitud:
Fabricant:

penetrant, de pebre i cuir

35 min

excel·lent

Tir:

Preu:

Robust

caixa de 24 cigars

3,45 €/cigar

STG

» MACANUDO CAFÉ ROBUSTO
Suau i aromàtic
Macanudo Café és l’origen de la
marca creada el 1868 a Jamaica que
posteriorment va continuar la seva
fabricació a la República Dominicana
de la mà del mestre tabaquer Daniel
Núñez. Es un cigar aromàtic perfectament equilibrat, de caràcter suau,
que ens ofereix aromes de fusta i sabors d’herbes, amb lleugeres notes
picants, tons dolços i de cacau.

Procedència del tabac
Origen: República Dominicana
Mescla (blend)
Tripa: República Dominicana
(Piloto Cubano), Mèxic
Subcapa (capote): Mèxic (San Andrés)
Capa: EEUA (Connecticut), llavor
shade

General Cigars

Comercialització:

FOTO:

©JosepRibas_falgués

Scandinavian Tobacco Group

22

Aroma:

suau, de fusta i herbes

d’herbes amb lleugeres notes
picants, de cacau i tocs dolços
Sabor:

Fortalesa:
Color:

Format
139 mm
Diàmetre: 19 mm
Calibre (cepo): 49
Pes: 13,4 g

Tir:

mitjana

clar (marró clar)

Fumada:

Longitud:
Fabricant:

Producte final

40 min

excel·lent

Anell (vitola de galera):
Presentació:
Preu:

Robust

caixa de 25 cigars

6,55 €/cigar

REPORTATGE

Davidoff

» Davidoff Puro d’Oro Gorditos
Intens
La sèrie Puro de Puro
d’Oro de Davidoff
incorporarà el 2013
aquest nou anell, que
completarà la primera
sèrie de Davidoff feta
exclusivament amb
tabacs 100% dominicans. La capa Yamasá
d’aquesta línia és la
primera capa que
Davidoff cultiva a la
República Dominicana i dóna al cigar un
color més fosc i una
textura més gruixuda,
vellutada i oliosa.

Fabricant:

Davidoff

Producte final

Comercialització:

Aroma:

Proein Distribuciones (Espanya)

Sabor:

cafè torrat, espècies

cafè, dolç

Fortalesa:

Procedència del tabac
Origen: República Dominicana
Tabac pur
Tripa: República Dominicana

Color:

fosc torrat

Fumada:
Tir:

Subcapa (capote):

alta

35 min aprox.

perfecte

Anell (vitola de galera):

República Dominicana
Capa: República Dominicana

Short Robust
Presentació:

Format

caixa de
25 cigars
i estoig
de 4 cigars

94 mm
Diàmetre: 23 mm
Calibre (cepo): 58
Pes: no s'indica
Longitud:

Preu:

per determinar

Davidoff

» Davidoff Primeros Maduro
Saborós
Després de l’exitós llançament de Davidoff Primeros,
aquest 2013 arribarà a Espanya Davidoff Primeros Maduro,
un cigar fet amb la mateixa lligada que el número 2 de la
sèrie Classic, en format Petit Panetela. Aquest cigar, amb
una capa sun-grown especial, més fosca i brillant, ens
ofereix una fumada més intensa i aromàtica.

Procedència del tabac
Origen:

República Dominicana

Tabac pur
Tripa:

República Dominicana

Subcapa (capote):

República Dominicana
Davidoff
Distribuïdor: Proein Distribuciones (Espanya)
Fabricant:

Capa:

Equador

Format
Longitud:

104 mm

Diàmetre:

13 mm

Calibre (cepo):
Pes:

34

no s'indica

Producte final
Aroma:
Sabor:

floral

fusta, melós

Fortalesa:
Color:

madur

Fumada:
Tir:

suau/mitjana

20 min

perfecte

Anell (vitola de galera):
Presentació:
Preu:

Petit Panetela

caixa de 6 cigars

per determinar
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ENTREVISTA

Lluís Antoni Albareda
Promotor de cigars premium a Scandinavian Tobacco Group
Tarragoní resident a Constantí vinculat al món del tabac des de fa vint-i-cinc anys. Avui es dedica en cor i
ànima als cigars, que ven, promou i honra: «hi ha un cigar per a cada dia i per a cada moment del dia». No
confia en les polítiques tabaqueres globals que «parteixen de la inconsciència i perjudiquen el sector». La
seva feina el porta a viure de primera mà la croada que està vivint actualment el sector del tabac.
Lluís Albareda es va iniciar el 1987 a
Philip Morris i va continuar la seva trajectòria a COIBA (Habanos) i Proein (Davidoff) fins arribar al seu actual càrrec
a Scandinavian Tobacco Group, per
a qui ven i promociona cigars premium
a Llevant i Aragó. STG, multinacional
amb seu a Dinamarca, és número u
mundial en fabricació i venda de tabac
de pipa i segon fabricant mundial de cigars. Entre les seves marques bandera
destaquen els cigarritos Café Crème i
La Paz (Wilde), i els cigars Macanudo,
La Traviata, Don Tomás i El Crédito.
Les possibles modificacions a la Llei
del tabac arran de la sentència —recent— del Tribunal Suprem podrien
permetre la vinculació directa d’una
casa comercial, fabricant o distribuïdor amb un estanc.
Potser trobaríem un dia un estanc
STG?
Certament que amb una mesura així
la neutralitat de l’estanquer quedaria
afectada i probablement no s’acabarà
permetent, seria discriminatori. Suposaria un canvi absolut en l’estructura
actual i hauria de fer-se de forma coherent, partint del consens amb distribuïdores i fabricants.
Els estancs potser també importaran i exportaran.
I potser també compraran a Internet.
Si això es convertís en una realitat,
ens convertiríem en un mercat més
flexible.
Eurovegas ens retornarà el dret a
fumar en alguns espais?
No entendria, i seria un desgreuge,
que es permetés fumar als restaurants
d’Eurovegas i a la resta, no. Pot ser
que ens ajudi a recuperar espais que
ara estan tancats al fumador.
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«L’estanquer és la
nostra via més directa
cap al client.»
client»

FOTO: ©JosepRibas_falgués

Ara només queden els clubs de
fumadors.
Suggerim als estancs que promoguin
la creació de clubs i ens oferim a fer-hi
tastos (cates) i altres promocions. Els
clubs són, junt amb els estanquers, la
nostra única eina de promoció directa
amb el fumador. Trobo a faltar una organització que aglutini tots els clubs
de fumadors d’Espanya.
Parlem de la proposta de directiva europea.
La nostra principal amenaça avui és
Brussel·les: lleis i normatives que perjudiquen el nostre mercat, que, recordo, és legal. Polítiques inconscients
que no parteixen de la realitat.
L’empaquetat genèric és un atac a
la propietat intel·lectual i industrial de les marques?
Sí, rotundament. També ho és el
dark mark. Si el producte s’amaga
i la marca desapareix del paquet, no
ens queda cap via per comunicar-nos
amb el fumador. Ja estem treballant
en noves formes de màrqueting, par-

tint de la base que el client no veurà
el producte. Tampoc hi haurà forma
de presentar les novetats, tret de la
voluntat de l’estanquer. Per això ara
mateix s’estan traient tants productes nous.
Una altra mesura altament restrictiva,
si s’aplica, és l’eliminació de les aromes i els sabors dels productes.
L’única diferència entre marques
acabaria essent el preu?
Una guerra de preus no tindria sentit,
perquè tots els productes serien iguals
i hauria desaparegut la imatge de marca. La diferenciació vindria marcada
per la qualitat, que partirà principalment de la barreja de diferents varietats de tabac, més aromàtiques.
Al cap i a la fi, opina Albareda, potser
tot això ens portarà, com a fumadors,
a obrir els sentits a nous sabors i aromes i descobrir nous productes i varietats. 
YOLANDA CERVIÀ
Periodista

ENTREVISTA

José María Baselga
Director general i director comercial
en funcions de Proein D istribuciones (D avidoff )
Aquest economista de bressol i residència madrilenya va entrar al món del tabac amb una trajectòria
fortament vinculada a les telecomunicacions, i després d’abandonar la carrera de pilot comercial, la seva
«autèntica vocació de joventut». La seva carrera professional li ha permès ser pioner en el naixement de
les puntocom i veure evolucionar «des de dins» l’alçament d’Internet i de les comunicacions mòbils. Bon
jugador d’esquaix —esport que practica diàriament—, l’actual director general —i per les circumstàncies,
ens explica, també comercial— de Proein és, com no podia ser d’altra manera, un gran fumador de cigars.
Proein Distribuciones comercialitza
a Espanya les labors de tabac de Davidoff, fabricant a la República Dominicana per a l’empresa suïssa Oettinger Davidoff Group. Proein compta amb una
àmplia xarxa de vendes que cobreix tota
la península, les Balears i les Canàries.
José María Baselga és contundent
a l’hora d’expressar que «mentre altres sectors s’han enfrontat a plantejaments talibans o demagògics defenent postures raonables i realistes, el
nostre sector ha abaixat la guàrdia».
Al parer de José María, mentre no sapiguem enfrontar-nos a això, les nostres possibilitats de supervivència es
redueixen exponencialment.
Li preguntem per les possibles modificacions a la Llei del tabac arran de la
sentència —recent— del Tribunal Suprem, que podrien permetre la vinculació directa d’una casa comercial, fabricant o distribuïdor amb un estanc, i
afectar la neutralitat de l’estanquer.
Deixaríem d’entendre els estancs
tal com els coneixem ara?
Evidentment, amb la llei a la mà, afecta clarament. Una altra cosa és que jo
comparteixi que això sigui una mesura
que tingui sentit. Modificar aquest aspecte suposaria un canvi profund en
alguns plantejaments, però no crec que
sigui negatiu per al sector.
Els estanquers també podrien importar i exportar, i comprar per
Internet en una Europa sense fronteres…
Vivim en una societat altament competitiva i això és el que fa que s’evolucioni

«El tabac, com el menjar,
el beure i tantes altres
coses, és dolent si no hi
ha un consum adaptat a
les condicions de cada
individu»

a velocitats vertiginoses. Per què llastrar
la iniciativa i la competitivitat, sobretot
en un moment tan difícil i econòmicament dur? Obrim la via de la competitivitat i que els millors estirin el mercat i
el consum que tant necessitem!
Actualment, quina és la principal
amenaça per a les marques i comercialitzadores?
La disminució d’ingressos per fumada.
S’han incorporat a la cartera productes
excessivament barats en un entorn en
què les fumades es redueixen cada dia
més i més dràsticament.
Alguns consideren l’empaquetat
genèric que proposa la directiva
europea un atac directe als drets
de les marques…
Discutible, i sobretot, fàcilment neutralitzable quan tens davant el poder de
legislar.
Si s’aproven les modificacions que
preveu aquesta directiva, en què
patirà més el sector?
Augmentarà la percepció social negativa cap al tabac, ja per si mateixa molt
deteriorada.

Una altra mesura, si s’aplica, és
l’eliminació de les aromes i els sabors. El preu acabarà essent l’únic
element diferenciador?
Per descomptat, la qualitat i el preu
continuaran essent factors determinants, però de forma combinada.
Comportaria potser l’efecte contrari als objectius de la directiva?
Ara mateix és difícil valorar el pes
que cada efecte podria tenir. Per a
l’estanquer, estic convençut que li suposarà un major protagonisme del que
ja té ara.
S’ha de potenciar l’establiment de
clubs de fumadors?
L’enfocament dels clubs de fumadors ha
quedat desvirtuat per dues raons fonamentals: el «fum» i el «tabac» centren el
protagonisme de la seva activitat, i això
activa el rebuig social. El tabac hauria
de tenir un protagonisme més diluït en
les activitats dels clubs sense que per
això perdin la missió per a la qual es
van crear: fumar. 
YOLANDA CERVIÀ
Periodista
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ASSEMBLEA GENERAL » TARRAGONA

LES SANCIONS PER PRODUCTES NO
AUTORITZATS PROTAGONITZEN EL
DEBAT DE L’ASSEMBLEA DE TARRAGONA
Els assistents van aprofitar la presència de Mario Espejo per manifestar
la seva disconformitat vers les dures sancions que aplica el Comisionado.

Els membres de la Junta de Tarragona, abans de començar l'assemblea.

Data:

diumenge 17 de març de 2013

Hora:

10.30 h

Lloc:

Masia Can Crusells, Reus

Taula presidencial:

Josep Servera (president del Gremi de
Tarragona), Eugeni Rodríguez (president
de la Unió de Lleida i de la FCE), Jaume
Gou (president del Gremi de Girona),
Julià Vinué (vicepresident de la Unió de
Barcelona), Mario Espejo (president de la
Unión de Asociaciones de Estanqueros
de España) i Xavier Tamareu (assessor
legal de la FCE).
Assistents:
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160 (85 estancs)

No era a l’ordre del dia, però l’eterna
qüestió sobre la venda de tercers
productes als estancs i les sancions
pels no autoritzats va irrompre amb
força. Quan un agremiat, en el torn
de preguntes, va comentar la pèrdua
de beneficis del sector associada a la impossibilitat de vendre
altres productes per la prohibició
del Comisionado para el Mercado de
Tabacos (CMT), es va encetar un encès debat sobre la diversificació i les
sancions.
Davant de l’alarmisme dels estanquers, Espejo va explicar que en tot
el 2012 només hi havia hagut
una quantitat mínima de sancions per aquest motiu, quatre de
les quals a la província de Tarragona. Aquesta xifra no justifica, segons
el president de la UAEE, el clima de
por per les multes que plana entre
els estanquers.

La diversificació de
productes aixeca polseguera
Alguns assistents no van quedat satisfets amb les explicacions sobre les
sancions i hi va haver una certa tensió en l’ambient durant uns instants.
Uns moments abans, Espejo havia comentat que a Itàlia els estanquers
cobren rebuts d’aigua i llum i
l’impost de circulació i fan alguns
tràmits administratius. Això va
aixecar molts murmuris, ja que per als
estanquers no és una ampliació dels
productes a la venda, sinó una feina
afegida que no els pertoca.
Per a Josep Servera, president del Gremi de Tarragona, la qüestió de la diversificació de productes sempre és polèmica i provoca discussions dins del
col·lectiu mateix. No obstant això, va
afirmar que el que cal és dilucidar
quin model d’estanc es vol tenir i

ASSEMBLEA GENERAL » TARRAGONA

que estan treballant en aquest sentit
des de la Comissió de Seguiment del
Reglament que ell presideix i per altres
vies. Servera es va mostrar partidari
que la diversificació s’hauria de fer
en funció de les característiques
de la zona, ja que un estanc de platja
i un d’un poble petit a l’interior tenen
característiques radicalment diferents.

Navamuel: «El 60% dels estancs té una
alarma domèstica que es desactiva
només trencant-ne la caixa»

Donar a la seguretat
la importància que mereix
L’ordre del dia recollia els ja clàssics
temes de la seguretat i les qüestions
legals. Malgrat que fossin molt recurrents, Servera va exemplificar la gran
importància de la seguretat explicant
que només uns dies enrere un membre de la junta del gremi tarragoní
havia patit un robatori tot i tenir mesures de seguretat normals per
valor de 100.000 € la nit següent de
rebre la «saca», cosa que evidencia la
vigilància que els delinqüents fan dels
estanquers.
Abans d’entrar en matèria, el president tarragoní va fer un recordatori
dels companys que ja no eren presents, en Josep M. Pijuan, el Pepe,
d’Altafulla, i en Salvador Porta, de la
Bisbal del Penedès.

L’assessor de seguretat, Llorenç Navamuel, va exposar de manera gràfica quins són els punts febles dels
estancs: el magatzem i les parets
que donen a altres establiments
o escales. Ja que el material que es
ven als estancs no cap en una caixa
forta, com el producte de bancs o joieries, cal fer que el magatzem tingui
unes mesures de protecció semblants.
L’assessor va recomanar als estan-

quers que facin el test de seguretat
(que incloem en aquest mateix número de la revista) per comprovar si el
seu establiment s’ajusta a les recomanacions del Protocol de Seguretat.
L’assessor legal de la FCE, Xavier Tamareu, va incidir en aquest aspecte i va
afirmar amb contundència que «decidir
les mesures de seguretat en funció del
comercial que ve a l’estanc a vendre’nsles no té perdó de Déu». L’advocat va
dir que si es posen sistemes que
no són els recomanats, els estanquers s’hi juguen deixar de ser-ho,
ja que les assegurances podrien no pagar les indemnitzacions si els sistemes
de seguretat no són els declarats.
En acabat, els representants de l’empresa Segur-mon van explicar que
malgrat que la llei no ho recull, un
estanc és un local de risc i requereix uns sistemes mínims de seguretat. Van remarcar la importància
de fer servir aparells cablejats i no
per ràdio ni wi-fi, ja que es poden sabotejar molt fàcilment.

Tamareu: «Hem de reinvertir una part
dels beneficis en seguretat.
Tots els negocis reinverteixen una
part dels guanys en millores»

Segur-mon va fer una demostració de
la màquina de boira que es dispara
quan hi ha una intrusió. Aquest sistema
és, segons Josep Garcia Saavedra, gerent de l’empresa, l’únic que pot evitar avui dia un robatori quan s’està
fent, ja que la resta només són dissuasius, com les alarmes o les càmeres.
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ASSEMBLEA GENERAL » TARRAGONA

Els estanquers que van entrar dins la
sala van corroborar que, un cop plena
de boira (cosa que es produeix en pocs
segons), amb prou feines es poden
veure la pròpia mà a un pam de la cara.
L’anècdota del dia va ser justament
aquesta demostració, ja que un cop
acabada, quan els assistents van sortir de la sala on va tenir lloc, el núvol
de boira va fer disparar sense més
transcendència els detectors de fum
del passadís.

El sistema de boira connectat a alarma
pot costar entre 1.900 € i 5.000 €.
El Gremi i Banc Sabadell han pactat
diferents opcions de finançament
per als agremiats

Espejo: «Amb els nostres
estancs no s’hi juga»
Un altre punt del dia de l’assemblea era
explicar la feina de la FCE i la UAEE a
Brussel·les. Mario Espejo, que hi assistia en representació de Salomé Ibáñez,
portaveu dels estanquers a la Mesa del
Tabaco, va explicar que el sector tabaquer europeu s’ha unit «desde el semillero hasta el cenicero» per evitar que es
faci realitat l’amenaça de l’excomissari
de Salut de la UE, John Dahli, que va
declarar que l’any 2040 s’hauria eradicat el tabac d’Europa. Cinc-cents
anys de tradició tabaquera estan en
perill, segons el president de la UAEE.
El 19 de desembre de 2012, quan va
sortir el projecte definitiu de la directiva, es van veure els fruits aconseguits
en dos anys de feina: la desaparició del
display ban (la prohibició de mostrar
els paquets de tabac als punts de venda) i la desaparició del paquet genèric.
Però encara queda molta feina per fer,
i per això Espejo considerava molt important la manifestació de Brussel·les el

22 de gener passat, en què 4.000 persones que viuen del tabac van expressar el seu rebuig als canvis previstos.
El president de la UAEE no descartava
la necessitat d’una segona manifestació, que hauria d’aplegar moltes més

Els assistents van mostrar molt d'interès en els temes que es van tocar.
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persones i arribar als quinze o vint mil
minoristes de tabac. «Ens hi estem
jugant el calaix i que els nostres
fills puguin viure de l’estanc. Haurem de ser allà i dir ben alt i clar que
amb els nostres estancs no s’hi juga».

ASSEMBLEA GENERAL » TARRAGONA

Durant l’assemblea es va imposar un pin del Gremi d’Estanquers de
Tarragona a l’inspector Joel Boldú, el caporal Manel Carbó i l’agent
Míriam Franch, de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al
Ciutadà de la Regió Policial Terres de l’Ebre, i se’ls va atorgar
una placa en reconeixement a la seva tasca.

Els estanquers gaudint del dinar després de l'assemblea.

Espejo va demanar la unió i l’esforç
de tothom per assistir a una hipotètica
segona manifestació a Brussel·les
en defensa del sector

La Maria Dolors Ribera i la Roser Ferran al torn de preguntes.

Des del març els agremiats també
tenen a la seva disposició assessoria
fiscal gratuïta per ajudar-los en
qualsevol dubte, tràmit o gestió

Aprofitar els
recursos del Gremi
L’assemblea va retornar després a temes més pròxims, i l’assessor legal
Xavier Tamareu va reiterar que els
socis del Gremi i de la FCE facin ús
dels serveis gratuïts d’assessoria
legal, una eina molt útil a disposició
dels estanquers per resoldre dubtes legals. L’advocat va incentivar
l’ús de la via telemàtica (Internet o
telèfon) per facilitar aquest assessorament als que viuen més lluny. A
la seva manera gràfica habitual va
explicar la seva tasca: «La gràcia de
l’assessorament és no caure de morros i trencar-se les dents. A mi em
sap greu que em vingueu quan ja
teniu el paper blau [la sanció de la
Guàrdia Civil]».
Acabat el mogut torn de preguntes,
es conclogué l’assemblea i els assistents es van dirigir a la sala on es va
servir el dinar. Després d’assaborir
diversos entrants a base de peix i
marisc i un segon plat consistent en
filet amb dues salses o lluç al forn,
postres i cafès, un mag va amenitzar
la tarda amb diferents trucs que van
sorprendre els assistents. 
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Els equips de Loteria de
Catalunya que donen servei
al punt de venda
L’any 2012, la Loteria de Catalunya ha celebrat els
seus vint-i-cinc anys d’història, vint-i-cinc anys al
servei de la població de Catalunya, mitjançant la
xarxa d’agents venedors repartits arreu del territori
català.
Aquests vint-i-cinc anys han permès a la Loteria adquirir una gran experiència en el suport al detallista,
que es trasllada en l’oferiment d’un servei de primer
nivell, a partir del coneixement de les necessitats específiques dels nostres agents venedors.

Cada tècnic té una zona geogràfica assignada i
s’encarrega d’atendre els seus detallistes de forma
personalitzada.

El Servei d’Atenció Telefònica està
a la vostra disposició per a qualsevol
tipus de consulta que pugueu tenir,
des de les set del matí fins a les deu de
la nit, de forma que cobreix tot l’horari
comercial dels estancs.

El Servei d’Atenció al Detallista està format pel Servei
Tècnic, el d’Atenció Telefònica i el promotor de vendes, que donen un suport presencial.

El Servei Tècnic és l’encarregat
d’assegurar un bon funcionament dels
equips que facilita la Loteria de Catalunya
als seus agents venedors.

A més, la Loteria de Catalunya posa a disposició dels
seus agents venedors una línia gratuïta per facilitar
la gestió de les vostres consultes: 900 649 649.
Aquest departament us atendrà per a qualsevol necessitat d’informació que tingueu, tant de caràcter
tècnic, com administratiu o comercial.

Acudeix als punts de venda en cas d’incidència en el
funcionament dels equips per optimitzar-ne el rendiment.

També gestiona la venda de
la Loto Ràpid, trucant periòdicament per
informar de les novetats dels jocs,
gestionant l’estoc de bitllets en el punt
de venda i subministrant els consumibles.

L’Equip Comercial de la Loteria de Catalunya està
format per promotors de vendes repartits per tot
el territori. Cadascun d’ells té una zona geogràfica assignada i és la persona encarregada d’atendre
l’agent venedor de forma personalitzada i ajudar-lo
per portar a terme una bona gestió.
S’encarrega del punt de venda des de l’inici, identificant-lo, formant-lo en matèria de joc i del funcionament del terminal, i fent-ne el seguiment comercial
posterior.
Entre les tasques de suport principals al punt de venda, destaquen:
Explicar com millorar les vendes de la loteria.
Explicar com optimitzar la col·locació i situació
dels elements de material de punt de venda.
Informar de les novetats dels jocs i de la gestió
amb la Loteria de Catalunya.
Solucionar qualsevol dificultat que pugui sorgir.

El promotor visita puntualment tots
els detallistes assignats, i els acompanya
en les diferents accions de Relacions
Públiques que ofereix la Loteria.
Aquesta atenció personalitzada
de la Loteria de Catalunya se situa entre els
serveis més ben valorats del mercat.
Durant aquests anys de prestació dels Serveis
d’Atenció, Telefònica o Presencial, s’ha generat un
fort vincle entre el personal de Loteria de Catalunya
i els agents venedors.

Si voleu formar part dels agents
venedors de la Loteria de Catalunya,
gaudir dels avantatges que això
representa i contribuir al desenvolupament social de Catalunya, podeu
contactar amb el Servei d’Atenció
Telefònica al número gratuït
900 649 649.

L'ESCAPADA DE L'ESTANQUER

Esparreguera,
la passió d’un poble
El poble d’Esparreguera es bolca en la representació
de la Passió de Crist que es fa cada any pels volts de la
Setmana Santa en aquesta localitat del Baix Llobregat.
Gent de totes les edats acudeix en massa al Teatre de
la Passió per participar en algun dels quadres de l’obra.
La Passió és l’escenificació de la vida
i la mort de Jesús i es fa en diversos
municipis de Catalunya i fins i tot a
Europa. Originàriament prové dels
misteris, que eren unes representacions dramàtiques medievals en
què es mostraven passatges de la vida
de Jesús, de la Mare de Déu o d’alguns
sants. Es feien dins les esglésies i només els clergues en podien ser els
intèrprets. A mesura que passava el
temps, els misteris es van anar teatralitzant, van incorporar escenografia,
es van començar a fer a les places dels
pobles i s’hi van afegir actors. Ja eren
autèntiques obres de teatre.
La Passió d’Esparreguera és un espectacle en dues parts: al matí es fan
els quadres (escenes) que mostren la
vida pública de Jesús, i a la tarda, els
de la passió, mort i resurrecció. Cada
part dura dues hores i mitja, amb els
corresponents descansos, i hi participen diversos actors i molts figurants,
que arriben al mig miler en el quadre
de l’Entrada a Jerusalem. És un espectacle molt complet, ja que té passatges pretesament marcats per un to
tètric, d’altres que són més intimistes
i alguns d’espectaculars per la quantitat de participants i per la música en
directe i els recursos tècnics.

A la Passió hi
participen fins a mig
miler de figurants, tots
voluntaris del poble
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Foto: La Passió d'Esparreguera

Però el més atractiu de la Passió és que
tothom està convidat a participarhi, intèrprets professionals i aficionats.
Els personatges amb text acostumen
a interpretar-los actors professionals
o amateurs, que participen en l’obra
des de petits i han anat adquirint experiència; però el gruix de figurants,
que és la major part, està obert a la
participació dels esparreguerins, tant
si són adults com infants.
Cada any se’n fan deu representacions, que enguany van començar el
3 de març i s’acabaran l’1 de maig.
Són diumenges (i algun dissabte) de
dinar amb presses a les cases del poble per arribar a temps als quadres de
la tarda; són dies de convidar amics a
assistir d’espectadors a l’obra mentre
els amfitrions pugen a l’escenari; és
època de vestir-se amb una túnica i
de canviar la realitat del segle xxi per
la de fa dos mil anys.

La Cristina Bros, estanquera d’Esparreguera que ha participat alguns
anys a la Passió, ens n’explica el mecanisme: «Tothom que hi vol participar va al teatre, puja a la planta de
vestuari, li donen la roba que li va bé
i quan toca sortir al quadre, si s’ha de
cantar, es canta; si s’ha de caminar,
es camina... Els que només hi anem
de tant en tant busquem algú que ho
conegui més perquè ens digui quan
hem d’entrar. Sempre hi ha gent que
coneixes i t’hi afegeixes».
Participar a la Passió no requereix
assajos ni apuntar-se prèviament a
una llista. No requereix ni tan sols
planificació, ja que es pot decidir
participar-hi el mateix dia. Sempre hi
ha gent disposada i mai no els han
faltat voluntaris per fer de figurants.
Per a molts esparreguerins és un
orgull formar-ne part, i per a molts
d’altres, simplement una tradició

L'ESCAPADA DE L'ESTANQUER

que ve de família. Abans que ells, ho
van fer els seus pares, i els avis, i els
besavis... Malgrat aquesta facilitat
d’improvisació, si els participants es
comprometen a actuar en vuit de les
deu representacions de la temporada,
el Teatre de la Passió els lliura un carnet de soci que atorga descomptes en
la resta d’obres que es programen.

De la Passió d’Esparreguera se’n té
constància ja l’any 1611, però no va
ser fins al 1860 que es va començar
a fer en un local tancat. Ara disposa del seu propi teatre, inaugurat el
1969, amb una programació estable
a banda de la Passió, i també va ser
declarada Festa Tradicional d'Interès
Nacional l'any 1983.

Sempre hi ha persones disposades a participar
a la Passió. Per a molts esparreguerins és un
orgull i una tradició formar-ne part

Foto: La Passió d'Esparreguera

Foto: La Passió d'Esparreguera

Aquest any, els estanquers
estem d’enhorabona, ja que els
organitzadors de la Passió
d’Esparreguera ens ofereixen un
preu especial en les entrades

Encara sou a temps de
veure la Passió de 2013!

Foto: La Passió d'Esparreguera

I ara, un 25% de descompte per als estancs membres
de la Federació Catalana d'Estanquers!
Per

a més informació contacteu amb:

Unió d'Estanquers de Barcelona
Tel.: 93/302.78.61 Laborals de 9 a 14 h i de 17 a 20 h
unio@estanquersdebarcelona.com
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NOTÍCIES » DESTACADA

Josep Servera, president de
la Comissió de Seguiment del
reglament de la Llei del tabac
Fem sentir la veu dels estancs
En el número anterior d’aquesta revista vàrem anunciar la creació de la Comissió de Seguiment del Reglament
de la nova Llei del tabac. La Comissió
va néixer amb l’objectiu de canalitzar opinions, criteris i punts de vista
dels estanquers de tot l’Estat en relació amb les modificacions introduïdes per la nova llei i vehicular-ne les
propostes per modificar el reglament
que aplicarà la llei.
Parlem amb el tarragoní Josep Servera, president d’aquesta Comissió i
del Gremi d’Estanquers de Tarragona,
perquè ens expliqui els detalls i la
funció de la Comissió.

Els membres de la Comissió.

Servera simbolitza la gran implicació
dels estanquers catalans per incidir en
qualsevol canvi que afecti el sector
Quina és la primera acció que va
fer la Comissió?
En el primer que ens vàrem centrar va
ser en la defensa al Senat de les esmenes a la nova llei que havia preparat i
presentat a la Unión de Asociaciones de
Estanqueros de España (UAEE) la Federació Catalana d’Estanquers (FCE), la pri-

mera que es va mobilitzar i que va concretar un text. Els estanquers catalans
ja havíem presentat les esmenes al PP
i a la Subsecretaria d’Hisenda, i gràcies
a la feina de seguiment, la Comissió va
ser la primera de saber que s’havia acceptat l’esmena relativa als criteris de
distància, població, rendibilitat i altres.

Representació a la Comissió
President: Josep Servera, president del Gremi d’Estanquers de
Tarragona
Secretari: Mario Espejo, president
de la Unión de Asociaciones de
Estanqueros de España
Vocal: Miguel Ángel Torinos, vicepresident de l’Asociación Provincial de Estanqueros de Valladolid
Vocal: José Miguel Garrido, vicepresident de la Unión Provincial
de Estanqueros de Toledo i advocat de professió

Resum de les esmenes presentades per la FCE
Mantenir, en les condicions d’accés a la subhasta, els criteris comercials, de salubritat, de rendibilitat, de servei
públic, de distàncies entre expenedories i de població. 3Esmena acceptada
En noves adjudicacions, un cop esgotada la concessió de vint-i-cinc anys, es convocarà subhasta per proveir
noves expenedories en la mateixa àrea on estaven ubicades. No obstant això, el concessionari cessant tindrà la
possibilitat de continuar amb la concessió mitjançant el pagament previ d’un cànon de renovació.
En adjudicacions existents l’1 de gener de 2013, es prorroguen cinc anys més les que han estat transmeses i
tindran una vigència de trenta anys les que no ho han estat. No obstant això, el concessionari cessant tindrà la
possibilitat de continuar amb la concessió mitjançant el pagament previ d’un cànon de renovació.
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Un cop el Govern aprova les modificacions a la Llei, com continua
la feina de la Comissió?
Es treballa de cara a confeccionar un
esborrany del nou reglament i presentar-lo al Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT). L’esborrany
ha de recollir les propostes de totes
les associacions d’estancs de l’Estat.
En aquest sentit, el 6 de febrer la Comissió es va reunir a Madrid i ja s’ha
fet una reunió protocol·lària amb el
CMT per intentar un apropament.
Un esborrany que partirà del consens
Es va demanar el parer a totes les
províncies espanyoles per veure les
seves inquietuds i demandes. Varen contestar vuit províncies, entre
aquestes, les quatre catalanes. Ens
van fer arribar cartes amb les seves
propostes.
Quina va ser la resposta?
N’hi va haver moltes, algunes de les
quals s’han sotmès a debat. D’altres,
de consens unànime, han quedat acceptades automàticament. Són les
que versen, entre d’altres, sobre la
possibilitat que familiars fins al segon grau puguin recollir la comanda

a Logista; sobre diferents aspectes
relacionats amb els distribuïdors, la
llibertat d’horaris comercials, les expenedories complementàries, el procediment per protegir expenedors
que estan propers a la jubilació quan
finalitza el termini de la concessió o
en cas de malaltia sobrevinguda, etc.
Com s’ha actuat davant les propostes discrepants?
En una reunió protocol·lària amb el
CMT s’intentà un apropament en-

vers la confecció del reglament i la
llei entre la Unión i el Comisionado.
I amb aquest objectiu se celebrà
una MAP extraordinària el dia 27
de febrer en què es debateren les
propostes en les quals no hi havia
un consens inicial. Algunes van resultar rebutjades i d’altres es van
acceptar; són les que la Comissió
de Seguiment plantejarà al CMT i
sol·licitarà que es tinguin en
compte en fer les modificacions a
la llei i el reglament. 

Propostes que
QUE s’han
S'HAN INCORPORAT
incorporat dels gremis i associacions catalans
> La transmissió intervivos de titularitat serà possible quan el cedent hagi exercit la titularitat durant un mínim de tres
anys, excepte incapacitat sobrevinguda.

> Reducció d’un 50% de l’import de les
sancions per pagament immediat.

> Possibilitat de venda d’articles de fumador, llibreria i papereria sense autorització prèvia, i de productes i serveis relacionats amb els costums i l’artesania de
la zona on se situï l’expenedoria amb autorització. Foment de serveis relacionats
amb les noves tecnologies, la comunicació i la societat de la informació.

> Fer un estudi de viabilitat previ a la
subhasta de noves adjudicacions.

> Que el CMT comuniqui a l’estanc, en un
termini màxim de deu dies, els canvis en
les expenedories assignades als punts
de venda amb recàrrec (PVR).

> Eliminació dels apoderats o mandataris
en la gestió de les màquines expenedores.

> Eliminació de l’excepcionalitat en el
transport del tabac des de l’expenedoria
fins als PVR.
> Llibertat de fixar uns horaris que
s’adaptin a les necessitats comercials de
la zona on s’ubiquin les expenedories.
> Autoritzar que un familiar de primer grau
pugui recollir la saca, encara que no estigui vinculat laboralment a l’estanc.
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L’amenaça del contraban capta
l’atenció de l’eurodiputada Pilar
del Castillo a Brussel·les
En una reunió tancada al Parlament Europeu, els estanquers catalans van
advertir l’eurodiputada del perill que pot suposar la reforma de la directiva
per a la salut pública i la recaptació fiscal si no es conté el contraban.

El 22 de gener a Brussel·les hi onejaven banderes de tots
colors en una protesta europea unànime contra la proposta de Tonio Borg. Una protesta promoguda per la Confederació Europea de Detallistes de Tabac —vehiculada a l’Estat
espanyol mitjançant la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España (UAEE)— en què es van manifestar prop
de 4.000 estanquers, d’acord amb els convocants.
En ocasió d’aquesta manifestació contra la reforma
de la directiva europea de productes de tabac, representants de la Federació Catalana d’Estanquers (FCE) van
aprofitar el desplaçament a Brussel·les per reunir-se amb
l’eurodiputada Pilar del Castillo, portaveu del Grup
Popular Europeu (PPE) a la Comissió d’Indústria, Energia,
Telecomunicacions i Investigació (ITRE).
Els estanquers catalans van exposar les inquietuds del sector davant la directiva, incidint especialment en les pèrdues fiscals que es poden produir a causa del probable
augment del contraban si s’aproven les mesures que preveu la reforma. Del Castillo va mostrar preocupació davant
les possibles conseqüències en el sector i en la salut dels
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fumadors exposades pels estanquers i va comunicar que
faria arribar la seva veu a l’eurodiputada Pilar Ayuso
González, membre de la Comissió de Medi Ambient, Salut
Pública i Seguretat Alimentària.
L’empaquetat genèric i l’homogeneïtzació de sabors, i la
incidència directa d’ambdues mesures en el contraban,
van ser els punts més debatuts en la reunió, en què també
es van tractar els possibles efectes de l’eliminació de les
màquines expenedores.

NOTÍCIES » FEDERACIÓ

Els estanquers catalans
ja poden pagar premis de l’ONCE
 FEDERACIÓ – 01/02/2013

La funcionalitat per pagar premis dels sortejos extraordinaris i de cap de
setmana de l’ONCE es va activar al març després de les demandes del sector.
La Ute Logista-Gtech, que comercialitza i distribueix jocs actius, jocs instantanis (rasques) i cupons per a alguns sortejos de l’ONCE, ha efectuat
diverses millores en l’operativa
amb els estancs amb l’objectiu
d’augmentar la rendibilitat d’aquests
productes i de fer-ne més lògic el funcionament.
La Federació Catalana d’Estanquers
(FCE) havia comunicat a la UTE els
problemes amb què s’estaven trobant
en la comercialització dels sortejos
extraordinaris (del dia del pare, de
la mare, de l’11/11 i de cap de setmana), sobretot pel que fa al pagament
de premis. Els estancs no estaven
autoritzats a pagar premis i els
terminals de venda no rebien la llista de números premiats, per la qual
cosa només podien cobrir la primera
part del procés, la venda de la butlleta, però, quan el client hi acudia per
esbrinar si tenia premi o per cobrarlo, l’estanquer es trobava amb la incongruència d’haver-lo d’enviar a una
cabina de l’ONCE.

Fins ara, els estancs no podien pagar
premis i no rebien la llista de números
premiats. El client havia d’anar a una
cabina de l’ONCE per cobrar
Malgrat això, el creixement ha estat
continu i això els ha permès confiar
en què és una bona opció de negoci
que calia redreçar per millorar-ne el
rendiment.
Amb l’activació de la funcionalitat
de pagaments als estancs s’espera
que les vendes creixin a més bon
ritme i que aquests productes se situïn en el lloc que LOGISTA-GTECH havia previst per a les expenedories. 

La comercialitzadora considera
que els rasques són un producte
idoni per als estancs

Davant d’aquestes evidències, diversos responsables de la comercialitzadora es van reunir amb la FCE
per explicar les actuacions empreses
per corregir aquests desajustos i
aconseguir l’encaix perfecte d’un producte que la comercialitzadora considera idoni per als estancs.
El director comercial, Marc Chabrand,
va explicar que el projecte havia tingut problemes des del principi, començant pels terminals i els programes amb què operaven i continuant
amb els canvis de tàctica i de gestió,
obligats pel mal començament i per
la crisi. Tot això va provocar que els
beneficis no s’ajustessin i quedessin molt per sota de les previsions.

Logista-Gtech (a la foto, amb membres de la FCE) activarà la funcionalitat de pagament als
estancs dels sortejos extraordinaris.
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NOTÍCIES » FEDERACIÓ

El col·lectiu d’estanquers, preocupat
per l’increment de la criminalitat
 FEDERACIÓ – 04/02/2013

L’evolució de la criminalitat en el sector estanquer durant l’any passat
i les tipologies de delictes comesos van ser els temes al voltant dels
quals va girar la primera reunió amb els Mossos d’Esquadra, derivada
del Protocol de Seguretat signat l’any passat.
El contacte més estret entre els estanquers i la policia permet posar en coneixement immediat dels
Mossos d’Esquadra qualsevol delicte o sospita de
delicte comès contra el col·lectiu. La investigació es
pot engegar així des del primer moment i hi ha, per
tant, més probabilitats de resoldre la situació favorablement.
La reunió es va centrar principalment en un grup organitzat que està sent investigat pels Mossos d’Esquadra;
el seu modus operandi és seguir els estanquers que han
escollit com a víctimes (fins ara, dotze) i robar-los el tabac quan tornen de recollir-lo de Logista, de vegades fent
ús de l’agressió física. Aquests delictes estan encara en
fase d’investigació i s’espera poder detenir els autors en
breu.

incrementat en relació amb l’any anterior, però no tant
com la Federació temia.
Aprofitant que aquesta era la primera reunió des de la signatura del Protocol, se’n van revisar alguns aspectes i es
va parlar de les certificacions d’Estanc Segur, que ja s’han
posat en marxa. A la reunió hi van assistir diversos membres i el president de la Federació Catalana d’Estanquers,
Eugeni Rodríguez Cucurull, i diversos representants de la
policia catalana. 

Els delinqüents esperen que l’estanquer surti del cotxe per
atracar-lo, però també han demostrat una certa capacitat tecnològica, ja que disposen d’inhibidors per impedir que el
cotxe es tanqui quan l’estanquer es veu amenaçat i pretén
quedar-se dins del seu vehicle per protegir-se.
També es va fer una anàlisi de les incidències de l’últim
any: robatoris amb força, atracaments amb ús d’armes,
butrons i altres tipus de delictes comesos contra les expenedories. La valoració final és que els actes delictius s’han

Membres de la FCE i agents dels Mossos a la primera reunió de
seguiment del Protocol de Seguretat.

Associa’t!
> Formació
> Assessorament legal
> Informació actualitzada
> Conveni de finançament bancari, de telefonia, corredories
d’assegurances…
> Conveni amb Loteria de Catalunya per incrementar la vostra comissió
> I molt més…
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NOTÍCIES » BREUS

Més protecció a un cost més
assequible per als agremiats
 GIRONA

E

l Gremi de Girona ha signat un conveni amb
l’empresa Laborsalus per oferir als agremiats un
pla de protecció de riscos laborals en condicions
avantatjoses. Amb això es pretén que tothom pugui
complir amb la legalitat vigent a un cost més ajustat i
amb bones garanties.
Els plans de protecció de riscos laborals són obligatoris per als estancs que tenen treballadors assalariats.
L’empresari té l’obligació de fer l’avaluació de riscos i la
planificació de l’activitat preventiva i de conservar a disposició de l’autoritat laboral el pla de prevenció. També
ha d’oferir la vigilància de la salut (revisions mèdiques) i
la formació als treballadors en matèria de salut laboral.
Laborsalus és una empresa amb una llarga trajectòria
en l’àmbit de la salut laboral i dels serveis de prevenció
privats d’àmbit nacional. 

Renovació a
la junta gironina
 GIRONA

E

l gremi gironí ha reorganitzat aquest inici d’any
la seva Junta i ha incorporat un nou membre a
l’equip directiu. David Juanhuix, estanquer de
Sarrià que fins ara ocupava el càrrec de secretari, ha
estat nomenat vicepresident, i el vocal Marc Carreres,
de l’estanc de Begur, ha passat a ocupar la secretaria.
El Gremi ha donat la benvinguda al nou membre Joan
Xifreu, de l’estanc núm. 1 de la Jonquera, que s’hi ha
incorporat com a vocal. Amb aquesta reorganització

David
Juanhuix
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Marc
Carreres

de càrrecs es pretén ajustar la tasca de cada membre
i amb la incorporació del Sr. Xifreu, aconseguir donar
un nou impuls a les relacions amb la resta d’operadors
del mercat.
El Gremi de Girona es va fundar el 1977 amb la finalitat
principal de vetllar pels interessos propis del col·lectiu
d'estanquers, així com la d'oferir una atenció adequada
a la seva activitat, tasques que ha estat desenvolupant
ininterrompudament d’ençà. 

Joan
Xifreu

NOTÍCIES » BREUS

Augmenta el nombre
de casos resolts
pels Mossos d’Esquadra
El 2012 s’han produït a la demarcació de Girona menys robatoris que a la resta de Catalunya
 GIRONA – 14/03/2013

E

n la reunió anual de seguiment entre el Gremi de Girona i el cos dels Mossos
d’Esquadra es va posar de manifest
la situació dels robatoris als estancs
de la demarcació en el darrer any.
Una de les dades més rellevants
ha estat la millora substancial de
la comunicació entre aquest cos
policial i la comunitat estanquera
en ambdós canals: mossos-gremi i
mossos-estanquer.
El Gremi insisteix repetidament
en la importància d’informar immediatament els agents dels incidents i que la millora d’aquesta
comunicació, que ha passat de
283 contactes directes amb els
estanquers el 2011 a 387 el 2012,
ha aconseguit que hagi augmen-

Reunió anual del gremi gironí amb els Mossos d’Esquadra.

tat el nombre de casos resolts d’un
any per l’altre. La comunicació directa amb el Gremi també ha crescut

fins als 75 casos i Girona ha estat
la província amb menys robatoris de Catalunya. 

Girona potencia les targetes
de bus sense contacte

E

 GIRONA – 14/03/2013

stanquers de Girona, Salt, Sarrià de Ter i Fornells
de la Selva van acudir a la seu del Gremi de Girona
per escoltar la xerrada formativa de Logista i ATM
referent al nou sistema de recàrrega de les targetes de
transport de l’àrea interurbana. El nou sistema elimina les
targetes de l’Ajuntament i Teisa i es queda amb la d’ATM.

Miguel Angel Rosado, de Logista, i membres de l’ATM, van explicar
el canvis en el sistema de targetes de bus.

El Gremi incideix a potenciar la venda i distribució als
estancs d'aquestes targetes, encara força desconegudes,
que són un bon recurs i de fàcil gestió en un moment de
crisi i baixada continuada de vendes al sector. El 2012 es
varen efectuar un total de 5,2 milions de viatges i diàriament els busos urbans de Girona tenen una mitjana de
12.800 viatgers. El Gremi pretén donar un nou impuls a
aquesta gestió per part dels estanquers, que cal que estiguin assabentats de totes les novetats per poder donar
aquest servei amb totes les garanties. 
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ESTANCS EN RUTA » LLEIDA

L’esclat festiu
del maig a Lleida
Amb l’aspecte de
capital europea que
li dóna el Segre
quan la travessa,
la ciutat de Lleida es
reivindica com una
vila vivaç i moderna,
lluny de la imatge
ensopida que la
distància de la
capital catalana
i la boira li han
conferit durant molts
anys a ulls forans.
Delicadament embolcallat amb una
bastida a mode de gasa que el protegeix de tota agressió, el campanar de
la Seu Vella observa la ciutat des dels
seus seixanta metres d’alçària dalt
del turó. L’antiga catedral, construïda a partir del segle XIII a sobre del
que havia estat una mesquita, és testimoni del ressorgiment de la ciutat a
la primavera. Igual que floreixen els
ametllers i les pereres, Lleida floreix
amb l’arribada del bon temps i recupera la vida festiva al carrer. Al mes
de maig és quan tot esclata i coincideixen tres dels esdeveniments més
importants no només de la vila, sinó
de la comarca. Les Festes de Maig, la
Festa de Moros i Cristians i l’Aplec del
Caragol fan de la capital ilerdenca un
punt de confluència ineludible.

(en què destaca Lo Marraco, el drac
de la vila), balls populars i concerts
de música. Però aquesta celebració en
honor a sant Anastasi, un soldat romà
nascut a Lleida que va ser martiritzat
l’any 303, té alguns trets diferencials:
un és la batalla de flors que se ce-

lebra el dia del patró (11 de maig),
derivada de la processó religiosa durant la qual els veïns llançaven flors
al sant des dels balcons; i l’altra és la
presència dels gegants més antics de
Catalunya, Marc Antoni i Cleòpatra,
construïts l’any 1840.

Una batalla de flors
per honorar el sant patró
Les Festes de Maig són en realitat la
festa major de la ciutat. I com tota
festa major, inclouen bestiari festiu
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La Festa de Moros i Cristians forma
part de les Festes de Maig i és l'única
d'aquesta índole que se celebra en
territori català. Més pròpia del llevant peninsular, aquesta celebració
datada al segle XII es va recuperar
fa gairebé dues dècades. El moment
més espectacular és quan les comparses de moros i cristians baixen
des de la Seu Vella i desfilen pel centre de la ciutat. A continuació d’uns
parlaments satírics té lloc la batalla,
al vespre, amb el castell de la Seu
fent de testimoni impassible.

Dotze tones de
caragols en tres dies
Però l’autèntic colofó festiu de la ciutat
és una trobada que reuneix l’essència
de la cultura festiva catalana: un bon
àpat en bona companyia. I per aprofitar que som al mes de maig i que,
com diu el refrany, «Pel maig, caragols a raig», Lleida celebra a final de
mes l’Aplec del Caragol. És en aquest
mes quan més se’n troben, arran dels
ruixats primaverals. Darrere de les
últimes gotes de pluja treuen les an-

Les cigonyes formen part del paisatge de la ciutat.

tenes aquests curiosos gasteròpodes
amb fama de lents i porucs.
L’Aplec del Caragol és tot un esdeveniment que ja fa més de trenta anys
que se celebra. No consisteix només
en una reunió per menjar caragols
en una infinitat de preparacions culinàries, sinó que hi ha tot un programa d’actes que comencen dies abans
i xarangues que volten per la ciutat
encomanant l’ambient a tothom.

Caragols llestos per ser tastats pels milers de visitants de l'Aplec. Foto: © Julià Escudé
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Arribat el cap de setmana central de
l’Aplec, que enguany serà del 24 al 26
de maig, les colles en què s’agrupen
els participants couen fins a dotze tones de caragols portats de mig món
—no n’hi ha prou amb els que es
poden trobar a casa nostra— en les
parcel·les que tenen assignades, als
Camps Elisis de la ciutat.
L’Aplec del Caragol és una de les festes gastronòmiques més conegudes

ESTANCS EN RUTA » LLEIDA

Colles desfilant a l'Aplec. Foto: © Julià Escudé

Al mes de maig coincideixen les Festes
de Maig, la Festa de Moros i Cristians i
l’Aplec del Caragol, les tres celebracions
més importants de la ciutat
de Catalunya, i està declarada Festa
d’Interès Turístic Nacional i Festa
Tradicional d'Interès Nacional. Però
això no són més que etiquetes. Per
mesurar realment el pols de la festa només cal veure la quantitat de
visitants que atreu, al voltant dels
dos-cents mil, i l’interès que suscita
arreu. Observant les cues que es formen per tastar un dels menús que
s’ofereixen a la zona de visitants,
veient l’atracció de les divertides
curses de caragols organitzades per
les colles, és evident que l’Aplec gaudeix d’una salut de ferro.

Els titelles
també tenen el seu lloc
En aquest mes tan festiu a la ciutat
no podem deixar de banda la Fira de
Teatre de Titelles, que fa gairebé vinti-cinc anys que organitza el Centre
de Titelles de Lleida i a la qual assisteixen públic i professionals d’arreu
del món. Malgrat que no és una celebració de caire folklòric i tradicional
com les altres, la Fira ja s’ha convertit
en un esdeveniment més al calendari i els lleidatans l’han integrada com
una activitat primaveral més.

Foto: Centre

de

Titelles

de

Lleida

Lleida i la rumba
De ben segur que en molts dels concerts que hi haurà a Lleida durant el
mes de maig s’hi podrà sentir rumba,
aquesta música l’origen de la qual se
situa entre els gitanos del barri de
Gràcia de Barcelona. Però sabien vostès que hi ha experts que afirmen que
la rumba va néixer a Lleida? Enric Pubill, lo Parrano, en va ser un dels pares. A Lleida hi ha hagut des de temps
immemorials una presència gitana
constant, i allà va néixer el garrotín,
considerat per uns l’origen de la rumba catalana i per d’altres, una variant.
Sigui com sigui, la rumba de Gràcia i
el garrotín, que conté lletres sornegueres i fins i tot escatològiques, farcides de paraules gitanes i del lleidatà popular, són parents propers i els
seus principals representants tenien
vincles fins i tot familiars.
Perquè no hi hagi dubtes, lo Parrano
deixa ben clar què en pensa:
«La rumba va nàixer a Lleida,
descendenta del sandó,
la cantava el vell Parrano,
la ballava el Gafarró.
I aquestes rumbes de Lleida
que volten per tot el món,
arriben a Barcelona
i ens donen la raó.»
VIOLETA ROCA

Els marges del Segre són un bon indret de lleure.

Periodista
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ESTANCS EN RUTA » ENTREVISTA

«Has de tenir varietat
de producte,
que no vol dir que es
vengui tot»
L’Elisabet Torrelles i el Josep
Gironès van arribar al món de
l’estanc de manera esglaonada.
Primer va ser ella, que va començar
a treballar a l’estanc del seu pare
després que l’arribada dels fills
li fes reorientar la vida i tancar el
seu propi negoci. Uns anys
més tard, el Josep la va seguir.

Tu ets ceramista de professió. Has fet un bon salt!
Elisabet: Sí, passar de tenir a les mans un tros de fang
a paquets de cigarretes no té comparació. Quan vaig tenir família no ho podia portar tot. Amb el temps vaig començar a treballar per hores a l’estanc del meu pare fins
que es va jubilar. Fa quinze anys que me’l va traspassar.
Era aquest mateix establiment?
E: No, estàvem a uns tres-cents metres, però en un altre
carrer, i ara fa nou anys que estem aquí. És un carrer amb
molta afluència de gent.
Josep: Aquest carrer és un embut cap a la zona comercial i del centre. Va ser una sort que ens hi traslladéssim
fa anys, perquè ara no seria possible econòmicament.

L’estanc 19 de Lleida, regentat per l’Elisabet
i el Josep, està situat a les portes de la zona
comercial, al carrer Pi i Margall, 34, sota la
presència imponent de la Seu Vella
A l’estanc hi ha dos elements que criden l’atenció, els
dos expositors de pipes i la cava de cigars amb el
distintiu «Especialista en Habanos».
Quin és el motiu de tenir tantes pipes?
J: Hem apostat per les pipes perquè has de tenir varietat per arribar a tots els clients, que no vol dir que
es vengui tot. Hi ha molts col·leccionistes de pipes a
qui agrada netejar-les, cuidar-les… Hi ha gent molt
entesa.

L'Elisabet i el Josep al taulell de l'estanc.
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I el distintiu que hi ha a la porta de la cava de
cigars, què significa?
J: Que som un dels cinquanta-dos estancs d’Espanya i
dels dotze de Catalunya experts en havans. A Lleida
som l’únic. La Casa del Habano de Cuba dóna unes
franquícies de botiga amb uns criteris molt estrictes,
però després hi ha els estancs especialistes, que som
nosaltres. Nosaltres no vam dir «volem ser especialistes», sinó que gràcies al tracte que donem als cigars
ens en van donar l’acreditació. El que n’és fumador
habitual i sap què busca, no anirà a qualsevol lloc.
Tenim vitoles que no pot tenir ningú més que no sigui
expert en havans.

ESTANCS EN RUTA » ENTREVISTA
El seu estanc és un dels
cinquanta-dos especialistes en
havans de l’Estat, i s’hi pot fer
una visita virtual des del web
www.clubpasionhabanos.com,
dirigit expressament als fumadors experts que volen localitzar
les caves especialitzades
De quins preus estem parlant?
J: El nostre cigar més car ara mateix és un
Cohiba Gran Reserva, que val 45 €. Estan
fets a mà a Cuba. Aquests cigars al mercat negre americà poden arribar a valdre
200 €. El preu ve marcat pel distribuïdor
i per tant venem al mateix preu que un
estanc no-especialista, que potser no té
les condicions òptimes de conservació;
nosaltres tenim unes despeses de manteniment de la cava que ells no tenen,
però el fumador expert vindrà aquí.

La cava de cigars
està ambientada
amb fulles de tabac.

«Tenim vitoles que no pot tenir
ningú més que no ostenti l’acreditació
de “especialista en havans”»

I la decoració que hi ha dins la cava,
amb una mostra de fulles de tabac,
l’heu feta vosaltres?
J: No, ens la va fer la Casa del Habano
quan ens van donar el títol d’especialistes.
No és només decoració, sinó que té la
funció d’aromatitzar la cava. Tant les caves com les capses de cigars es fan amb fusta de cedre perquè és la que
els conserva més bé, però també desprèn molta olor de
fusta, i amb les fulles de tabac se’n treu l’olor.
Veiem que teniu diverses càmeres a la botiga. Heu
patit mai cap robatori?
J: Sempre has d’estar al cas perquè de vegades deixes un
paquet sobre el taulell, et gires per agafar una altra cosa,
i ja no hi és. Però de robatoris grossos, des que ens vam
traslladar aquí no n’hem tingut cap.
E: A l’altra botiga sí, fins i tot ens van entrar una nit de Reis.

La Federació, les associacions i els gremis estan
treballant molt en la seguretat. Com valoreu la
seva feina?
E: El gremi que tenim ara i el seu president, l’Eugeni
[Rodríguez], fan molt bona tasca.
J: Sí, però a l’altra banda es troben una paret, perquè
fer força contra l’Administració és molt difícil. Ara que
s’ha establert que un estanc, un cop traspassat, ja no
es podrà traspassar més, qui voldrà gastar-se diners
per posar-lo al dia? Amb la llei antiga podies traspassar-lo, era una entesa entre dos particulars, i la gent
s’embarcava en obres i millores. Nosaltres vam fer el
trasllat fa nou anys, ara no ho faríem, sabent que al cap
de vint-i-cinc anys l’Estat te’l pren i a sobre es queda
els diners de la subhasta. Aquest negoci està anant a
la mort.
E: I abans la venda era més ràpida: la gent entrava, demanava, pagava i marxava; ara, per intentar estalviar
uns diners i veure què surt més a compte, et pots estar
deu minuts amb un client que marxa amb el paquet de
tabac d’embolicar més barat.
El Josep i l’Elisabet ens diuen que els hem portat sort, perquè des que hem arribat no ha parat d’entrar gent a fer
petites compres. Els deixem atenent clients i quan sortim
per la porta ens deixem portar pel flux continu de gent
que va cap al centre. 
VIOLETA ROCA
Periodista
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Consells de seguretat
Llorenç Navamuel
Assessor de Seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers

El meu estanc
és prou segur
En aquest número us presentem un test de seguretat perquè
analitzeu vosaltres mateixos si el vostre establiment té les mesures
adequades per evitar tota mena d’actes delictius.

1

Porta principal
de l'estanc

RESPOSTA:

2

Porta secundària
d'accés a l'estanc

RESPOSTA:

a » No n'hi ha

a » Tancament de ballesta

b » Porta blindada

b » Persiana metàl·lica ondulada

c » Fusta amb pany

c » Persiana metàl·lica ondulada + tancament de ballesta

d » Porta d'alumini amb reixes

d » Persiana metàl·lica de seguretat autoblocadora o similar

e » Porta de fusta i vidre amb contrafort de fusta

e » Porta de vidre amb pany

f » Altres

f » Altres

3

Finestres
i altres accessos

RESPOSTA:

4

RESPOSTA:

Magatzem

a » No tinc cap lloc específic per emmagatzemar el tabac

a » No n'hi ha
b » Totes les finestres i obertures tenen reixes

b » El magatzem té diversos accessos
sense protecció específica

c » Finestres amb porticons de fusta

c » Té una única porta d'accés blindada

d » Persiana metàl·lica de seguretat autoblocadora o similar

d » Té una única porta d'accés de ballesta

e » Marc de fusta o alumini amb vidre

e » Tinc una porta sense tanca

f » Altres

f » No tinc porta que separi el magatzem de la resta
de l'establiment

5

Parets del
magatzem

RESPOSTA:

a » Tinc instal·lades planxes de ferro a les parets que limiten
amb comerços o escales
b » Són parets de seguretat de formigó armat o similar
c » Tinc instal·lats detectors sísmics en parets que
són vulnerables
d » No tinc cap protecció especial,
però no crec que em robin per la paret
e » Les meves parets donen a locals
comercials i escales, però són segures

6

Protecció electrònica
al magatzem

RESPOSTA:

a » No tinc un magatzem específic per guardar el tabac
b » Tinc un volumètric sense fil amb càmera
c » No tinc cap element de detecció al magatzem,
però em sembla que no és necessari
d » Tinc dos volumètrics cablejats
e » Tinc dos volumètrics cablejats i sísmics
a les parets vulnerables
f » Tinc un volumètric amb càmera cablejat
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Consells de seguretat

Gestió d'efectiu

a » Tinc caixa forta i per això vaig al banc
a ingressar un cop per setmana

Alarma

a » Està connectada a central de seguretat, cobreix tots els
espais de l'establiment i els volumètrics estan cablejats

b » No tinc caixa forta, però amago els diners al magatzem
c » No tinc caixa forta a l'estanc,
la tinc a casa i m'enduc els diners

b » Està connectada a central de seguretat amb volumètrics
sense fil amb càmera
c » És una alarma connectada a central de seguretat que ja
té uns quants anys i que sempre ha funcionat bé i
només té dos volumètrics

d » Tinc caixa forta, però intento ingressar
cada dia per no acumular efectiu

d » Tinc alarma, però no està connectada

e » No tinc caixa forta, però ingresso cada dia

e » Tinc un sistema sofisticat de càmeres que controlo i
gravo el que passa des del mòbil

M'han robat…

a » En l'últim any
b » En els últims 3 anys diverses vegades

c » Tinc una pòlissa amb una asseguradora coneguda i el
capital és inferior al real, però si em roben, no s'ho
enduran pas tot

c » Fa més de 3 anys que no em roben

d » Tinc una assegurança en una companyia que no és
coneguda però els capitals són correctes i és barata

e » No m'han robat mai

10.
0
0
5
10
10
-

d » Fa més de 10 anys que no em roben

90-100 punts

Felicitats! El seu estanc compleix amb el Protocol
de Seguretat i amb les recomanacions de la Generalitat.

70-89 punts

Té bons sistemes de seguretat i està molt a prop
de tenir un estanc segur.

60-69 punts

Els seus sistemes aproven el test, però hauria d'emprendre
alguna modificació per millorar aquestes deficiències.

50-59 punts

Molt just.
Els seus sistemes han de millorar.

30-49 punts

Hauria de millorar la totalitat dels seus sistemes
de protecció. Posi's a treballar-hi immediatament!

0-29 punts

Vostè corre
un perill real!
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PUNTUACIÓ DE LES RESPOSTES »

RESULTATS »

9.
0
10
3
5
-

La intenció d’aquest senzill test de deu preguntes és aconseguir
fer una autoreflexió sobre quina és la situació en què es troba
el nostre estanc en aspectes importants per a la nostra seguretat. Una anàlisi necessària que sovint oblidem, immersos en el
nostre quefer diari. Aquest test és un intent més de continuar
conscienciant el col·lectiu d’estanquers dels perills als quals estem exposats i de les possibles solucions.

5.
10
10
10
0
0
-

b » Tinc una pòlissa amb una companyia coneguda i solvent i
els capitals assegurats es corresponen amb el màxim de
tabac que puc arribar a tenir a l'establiment

10

RESPOSTA:

4.
0
0
10
8
0
0

a » Tinc una assegurança contractada des de fa molts anys
de la qual no recordo ni l'asseguradora ni el capital
assegurat

3.
10
7
5
3
0
-

Assegurança

f » No tinc alarma, però visc a sobre i tinc el son molt lleuger

2.
10
10
5
3
3
0

RESPOSTA:

1.
3
5
10
10
0
0

9

8

RESPOSTA:

a
b
c
d
e
f

7

RESPOSTA:

segurestanc
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TRIBUNA LEGAL
Xavier Tamareu
Advocat 19118

Les noves bonificacions
i reduccions d’impostos
Després de successives i reiterades retallades, el govern de l’Estat
espanyol ha aconseguit finalment tirar endavant una llei en què
s’inclouen bonificacions i reduccions a la Seguretat Social, bàsicament
destinades a empreses de nova creació i menors de trenta anys.
El passat 24 de febrer va entrar en vigor una norma, aplicable
en molts casos a tots els empresaris que van iniciar l’activitat a
partir de l’1 de gener d’enguany, destinada a desenvolupar
l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016.
Com acostuma a passar, el nom és més ampul·lós que no pas el
contingut, però hi ha alguns avantatges que caldria tenir presents.
> Nou contracte de treball a
temps parcial amb vinculació
formativa. Aplicable a la contractació de joves aturats menors de
trenta anys. Permet una reducció
del 100% (en les plantilles inferiors a 250 treballadors, que és
el nostre cas, oi?), de la quota
empresarial per contingències comunes durant dotze mesos, amb
possibilitat de pròrroga d’aquest
incentiu.
> Nou contracte de treball indefinit, a temps complet o parcial, celebrat entre un jove aturat,
de nou menor de trenta, i un empresari autònom, per exemple
estanquers amb una plantilla de
fins a nou persones. Permet reduir el 100% de la quota empresarial per contingències comunes
durant el primer any.
> Quan sigui l’empresari estanquer qui sigui menor de
trenta anys i no tingui cap treballador assalariat, podrà aplicar-se
una reducció del 100% de la quota
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empresarial de la Seguretat Social
durant els dotze mesos següents
a la contractació, amb un contracte de treball indefinit, a temps
complet o parcial, de persones
aturades majors de 45 anys.
> Transformació en indefinits
dels nous contractes temporals, a
jornada completa o parcial (jornada
superior al 75%) d’aturats menors
de trenta anys sense experiència
laboral, o quan aquesta sigui inferior a tres mesos. L’empresari tindrà
dret a una bonificació en les quotes empresarials de 41,67 €/mes
durant tres anys i de 58,33 €/mes
en cas que siguin dones.
> Els estanquers podran subscriure contractes en pràctiques
amb joves menors de trenta anys,
encara que hagin transcorregut
cinc anys o més des de l'acabament
dels corresponents estudis, amb
una reducció del 50% de la quota
empresarial per contingències comunes durant tota la vigència del
contracte.

> Els menors de trenta anys
que es donin d’alta per primera
vegada o que no hagin estat en
situació d’alta al RETA en els cinc
anys immediatament anteriors
podran acollir-se a una reducció
gradual sobre la quota per contingències comunes, inclosa la IT,
durant els trenta mesos immediatament següents a l'alta.
Per acollir-se a aquestes bonificacions en les quotes de la seguretat
social, cal, a més de complir amb
els requisits assenyalats, complir-ne
d’altres que en alguns casos les fan
d’impossible aplicació. Val la pena,
però, que ho mireu molt bé abans de
contractar algú i que ho recordeu als
vostres assessors, que amb la pluja
de canvis normatius es poden haver
perdut.
> A més de les bonificacions de
les quotes a la Seguretat Social,
s’aproven també incentius fiscals en l’IRPF. Els contribuents
que hagin començat una activitat econòmica a partir del primer

TRIBUNA LEGAL

de gener d’enguany i determinin
el seu rendiment net pel mètode
d'estimació directa, com és el
cas de tots els estancs, podran
reduir en un 20% el rendiment
net positiu declarat, minorat en
el seu cas per les reduccions previstes en la norma, en el primer
període impositiu en què el rendiment sigui positiu i en el període impositiu següent.
També amb data d’efecte 1 de gener
de 2013, les prestacions d'atur
percebudes en la modalitat de pagament únic per establir-se com a
autònom estaran exemptes íntegrament, ja que no s'aplicarà el límit
econòmic de 15.500 €.
Finalment, i per acabar amb un petit
somriure, voldria informar-vos que
a Madrid segueixen pensant que poden canviar la realitat a cop de BOE.
Per tant, dins de la mateixa norma,
han fixat un termini de pagament
d’operacions comercials entre empreses, sempre que no n’hi hagi cap altre de fixat contractualment, de trenta

dies naturals després de la data de
recepció de les mercaderies o prestació
dels serveis, fins i tot en els casos en
què s’hagi rebut la factura o sol·licitud

de pagament equivalent anteriorment.
Això, a Espanya, és pura poesia, però
sempre us ho podeu prendre com una
declaració de bones intencions.
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EL SECTOR EN XIFRES
Any 2013

ACUMULAT FINS 28/2/2013
CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

363.633

350.169

1.107.240 (kg)

72.889 (kg)

-7,16%

17,01%

59,16%

-31,29%

1.537.910

72.957

163.383

4.327

-0,99%

20,80%

83,94%

-66,65%

CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

65.839

54.220

208.046 (kg)

15.962 (kg)

VARIACIÓ 2012

-6,00%

10,86%

39,56%

-55,26%

279.220

13.095

30.623

854

-2,16%

15,35%

61,75%

-46,35%

CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

43.087

36.324

130.117 (kg)

6.628 (kg)

VARIACIÓ 2012

-5,00%

10,13%

47,82%

-67,84%

183.208

8.907

19.268

414

-3,26%

14,26%

70,57%

-55,34%

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

»

Espanya

VARIACIÓ 2012

MILERS D'EUROS

»

Catalunya

VARIACIÓ 2012

MILERS D'EUROS

»
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Barcelona

VARIACIÓ 2012

VENDES DE CIGARRETS EN EUROS

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN EUROS

VENDES DE CIGARS I PURETS EN EUROS

VENDES DE PICADURA DE PIPA EN EUROS

EL SECTOR EN XIFRES
Any 2013

ACUMULAT FINS 28/2/2013

»

CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

11.727

8.077

38.877 (kg)

7.237 (kg)

VARIACIÓ 2012

-8,78%

9,03%

17,12%

-6,87%

MILERS D'EUROS

49.507

2.099

5.627

313

VARIACIÓ 2012

-0,81%

15,75%

36,67%

-6,31%

CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

4.735

4.091

15.533 (kg)

1.136 (kg)

VARIACIÓ 2012

-6,31%

20,87%

22,70%

-65,49%

MILERS D'EUROS

19.929

907

2.264
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VARIACIÓ 2012

-1,80%

18,48%

43,64%

-59,09%

CIGARRETS

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

6.287

5.726

23.519 (kg)

960 (kg)

VARIACIÓ 2012

-7,18%

11,54%

54,73%

-80,84%

MILERS D'EUROS

26.574

1.180

3.464

66

VARIACIÓ 2012

-0,63%

20,80%

79,29%

-70,30%

Girona

MILERS D'UNITATS/KG

»

Lleida

MILERS D'UNITATS/KG

»

Tarragona

VENDES DE CIGARRETS EN UNITATS

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN KG

VENDES DE CIGARS I PURETS EN UNITATS
VENDES DE PICADURA DE PIPA EN KG
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CARTES deLS ESTANQUERS

Som un col·lectiu
de risc per a les entitats
financeres?
Benvolguts companys, a través d’aquesta carta us vull fer cinc cèntims de
la situació que particularment estic patint per culpa de les entitats financeres,
que quan fa sol et deixen el paraigua i te’l treuen quan plou.

A

pesar que jo personalment crec que som un dels
pocs col·lectius que encara ens defensem davant la crisi (n’hi ha d’altres que no poden dir el
mateix: bars, botigues, etc.), les entitats financeres ens
consideren un col·lectiu de risc.
A pesar dels convenis signats i de la serietat amb què
em comporto —ingressos diaris, pulcritud en els pagaments (mai no he tingut cap descobert)—, ben aviat comencen els problemes: amenaces de no renovació de la
pòlissa de crèdit, cobraments d’una quantitat per cada
moviment efectuat en el compte, problemes pel canvi de
moneda, i altres. Això sí, tot se soluciona de cop i volta
si contractes l’operació que ells et proposen (assegurances, pla de pensions o qualsevol altra operació que els
interessi).
En algun moment, però, has de dir prou, no pots estar
dient amén a tot. El pitjor del cas és que no tracten tothom igual: en funció de l’oficina, el director et tracta

amb major o menor benevolència; ho sé perquè altres
companys que treballen amb el mateix banc no tenen
aquest problema, se senten ben tractats i valorats pel
seu director. I no parlo d’un sol banc: hi ha companys a
qui passa el mateix, i són d’una altra entitat.
Amb quina poca serietat que ens tracten els bancs! No és
just. Al cap i a la fi, som els seus clients, i als clients
—penso jo— se’ls ha de tractar amb coherència.
Un estanquer emprenyat

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

federació catalana d'estanquers
c/ Casp, 37, pral. 5a, 08010 Barcelona – President: Eugeni Rodríguez Cucurull

Unió Provincial d’Estanquers de Lleida

Gremi d’Estanquers de Girona

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

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

info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: Maite Badosa Bosch

Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona

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

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

info@estanquersdetarragona.com
www.estanquersdetarragona.com

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

President: Josep Servera Sans
Vicepresident: Josep Pallarès Olivé

President: Juan Ignacio Blázquez Navarro
Vicepresident: Julián Vinué Gimeno

Sol·licitud d’Adhesió

Data: ________ / _________________ / 2013

Nom:_____________________

Cognoms:_ ___________________

__________________________

NIF:______________________

Estanc núm.:__________________

Tel.:______________________

Adreça:__________________

_____________________________

__________________________

Sol·licita l’adhesió a:

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

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

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