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TIPUS MONTEPIO + MONTEPIO CAMPUS BENZINERA QUOTA

INFANTIL

JUVENIL A

JUVENIL B

JUVENIL C

PARENTIUS

ASSOCIATS

0€

0€

0€

-50%
de la quota

0€

100%

L'import  de la quota 2010/11 anual  incloses les  derrames és de 70,72€.

Els familiars que vulguin gaudir de la targeta +Montepio hauran d'abonar l'import de 10€ anuals 
per despeses administratives.

A més d'aquestes prestacions, tots els associats  tenen  dret a gaudir de les instal·lacions 
esportives  i  també de la sala d'actes de l'edifici de l'Entitat.

De 14 a 18 anys 
Fills soci/a 
Sense carnet 

De 15 a 18 anys
Fills soci/a 
Amb  carnet 

De 18 a 20 anys 
Carnet conduir 

De 3 a 14 anys 
Fills soci/a 

A partir de 20 anys
Carnet conduir 

Tipus de Socis i Prestacions



Salutació del President

Benvolguts mutualistes,

Estem vivint un any 2010 ple de previsions econòmiques negatives, 
mitjans de comunicació plens de missatges catastròfics e institucions 
publiques anunciant un continu de mesures que anuncien austeritat. 
L'ambient és descoratjador i tothom contempla l'espectacle amb recel;  
fins i tot es té por dels mesos que queden per davant, al menys fins que 
aquest any s'acabi. Però alguns no ens conformem amb això i pensem 
amb  la manera en que agafarem impuls per afrontar un futur alentidor i 
tranquil.

Moltes empreses han elegit en èpoques de crisi,  buscar nous camins que 
els portin a nous horitzons professionals. Reflexionen per trobar les vies 
que permetin preparar la seva activitat i així afrontar qualsevol context 
desfavorable.

Tots aquestos esdeveniments ens porten forçadament a pensar en  cóm 
ens ho farem per quedar fora d'aquesta davallada i poder a la vegada 
prosperar. Cosa difícil!

El nostre lema ha estat sempre el servei als nostres associats, i hem 
pensat que ara es el moment d'unir de nou els nostres esforços i ampliar 
les prestacions. Així com fa ja uns anys varem apostar per noves metes: la 
gestoria, l'Estació de Servei, el campus lúdic-esportiu, etc. El Montepio 
treballa avui i així ho podreu veure a l'interior d'aquesta revista amb nous 
serveis als associats, amb la creació de la nova targeta de serveis del 
Montepio “més Montepio”. A través d'ella, podreu gaudir de molts 
avantatges en diferents sectors sense cap cost. Us invito que no deixeu de 
llegir-la atentament, i que per qualsevol dubte truqueu a les nostres 
oficines, on el nostre personal us atendrà gustosament.

Volem apropar-vos al mon dels Serveis del Montepio, on podreu trobar 
una gran varietat de prestacions imprescindibles per qualsevol conductor, 
sense oblidar-nos de la vostra família, i per suposat del temps d'oci.

Rebeu una cordial salutació.

Antoni Viñas Doménech. President
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Cada cop que hi ha una reforma en la normativa de trànsit es 35 KW (47 CV).
presenten dubtes, expectatives, rumors. - Modificació de la MMA quan parla dels remolcs acoblats a 
En els darrers temps aquesta normativa ha tingut diverses un turisme.
modificacions, ja sigui la important reforma del codi penal - Canvi de la vigència dels permisos de conduir:
pel que fa a la tipificació d'infraccions dins de l'àmbit penal, Permisos AM, A1, A2, A, B, B+E: 10 anys fins als 65 i 5 a partir 
com una de les reformes més importants i que més atenció i d'aquesta edat.
expectativa va crear, com va ser l'entrada en vigor del famós Permisos BTP, C1, C1+E, ,C, C+E, D1, D1+E, D, D+E: 5 anys 
permís de conduir per punts. fins els 65 i 3 a partir d'aquesta edat.
Aquests dies es torna a parlar de nou de canvis en la Llei de Obligació de la verificació de les plaques de matrícula, les quals 
trànsit, i vull aprofitar l'ocasió que des del Montepio de no han de presentar obstacles que impedeixin o dificultin la 
conductors ens han brindat per poder comentar els canvis seva lectura i identificació.
més importants que ens afectaran a tots els conductors. Obligació que tindrà el titular del vehicle d'identificar al 
La reforma de la Llei de trànsit va ser aprovada el 24 de conductor que hagi comès una infracció amb el seu vehicle. 
novembre de 2009, però la seva entrada en vigor es Fins al moment aquesta obligació també existia, però ara obliga 
produeix en dos moments diferents, als sis mesos de la al titular del vehicle a identificar-lo documentalment. Això vol dir 
seva publicació al BOE, i a l'any també de la seva publicació. que quan ens requereixin per identificar al conductor del nostre 
Són molts els preceptes que varien, ja sigui per canvi de vehicle, no n'hi haurà prou amb donar les dades d'aquest, ens 
tipificació de les infraccions, passant unes de lleus a greus o podran requerir que es faci amb còpia del permís de conduir 
molt greus o a l'inrevés, però el canvi més important vàlid per a fer-ho per Espanya.
d'aquesta Llei és en el procediment administratiu i Impedir que el vehicle sigui conduït per qui no hagi tingut, o no 
sancionador de les denúncies, el qual s'agilitza i el fa molt tingui permís de conduir.
més planer, tant per als conductors com per a l'administració Queda regulat que els ciclistes han de fer ús d'elements i peces 
encarregada de tramitar-lo. reflectants.
Aquest important canvi en el procediment permet, sempre Circular amb bicicleta sense fer ús de l'enllumenat 
que la persona denunciada vulgui, finalitzar tots els tràmits reglamentari.
en 30 dies i aconseguir una rebaixa del 50% en l'import de la La quantia i el barem per infraccions de velocitat seran igual  a 
denúncia. tot l'estat.
A part dels importants canvis que inclou el nou procediment S'agreuja de manera molt important el portar instal·lats 
administratiu, també ha hagut una sèrie de modificacions i sistemes inhibidors dels radars (sanció fins a 6.000 euros).

S'agreuja el fet de no identificar a la persona que comet una 

inclusions en la nova Llei que és bo que tots els conductors 
en siguin coneixedors. Entre aquests podem destacar com 
a més importants:

- S'eleva la categoria de la llicència de conduir 
ciclomotor a la de permís de conduir (AM), augmentant 
l'edat requerida a 15 anys (a partir de l'1 de setembre de 
2010).
Recordar que per les llicències expedides abans del dia 
1 de setembre de 2008 per poder transportar un 
acompanyant, el conductor haurà de tenir 16 anys, però 
per les llicències/permisos expedides a partir d'aquesta 
data, el conductor haurà de tenir 18 anys.
- Es crea un nou permís de conduir, L'A-2, el qual 
autoritza a conduir motocicletes de potència màxima de 

Rebaixa del 50% en 
l'import de la denúncia. 

Reforma de la normativa de trànsit
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vida plans de pensions comunitats vehicles agrícoles embarcacions assegurances 
llar automovils caça accidents ciclomotors pesca responsabilitat civil crèdit i caució

reportat
infracció. d'aquesta Llei, però es faria molt llarg el comentar tots els 
- A efectes de notificacions i comunicacions es podrà detalls de la mateixa. A grans trets aquests són els aspectes 
demanar una adreça virtual. Obligatori per a les persones més importants i que a nivell de conductors ens pot afectar.
jurídiques ( a partir del 24/10/2010). Des de l'Àrea Regional de Trànsit de les Terres de l'Ebre donem 
- Modificació del sistema de notificacions de les suport a qualsevol iniciativa encaminada a la reducció de 
sancions, més àgil i ràpid. l'accidentalitat i paral·lelament a la reducció de la lesivitat i 
- Reducció del 50% de l'import de la sanció si es paga mortalitat, però volem recordar a tots el conductors que la millor 
en 20 dies naturals des del moment de la denúncia manera de contribuir a una major seguretat en les nostres vies 
També ha hagut alguna modificació pel que fa al permís per és el sentit comú i la prudència que ens ha d'acompanyar en 
punts, destacant que fins a la data i després de realitzar el tots els desplaçaments.
curs preceptiu es podien recuperar 4 punts, en la nova 
reforma se'n poden recuperar 6. També hi ha infraccions 

Sergi Saladié i Micolaque deixen de detreure punts.
Cap de l'Àrea Regional de Trànsit. Regió Policial Terres de l'Ebre.Evidentment que hi ha més novetats en la reforma 
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Avís...
Molts socis del Montepío s'han dirigit a nosaltres per infraestructura comercial, no sempre acompanyada d'una 
consultar-nos si es obligatori notificar a les companyies la professionalitat contrastable. Aquests dos factors han fet que 
baixa d'un contracte d'assegurança amb dos mesos s'hagi produit un espectacular augment de les rescissions de 
d'antelació. La resposta es que sí. pòlisses contractades per les companyies asseguradores 
Segons l'article 22 de la Secció Quarta de la Ley 50/1980 de clàssiques. Hem de tenir en compte que les entitats bancàries 
8 de octubre del Contrato de Seguro, publicada al BOE utilitzen arguments de pressió quasi inadmissibles, sobretot a 
250/1980 de 17 d'octubre de 1980: “Las partes pueden l'hora de firmar hipoteques i crèdits personals, quan el client es 
oponerse a la prórroga del contrato mediante una troba en una situació més feble; i eines de recerca de dubtosa 
notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de moralitat, com l'accés als comptes bancaris del clients i al 
dos meses de anticipación a la conclusión del período del càrrecs que s'hi anoten.
seguro en curso”. Aquesta situació ha portat a les companyies asseguradores a 
El text transcrit no deixa lloc al dubte. Tant l'assegurat com executar un dret del que ja gaudien, però que no exercien per 
l'assegurador estan obligats a complir el marge de dos tractar-se d'una mesura obertament anticomercial: reclamar 
mesos de preavís a la part contrària, ja que sense aquest per via judicial el pagament de les primes d'assegurança quan 
requisit es considera automàticament prorrogat el el client no compleix en temps i forma el període de preavís.
contracte. Ja s'han produit algunes d'aquestes accions, amb resultats 
Com podem comprovar al text anterior, aquest formalisme normalment favorables a les companyies, per lo qual nosaltres 
es troba en vigor des de fa trenta anys, però la realitat es que aconsellem que es compleixin les obligacions que l'article 22 de 
ningú l'ha tingut massa en compte fins ara. Sols les la Ley de Seguro especifica al seu text.
companyies acostumaven a complir el termini d'avís quan L'únic marge d'indefinició de la llei es troba en que deixa en alt si 
volien anul.lar determinada pòlissa per sinistralitat o per la notificació ha ser certificada oficialment a correus, o es pot 
qualsevol altre motiu. Però els assegurats podien avisar enviar per via ordinària. De la segona manera, la companyia no 
personalment, per telèfon, o senzillament tornant el rebut pot assegurar en cap cas si l'enviament s'ha fet dins del període 
per via bancària, i les asseguradores es limitaven a fer una que marca la llei o no. Aquí ja entraria en valoració la 
gestió de recobrament amistós, que en cas de no reeixir jurisprudència legal o el criteri del jutge en qüestió. Però sigui 
acabava amb l'anul.lació de la pòlissa. quin sigui el resultat final de qualsevol reclamació de primes, el 
Però el món assegurador ha canviat absolutament en els nostre consell profesional es el de que es procure complir els 
darrers anys. Per una banda, la crisi econòmica ha obligat a terminis indicats a l'article abans esmentat, i s'avise amb dos 
reduir primes fins a nivells quasi  per davall del marge de mesos d'antelació a la companyia d'assegurances sobre la 
solvència. I per una altra les entitats financeres han entrat nostra intenció de no prorrogar el contracte. Segurament ens 
de ple al camp de la venda de serveis amb tota la seva estalviarem molts mals de cap.

Des de 1984

Rambla Catalunya, 28 1r pis - Edifici Montepio - Tortosa - Tel. 977 502 008



Així mateix aquesta col·laboració l'obtenció de qualsevol permís per Signatura del conveni 
també tindrà els seus efectes en altres conduir, requisit indispensable per entre Montepio i Creu 
àrees de treball com poden ser, la llar adquirir la condició de mutualista de 

Roja d'infants, borsa de treball, cursos de ple dret.
formació, servei de Teleassistència i 
voluntariat....., Ajuda Soci en situació 

d’atur———————————
Tot aquell soci del Montepío que a 
partir d'ara, es trobi en situació d'atur 

NOVETAT!! podrà demanar acollir-se a  la 
La Targeta +MONTEPIO reducció d'un 50% de la quota. 
Amb la seva presentació davant els Condicions: 
comerços o entitats que hi figuren a la Portar almenys 6 mesos en situació 
Guia de Serveis de la targeta d'atur. 
+Montepio, el mutualista podrà ser Tenir una antiguitat  com a soci de dos 
beneficiari dels descomptes i altres anys. Coincidint amb la arribada de la 
avantatges.. A la targeta figurarà el seu Prestacions:primavera i en el marc de la Fira 
nom i DNI, i numero d'associat. Serà El soci beneficiat amb aquest E x p o e b r e  d e  To r t o s a  2 0 1 0 ,  
personal e instransferible. descompte podrà continuar gaudint concretament en el dia en que es dedica 
El  pr inc ipal  object iu  d 'aquest  de totes les prestacions del Montepío. la Fira a la Creu Roja i la bandera de la 
descomptes estarà basat en el ram de En cas que  l'associat demani  alguna mateixa presideix el Pavelló Firal, es va 
la salut, una assignatura pendent del ajuda econòmica o segons els seus fer públic el conveni signat entre 
Montepio, que durant molts anys el soci drets com a soci pugui rebre algun ambdues entitats, L'Assemblea Local de 
ha estat sol·licitant. tipus de subsidi de caràcter dinererari , la Creu Roja i el Montepio de conductors 
Tots els convenis que signi el Montepio aquella part de la quota descomptada , de Tortosa i comarques.
amb diferents clíniques, comerços o se li restarà de l'import del subsidi. L'Assemblea Local de Creu Roja a 
entitats i empresaris, aniran recollits en Execució  del descompte: Tortosa que té el seu marc d'actuació en 
una Guia de Serveis, on hi figuraran tots S'haurà de passar per les nostres la capital de les Terres de l'Ebre, realitzat 
els Serveis que el soci podrà utilitzar, oficines amb el document acreditatiu tasques pròpies d'aquesta institució 
adreça i telèfons de contacte per de la situació d'atur (a concretar d'àmbit internacional i fonamentades en 
demanar hora. imprès). la solidaritat i la tolerància, oferint a la 
Gaudiran de la targeta  +MONTEPIO, Aquell soci que ja ha pagat la totalitat societat ajuda i suport.
tots els mutualistes del Montepio de de la quota se li abonarà de manera Entre els punts més destacats d'aquesta 
Conductors de Tortosa, des del primer directa la meitat. col·laboració cal destacar com al mes 
dia d'alta, sempre i quan estiguin al Aquell soci que te un pagament important i coincidint amb la necessitat 
corrent de pagament de la quota fraccionat, se li deixaran de passar els de  t reba l la r  p legades per  ta l  
També gaudiran de la targeta els fills rebuts corresponents al 50%  de la d'aconseguir l'objectiu de millorar els 
menors d'edat dels socis i la parella quota. serveis als mutualistes i assegurats i a la 
respectiva  per l'import de 10€ anuals. Aquest benefici tindrà un durada de ciutadania en general,  que s'ha ubicat 
S'ha de  tenir present que es condició dos anys, el segon any si l'associat el seu Gabinet Mèdic (centre de 
per ser mutualista del Montepio, estar continua en la mateixa situació, haurà reconeixements mèdics de la creu roja) 
en possessió d'algun permís per de tornar a passar per les nostres a la tercera planta del nostre edifici 
conduir. Els menors ingressen a la oficines per comunicar-ho, i demanar social, dotant a tots els associats del 
mutualitat pel simple fet de ser fills de el descompte ja que  l'entitat li passar Montepio d'un servei de qualitat, i amb 
l'associat (Prèvia inscripció per la el rebut pel total de la quota. descomptes importants en els serveis 
oficina), quedant a l'espera de oferts.
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Procediment abreujat aquest tràmit també 
Podrà acollir-se a n'aquest procediment, el denunciat que desapareix”.
decideixi pagar la sanció dintre dels quinze dies naturals La principal novetat del 
següents a la notificació de la denuncia (abans 30 dies). procediment ordinari 
Aquest tipus de procediment queda exclòs per aquelles en la nova reforma es el 
infraccions que es segueixin per incompliment d'identificació sistema de recursos 
del conductor per part del titular i per la de portar instal·lats contra la resolució 
inhibidors de radar a l'interior del Vehicle, per lo que fa pensar sancionadora, doncs 
que aquestes dues infraccions no podran ser abonades amb amb aquesta es posarà 
reducció. fi a la via administrativa 
Aquesta reducció suposarà un 50% de la sanció (abans (abans no s'esgotava la 
30%). També es modifica l'import sancionador que serà fins via administrativa). 
100 euros per infraccions lleus (abans 90); de 200 per les Com a conseqüència 
greus (abans entre 91 i 300); i de 500 per les molt greus d'aquesta reforma, si la 
(abans entre 301 i 600). Aquesta escala de sancions resolució confirma la 
pecuniàries no son aplicables a determinades infraccions denúncia, s'haurà de 
com la d'excessos de velocitat, que tenen els seu propi pagar la multa en el 
quadre sancionador, o la no identificació de conductor, o be, Termini de 30 dies, amb 
la d'instal·lació d'inhibidors de radar. independència que es 
El pagament reduït implicarà la renuncia a formular recorreixi o no.
al·legacions, les quals es tindran per no presentades tot i que Front la resolució cap 
es formulin, si es que s'ha pagat la sanció reduïda,  s'acabarà solament recurs de 
el procediment administratiu i la sanció serà ferma des del reposició (desapareix 
moment del pagament sense necessitat de resolució el recurs d'alçada), que 
expressa (si be cabra recurs contenciós administratiu), no suspendrà l'execució de la sanció i que s'entendrà 
produint-se plens efectes des del següent dia. desestimat, si en el Termini d'un mes no recau resolució 
A mes a mes de la bonificació del 50%, si la infracció no porta expressa.
aparellada pèrdua de punts, tot i ser qualificada com a greu, Per últim, remarcar el tema de les notificacions, doncs aquell 
no quedarà com antecedents al Registre de Conductors e denunciat que no pagui ni formuli al·legacions en 15 dies, i 
Infractors. que rebi la denuncia en el moment de produir-se (entrega del 

butlletí), o be, tot i no ser entregat en l'acte, fora denunciat per 
Procediment ordinari infracció lleu o greu sense pèrdua de punts, no rebrà 
El denunciat disposarà de 15 dies naturals (abans hàbils), ninguna altra notificació, passat l'expedient directament a  
per formular al·legacions i proposar o aportar les probes que via executiva.
consideri oportunes. En conclusió, la reforma suposarà segons la meva opinió, 
Continua vigent el trasllat  per l'informe de l'agent una reducció dels mitjans de defensa del ciutadà denunciat, 
denunciant, “cas que l'instructor així ho consideri”, cosa que doncs amb la nova reforma solament es podrà fer un escrit 
fa que en la pràctica desapareixi el trasllat d'informe i abans de pagar, i es donaran facilitats alhora del pagament 
l'apertura del tràmit d'audiència. de la sanció per les Administracions sancionadores, que 
D'igual manera continua vigent la proposta de resolució “de veuran retallats els tràmits del procediment administratiu 
la que solament se'n donarà trasllat quan es tinguin en subs-tancialment.

Per Margarita Gimenez Garcia- Advocatcompte a la resolució altres fets u altres al·legacions i probes 
Directora General del Montepio de Conductors de Tortosadiferent de la aportades per l'interessat, “en la pràctica 

El nou procediment sancionador

Restaurant - Allotjament Rural

C/La Font, 6 - Tel.: 977 428 309 - 43595 PRAT DE COMTE (Tarragona)

www.casaruralangels.com
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Es obligatori l'ús d'aquests seients A2:  El nou carnet per 
infantils fins als 12 anys o fins que el motos i ciclomotors
nen tingui una alçada superior als 135 

El consell de Ministres va aprovar la cm.
creació d'un nou permís de conducció Seients davanters.
per a motos, el A2, que autoritza a Queda totalment prohibit circular amb 
conduir motocicletes de potencia menors de 12 anys exceptuant el que 
mitjana ( fins 35 Kw – 47 cavalls de utilitzin dispositius homologats a tal 
potència), de 500cc. efecte.
Aquest permís es podrà obtenir de Excepcionalment els menors de 12 
manera directa sempre que l'aspirant anys amb una alçada superior als 135 
tingui 18 anys complits i superi totes les cm. podran utilitzar el mateix cinturó de 
probes de control de coneixements i seguretat per adults, als seients Obligació de presentar aptituds corresponents, o de manera davanters.l'assegurança obligatoria progressiva, sempre que l'aspirant sigui Seients posteriors.
titular de permís de la Classe A1 amb, al quan es passi la ITV - Persones am una alçada inferior als 
menys, 2 anys d'antiguitat i superi una La nova Llei 18/2009, per la que es 135 cm, amb un dispositiu de sujecció 
proba de cont ro l  d 'ap t i tuds  i  modifica la LLei de Trànsit, circulació de homologat adaptat al la seva talla i pes.
coneixements. Vehicles a Motor i Seguretat Vial, queda - Persones amb una alçada entre 135 i 
Un altra de les novetats, es que s'eleva la suprimida la potestat de sancionar a qui 150 cm, podran utilitzar indistintament 
llicencia de ciclomotor a la categoria de no porti el rebut de l'assegurança. un dispositiu de subjecció homologat 
Permís de Conduir AM. A mes, També, aquesta llei inclou que a partir adaptat a la seva talla i pes o be, el 
s'estableix en 15 anys (abans 14 anys) del 24 de maig de 2010, les estacions cinturó de seguretat per adults.
l'edat mínima per obtenir aquest nou de ITV requeriran l'acreditació de 
permís, a partir de l'1 de setembre de l'assegurança obligatòria en cada Dispositius de retenció infantil
2010, debut a la moratòria que es va inspecció ordinària o extraordinària del 
establir en el seu moment. Vehicle. El Resultat de la inspecció no 
Els conductors de ciclomotor no estan podrà ser favorable si no es verifica 
autoritzats a transportar passatgers fins aquest requisit.
que el titular hagi complit 18 anys, a 
excepció dels que hagin optés la ———————————
llicència abans de l'1de setembre de 
2008.

Sistemes de retenció El període de vigència dels carnets 
també canvia, els permisos AM, A1, A2, infantil
A, B i Llicencies de conducció es tindran Els seients infantils per a l'automòbil 
que renovar cada 10 anys fins els 65 son imprescindibles per garantir la 
ayns d'edat i a partir d'aquesta, la seguretat dels mes petits.
renovació es farà cada 5 anys.

Grup Pes Edat Dispositiu

0

0+

1

2

3

Fins 10 kg.

Fins 13 kg.

9-18 kg.

15-25 kg.

22-36 kg.

9 mesos

18 mesos

9 m. - 4 anys

3 -6 anys

6 -12 anys

Cabaç o portabebé

Portabebé

Seient

Seient elevador

Seient elevador/
Coixí elevador
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Tot per al seu nadó - Todo para su bebé - All for your new born
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actualitat
Que es avui “Montepio” La salut
El Montepio de Xofers Sant Cristòfol de Tortosa i Comarques Assumir el cost d'una assegurança privada de salut, suposa 
és en aquests moments, l'associació més gran que existeix a un gran esforç econòmic. Utilitzar els serveis privats mèdics 
les Terres de l'Ebre, ja que aglutina un nombre molt important també resultar car. Per altra banda, no em d'oblidar que 
de socis, arreu de tota la Comarca i fora de Catalunya. A afortunadament en aquest país gaudim d'una seguretat 
través dels anys ha estat dedicada al servei del professional i social gratuïta de molta qualitat, però que malauradament té 
usuari de la carretera, però ha anat evolucionant fins que avui l'inconvenient de llargues llistes d'espera, i exclusió de 
en dia, acull qualsevol incidència que pugui sorgir tant a determinades especialitats, com poden ser, l'odontologia, 
nivell professional com d'altres índoles. podologia...
Els nostres esforços han estat dedicats a esbrinar els serveis Tot plegat ha suposat un temps de reflexió per l'entitat i hem 
que podíem anar ampliant als nostres associats, sense escoltat les necessitats i demanda del mutualiste, per tal 
oblidar la nostra raó de ser, i anar buscant allò que d'arribar a la gestació d'aquesta Guia de Serveis.
podia ser bo per al soci. Tots els convenis que signi el Montepio amb diferents 

clíniques, comerços o entitats i empresaris, aniran recollits 
en una Guia de Serveis, on hi figuraran tots els Serveis que 
el soci podrà utilitzar, adreça i telèfons de contacte per 
demanar hora.

Qui podra gaudir d'aquesta targeta?
Tots els mutualistes del Montepio de Conductors de 
Tortosa, des del primer dia d'alta, sempre i quan 
estiguin al corrent de pagament de la quota. (molt 
important: cap cost adicional a la quota)
També gaudiran de la targeta, previ el pagament de 
10 euros anuals per despeses administratives,  els 
fills menors d'edat dels socis, i la parella respectiva, 
sempre i quan aquesta no estigui en possessió de 

cap permís per conduir.

Com pots entrar a formar part d'aquesta guia 
serveis?
La guia de Serveis queda oberta a tots aquells establiments, 
comerços o entitats que considerin que poden oferir els seus 
avantatges als socis del Montepio. Des d'aquí fem una crida 

Per què targeta +Montepio? a tot aquell que vulgui entrar a formar part de la mateixa, i els 
El nostres projecte de futur és fruit de la situació econòmica invitem a posar-se en contacte amb la nostra entitat per 
general del moment. L'entitat volia centrar el seu treball en treballar conjuntament amb els nostres comercials, en fer 
proporcionar a l'associat un ram de cobertures cada cop més,  una guia més complerta.
diferenciadores de la competència i que nosaltres 
considerem essencials per al dia a  dia.
Estenem que el nostre mutualiste es mereixedor d'uns 
cobertures acords amb els temps actuals.
Tenim la vostra fidelitat i volem oferir-vos una relació de 
serveis específics amb l' elaboració d'una guia de serveis, als 
quals podrà accedir pel simple fet de ser soci de la nostra 
entitat, i us reportarà importants descomptes en determinats 
serveis.

Com funcionarà la targeta + Montepio?
Amb la presentació de la Targeta +MONTEPIO davant els 
comerços i entitats que apareixeran a la Guia de Serveis, el 
soci-montepio s'identificarà, i automàticament podrà gaudir 
dels descomptes corresponents.  A la targeta figurarà el seu 
nom i DNI, i numero d'associat. Serà personal e 
intransferible.
El principal objectiu d'aquest descomptes estarà basat en el 
ram de la salut, una assignatura pendent del Montepio, que 
durant molts anys el soci ha estat sol·licitant.

Targeta +Montepio
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L'Assemblea Local de Creu Roja a Tortosa va ser fundada 
els primers mesos de l'any 1893. El seu marc d'actuació 
és el municipi de Tortosa, capital de les Terres de l'Ebre.
Segons consta als arxius, el 23 de març de 1908, es va 
adquirir el solar de la seu de l'entitat, ubicada al carrer 
Berenguer IV, 32 de Tortosa.
En l'actualitat, l'Assemblea Local de Creu Roja a Tortosa té 
721 socis, 57 voluntaris i 16 nois i noies integrats a la Creu 
Roja Joventut.
Creu Roja Tortosa realitza les tasques pròpies d'aquesta 
institució d'àmbit internacional, fonamentades en la 
solidaritat i la tolerància, i al costat dels col·lectius més 
vulnerables de la societat, oferint-los, com sempre ha fet, 
ajuda i suport.
L'essència i la raó de ser d'aquesta organització centenària 
recau en la dedicació altruista de voluntaris i tècnics que 
cada dia posen el seu gra de sorra per millorar la qualitat de 
vida dels més desfavorits.
Segons explica el president de Creu Roja Tortosa, Emili del permís de conduir, l'obtenció i revisió de la llicència 
Marqués, “la força de Creu Roja són les persones que d'armes, la comprovació inicial i periòdica per a prestar 
ajuden desinteressadament d'altres persones, sense serveis de seguretat privada, i l'obtenció i renovació de la 
esperar res a canvi, senzillament per convicció en unes llicència per a la tinença d'animals potencialment 
idees i valors universals que promouen la justícia i el perillosos, properament s'incorporarà la gestió de les 
respecte per a tothom, independentment de les seves renovacions del permís de conduir davant la Jefatura 
creences i orígens”. Marqués també destaca “la tasca de Provincial de Tráfico de Tarragona. 
totes les persones voluntàries que fan possible que la 
Creu Roja a Tortosa s'hagi reafirmat en els diferents Altres serveis de Creu Roja Tortosa
àmbits de la seva àmplia activitat, l'aportació econòmica L'Assemblea local de Creu Roja a Tortosa també 
dels socis i el compromís de moltes persones que desenvolupa altres serveis destacats en àmbits com l'àrea 
creuen en la solidaritat i que estan disposades a lluitar social, la formació, la joventut. L'entitat també té una Llar 
pels col·lectius que més ho necessiten”. d'Infants.
El president de Creu Roja a Tortosa també destaca la En l'àmbit social, cal destacar el bon funcionament de 
implicació de l'entitat amb diferents institucions del territori, l'oficina de l'atenció als immigrants, on Creu Roja Tortosa 
com Càritas. En aquest sentit, Emili Marqués valora molt desenvolupa una tasca d'acollida per fer possible 
positivament la col·laboració amb el Montepio de l'assentament de les persones nouvingudes i per la seva 
Conductors Sant Cristòfol de Tortosa i Comarques, entitat millora en les possibilitats laborals, afavorint la seva 
fundada el 21 de març de l'any 1930, per ubicar a la seu del autonomia i proporcionant els recursos necessaris per 
Montepio els serveis del Centre de Reconeixement dels aconseguir la seva integració sociolaboral. Aquesta tasca 
conductors de Creu Roja Tortosa, un centre que funciona comporta diverses activitats com l'acompanyament durant 
des de l'any 1984 a la seu d'aquesta entitat solidària i que el procés de la recerca de feina, la preparació formativa, la 
realitza més de 1.500 serveis de mitjana a l'any. sensibilització sobre les dificultats de la incorporació al 
Actualment, el del Centre de Reconeixement dels món laboral, i accions de cooperació i intermediació amb 
conductors de Creu Roja Tortosa, integrat per un equip les empreses.
facultatiu qualificat, realitza els reconeixements de medicina El programa operatiu per a immigrants, el programa 
general, oftalmològic i psicològic per a l'obtenció i renovació d'intervenció social i el programa d'aliments per la 

Creu Roja Tortosa, al servei de les persones

EbreRent
C/Rosselló, 6 - TORTOSA - Tel. 977 443 399
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solidaritat són algunes de les moltes iniciatives de Creu també pel mateix centre hospitalari. El projecte, dissenyat i 
Roja Tortosa en l'àmbit social, on també destaca el servei de desenvolupat pels voluntaris de Creu Roja Joventut de Tortosa, 
teleassistència domiciliària o el  Sistema Intel·ligent de té, entre altres, la finalitat d'omplir i ocupar el temps lliure dels 
Monitorització d'Alertes Personals (SIMAP), un giny creat infants ingressats a la planta de pediatria de l'Hospital de 
espec í f icament  per  a  pac ients  de mala l t ies  Tortosa Verge de la Cinta. Per acomplir aquest objectiu, els 
neurodegeneratives, com l'Alzheimer que permet tenir joves de Creu Roja Tortosa programen activitats de caire lúdic, 
localitzada la persona que el porta en tot moment. educatives i d'entreteniment, adaptades a les peculiaritats dels 
En el marc del compromís amb les persones, Creu Roja infants i consensuades amb el personal sanitari del centre 
Tortosa també participa en els diversos programes hospitalari i amb els familiars o acompanyants.
d'atenció a dones víctimes de violència domestica, un La Llar d'Infants de Creu Roja Tortosa, degudament autoritzada 
projecte que preveu la instal·lació de telefonia mòbil amb pel departament d'Educació, imparteix el primer cicle 
GPS i central d'alarmes per dones amb ordre d'allunyament d'Educació Infantil als infants a partir de 4 mesos fins 3 anys. La 
o protecció, i en els programes experimentals en matèria llar, situada al centre de la ciutat, consta de cinc aules: 1 de 
d'ocupació (PEMO) adreçats a col·lectius vulnerables, en lactants, 2 de maternals i 2 de jardí d'infància, amb horari de 
concret per malalts mentals i dones amb dificultats per 7.45h fins a 19.00h. A més, la llar té servei propi de menjador, 
itineraris personalitzats d'inserció. amb cuina casolana i menús adaptats i possibilitat de dietes 
En l'àmbit de la formació, Creu Roja Tortosa imparteix tot un personalitzades. Els professionals de la llar són tècnics 
seguit de cursos de formació en atenció sanitària especialistes en llar d'infants i una mestra especialista en pre-
immediata, socorrisme aquàtic, FBI per als voluntaris, escolar i educació especial. Les instal·lacions de la llar també 
cursos de socorrisme a empreses, col·legis i associacions, inclouen una zona d'esbarjo, amb un pati assolellat.
xerrades a col·legis, jornades de Cooperació per al Es tracta d'un ensenyament actiu i individualitzat, amb 
desenvolupament, i els cursos d'informàtica per als activitats complementàries pels infants com sortides, música, 
voluntaris. Cal destacar el curs d'auxiliar de gerontologia, festivals, introducció a les noves tecnologies amb lo racó del 
amb una durada de 435 hores, realitzat amb el suport del Sr. Ordenador, i una escola de pares que inclou també una 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. biblioteca especialitzada.
Cada cop és més nombrós el col·lectiu de persones o La llar està conveniada amb la Universitat Rovira i Virgili, 
professions que es poden trobar en les seves activitats l'Escola d'Infermeria i també té un conveni de col·laboració per 
habituals amb la necessitat d'aplicar una primera a la formació pràctica en centres de treball amb IES de l'Ebre 
assistència sanitària. En base a aquesta varietat, Creu Roja del Departament d'Educació.
Tortosa té dissenyats diversos cursos amb diferents nivells Aquestes són algunes de les moltes activitats que Creu Roja 
de continguts per a poder adaptar a cada realitat aquesta Tortosa desenvolupa al servei de les persones, amb un marcat 
primera assistència sanitària. accent de solidaritat i amb la força d'un voluntariat que està 
L'objectiu d'aquests cursos és elevar i normalitzar el nivell fermament compromès amb els col·lectius que més ho 
de formació en primera assistència de totes les persones o necessiten.
professionals interessats. D'aquesta manera s'estarà més 
prop de poder administrar unes maniobres vitals bàsiques, 
que poden representar salvar un nombre important de 
vides i/o evitar un gran nombre de seqüeles irreversibles.
L'equip de professors de tots aquests cursos està format 
per llicenciats i diplomats en ciències de la Salut, amb una 
experiència contrastada, com ho demostra el fet que la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) reconeix aquests cursos 
amb els corresponents crèdits.
En l'àmbit de Creu Roja Joventut, Creu Roja Tortosa 
desenvolupa moltes activitats al llarg de l'any. Cal remarcar 
el projecte d'atenció a la infància hospitalitzada que es 
realitza a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, amb una 
esplèndida acollida tant pels infants i els seus familiars com 
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El Moto Club Roquetes és una entitat de les Terres de l'Ebre, 
membre de la Federació Catalana de Motociclisme. Entre les 
activitats més destacades podem trobar l'organització de 
trobades de motos, motos clàssiques, turisme en moto i 
competició esportiva.

Durant l'any 2010 podem destacar:

El diumenge 7 de març vam celebrar la 5a. Festa de la Moto 
Roquetes. Uns 230 motoristes d'arreu ens van acompanyar 
en un dia ple de joia, festa i emoció.
Els premis que va atorgar el Moto Club Roquetes en 
aquesta Festa van ser els següents:

- Al participant vingut de més lluny. Florencio Caballero 
del barri de Sans de Barcelona
- Al participant més jove. Alba Caballero amb 2 anys.
- Al participant de més edat. Constantino Sanz amb 74 
anys, vingut de Traiguera. i 

Durant el mes de maig és va celebrar el I Raid Roquetes- Tortosa. En 
Tourmalet-Roquetes de 1000 Km de recorregut en un mateix t o t a l ,  u n  c e n t e n a r  d e  
dia. Sortint des de Roquetes a les 5:00 hores del matí i per quilòmetres de volta. La jornada de dissabte va 
carreteres secundàries fins arribar als Pirineus i tornar fins a acabar amb un sopar popular i amb un concert festa 
Roquetes arribant cap a les 23:00 hores de la nit. Sens dubte amenitzat pel grup tortosí Drack Pop.
un dur viatge que aconseguien finalitzar 15 valents El darrer dia de la concentració, diumenge 6 de juny, es va 
participants. optar per fer un espectacular esmorzar al recinte del 
El primer cap de setmana de juny la pluja no va aturar als més Montepio i després fer una volta a Prat de Comte, on el 
de 150 persones que participen en la 7a. concentració de Consistori en ple ens esperava per fer-nos una visita cultural 
Motos Roquetes-Terres de l'Ebre.  L'activitat va tornar a ser pel poble i deleitar-nos amb un suculent pica-pica. 
un èxit, tot i les inclemències meteorològiques. El recinte que La 7a. concentració de Motos Roquetes-Terres de l'Ebre va 
el Montepio dels Conductors té a la carretera dels Reguers, acabar amb un dinar al Recinte de la concentració  des d'on 
punt central de la concentració, es va tenir que adaptar per es va seguir, a través d'una pantalla gegant, el campionat del 
fer que la pluja no fes suspendre cap dels actes programats. món de motociclisme al circuit italià de Mugello.
Participants vinguts d'arreu de les Terres de l'Ebre i de l'Estat En aquesta edició tampoc van faltar els premis. 
Espanyol per participar en aquesta nova cita dels amants de Concretament, es va obsequiar:
la moto. - Al club més nombrós: Moto Club Jack Daniels amb 14 

integrants; 

.al primer inscrit de la concentració: Domingo Rovira de 
Reus; 

.al pilot masculí vingut de més lluny: Narcís Figueras des de 
Castell d'Aro (Girona) amb 283km. recorreguts fins a 
Roquetes; 
.al pilot femení vinguda de més lluny: Emi Camps de Tàrrega 
(Lleida);
.a l'inscrit més jove:  Àger Pérez de 14 anys i veïna de Rubí; 
.a l'inscrit més veterà: Constantino Sanz de 80 anys i resident 
a Traiguera;
.i al premi especial del Moto Club Roquetes: Julio Manso de 
Benicarló, per la fidelitat a la concentració i haver estat en 
totes les edicions.
Recordem que aquesta concentració fou puntuable per al 
Campionat Català de Turisme en Moto que organitza la La concentració va iniciar-se a les set de la tarda de 
Federació Catalana de Motociclisme.divendres 4 de juny quan es va obrir el recinte del Montepio 

per rebre els motoristes que van decidir acampar durant la 
Els pilots de l'equip GuzziMotoBox, amb llicència del Moto trobada. El plat fort de la jornada va ser dissabte amb 
Club Roquetes, Manel Segarra i Manel Segarra Jr. guanyen l'obertura de les inscripcions a la concentració. 
la cursa de resistència de les 4 hours of Spa Classic Després d'un bon àpat, a base de paella i musclos, els 
disputada al circuit belga d'Spa Francorchamps. Aquest participants van agafar les motos per fer una ruta turística per 
triomf demostra que l'equip GuzziMotoBox és la referència les Terres de l'Ebre. Sortint de Roquetes, es va passar per 
del motociclisme clàssic a Europa. Mas de Barberans, La Sénia, Ulldecona, Freginals, Amposta 

Moto Club Roquetes
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Entre més de 80 participants que disputaven la cursa, la Estem molt satisfets amb els 120 participants d'aquesta 
Moto Guzzi Lemans 1000 preparada pel mateix Manel dotzena edició. Ens van acompanyar motoristes d'arreu de 
Segarra, va ser la moto que va brillar en la cursa de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre.Vam tornar a 
resistència disputada dissabte passat. reviure anys passats contemplant motos de l'època com 
La classificació va quedar de la següent forma: poden ser de les marques Montesa, MotoVespa, BMW, 

1. Segarra-Segarra (Esp - Moto Guzzi - 1980) 78 voltes; Ducati, Bultaco, Triumph, Norton, Iso, Guzzi,  Sanglas, Ossa, 
2. De Ridder-De Ridder (NL- Suzuki 1980) a 1 volta; Rowena i Derbi. 
3. Gysbrecht-Smith (B/GB-Honda 1980) a 2 voltes; El premi a la moto més antiga va recaure en una Guzzi de 

A les 20:00 hores es donava la sortida a la cursa, Manel l'any 1958, propietat de Angel Fuster de Roquetes. El premi 
Segarra sortia cinquè i es mantenia en aquesta posició en la al pilot vingut de més lluny va ser per Lluís Delgado, vingut de 
primera hora de cursa. En el següent relleu Manel Segarra Jr. Tarragona amb una BMW K100. El premi al pilot més clàssic 
seguia amb molta regularitat els temps realitzats pel seu va recaure a Llorenç Monserrrat de Roquetes nascut l'any 
pare, tot i que ja es corria de nit. Un següent relleu de Manel 1936.
Segarra feia puja fins la tercera posició a l'equip. I en l'últim També destacar al nostre pilot Pau Doñate, que encara està 
relleu i última hora de cursa l'equip es situava en primera disputant el campionat d'Espanya i campionat de Catalunya 
posició, en la que conservant la mecànica i uns temps de Motocross MX2. Així com alguna bona cursa que també 
regulars de Manel Segarra Jr. feien controlar al segon ha disputat el pilot Marc Alcoba a la categoria Promovelocitat 
classificat. 70cc. del campionat català de Motociclisme.
L'eufòria va sorgir quan des del més alt del pòdium, els pilots També hem organitzat viatges a altres trobades i curses de 
rebien els trofeus com a guanyadors absoluts d'aquesta MotoGP. Destacar també la propera cita de clàssiques el dia 
edició 2010 de la cursa de resistència de motos clàssiques. 8 de desembre en el què celebrem la 3a. Conxaclàssica.
Sergi Segarra Capera de l'equip GuzziMotoBox, amb Si algú està disposat a competir en moto, no dubteu en 
llicència del Moto Club Roquetes, campió de la Pirelli Stock trucar-nos
Series 2010 en la categoria Dinos 600 Open. Heu llegit fins aquí i encara no us heu fet soci del Moto Club 
Recordem que aquest campionat és una copa promoció de Roquetes? Truca'ns al 977500460, o bé, posa't en contacte a 
velocitat organitzat per la Real Federación Española de la web  i entraràs a formar part d'una entitat, sense ànim de 
Motocilcismo (RFME). Les Stock Sèries pretenen ser un lucre, i en ganes de fer coses. 
entorn d'oci i diversió per a potenciar les curses de motos per 
a pilots amateurs. El 2010 ha seguit els 
passos iniciats el 2009 i les Stock Sèries han 
apostat per ser el primer pas per als tandistes 
que decideixin aventurar-se en el món de la 
competició de la manera més fàcil i suau 
possible. Les Stock Sèries pretenen ser el 
pas anterior al Campionat de Catalunya, 
Mediterrani o Andalús de Velocitat per als 
més competitius i un punt de parada per a 
aquells veterans pilots que vulguin inspirar-
se en el "run for fun" a l'hora de gaudir de la 
seva moto i de les carreres. Un parc temàtic 
per als amants de les dues rodes.  Com a 
premi la marca Pirelli donarà suport per al 
campionat regional 2011 que triï córrer el 
nostre pilot amb dos jocs de pneumàtics per 
cursa.

Diumenge 15 d'agost vam organitzar la 12a. 
Pujada als Ports per a Motos Clàssiques. 

REPARACIÓ DE PLANXA I PINTURA
OFERIM COTXE DE CORTESIA

C/Lamote de Grignon, 25 - baixos
43500 TORTOSA (Tarragona)

Tel. i Fax: 977 44 69 47 - Mòbil 661 022 088
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Un any més ens hem plantat a Nadal amb un obrir i tancar 
d'ulls. Ha passat tot un estiu de diversió a les instal·lacions 
esportives del Montepio, realitzant manualitats, jocs, 
contes i fent molt d'esport.

Com cada any, baixàvem a les piscines de Roquetes a 
aprendre a Nadar i a perfeccionar la tècnica adquirida de 
cadascú, fins i tot els més petits van arribar a nedar solets, 
això si, deixant caure alguna llagrimeta, però va valer la 
pena, igual en
 uns anyets surt algun David Meca o Gema Mengual que va 
aprendre a nedar a la nostra entitat. Qui sap?

Aprofitant les festes del Renaixement de la Ciutat de 
Tortosa, vam realitzar una manualitat de complements 
d'època i vam passejar pel casc antic de la ciutat, veien 
espectacles malabars i els ornaments del carrer que 
posaven els comerciats de la ciutat.

El passat Nadal vàrem signar un conveni amb el 
departament de joventut de Tortosa. Gràcies al qual teníem 
una zona reservada dins al pavelló firal de Remolins 
juntament amb el Nadal jove, per poder oferir el nostre servei 
als més petits.

Actualment l'equip del Montepio i els monitors de 
l'Escarabat, associacio en la qual treballem per a poder oferir 
aquets serveis a tots els fills dels mutualistes ja estem 
treballant per poder oferir-los les activitats dels propers 
Campus.

Un estiu més, Campus del Montepio

Informeu-vos
de les activitats

al telefon de l'oficina

977.502.533

ALUMINIS I COMPLEMENTS

TONI s.l.
Pol. Pla de l’Estació, nau 2-6 - 43500 TORTOSA - Tel. 977 503 148 - Fax 677 490 048 - Mòbils: 670 393 860 / 670 393 836

Fusteria d’alumini I PPVC | Mampares Oficina i Bany | Vidres aïllants
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Història Cine Montepio. per la industria cinematogràfica aniria a càrrec del Dr. Fabra. 
Hem intentat fer una mica de memòria històrica d'aquest A més a més el Dr. Fabra s'oferia a prestar 250.000 pessetes 
cine, i hem pogut esbrinar que va ser  el 16 de març de 1962 per ajudar a acabar l'obra.
quan el Montepio, baix la Presidència de Jose Lucia Nicolau, Però no es fins al 5 de setembre de 1964, quan realment el Dr. 
va entregar al Dr.José  Fabra Fornos, metge traumatòleg  i Fabra pren possessió efectiva del local, totalment acabat i 
persona molt coneguda a n'aquesta ciutat de Tortosa, condicionat per obrir les portes al que seria tants anys 
juntament amb la seva esposa, Dª Maria Rosa Mañe Redó, la conegut com el Cine Montepio. 
Sala o local, que en principi havia de estar destinat a Sala Pel que fa a 30 anys enrere, podem dir que la generació del 
d'actes de l'entitat, tot i que segons altres fons consultades el 70 recorda haver vist pel·lícules tant famoses de la industria 
que es projectava era fer un teatre per fer-hi la típica Revista hollywoodiense com Superman, La guerra de las Galaxias, 
d'aquella època, però mai es va arribar a fer. El Dr. Fabra ET....
projectava ficar-hi una Sala cinematogràfica, amb un El que si us podem dir certament es que tots els que 
arrendament de 75.000 de les antigues pessetes a l'any, o bé treballem aquí, i mentre s' estaven realitzant les obres de 
el 25% de la recaptació de la taquilla, cas que aquesta fora remodelació de l'Edifici, observàvem que fins i tot desprès 
superior a la quantitat pactada. El Montepio s'obligava a d'haver estat tants anys tancat, les parets i els seients, tot 
entregar la Sala al Dr. Fabra, totalment pavimentada, plegat , estava impregnat d'aquella olor tant emblemàtica 
enguixada i amb la instal·lació elèctrica acabada, i a mes a que feia el Cine Montepio. Sense oblidar que quan el Cine 
mes construiria un altell o amfiteatre amb els accessos estava en ple funcionament, amb el Sr. Llop com a últim que 
corresponents i per una capacitat de 200 localitats, la cabina va regentar aquesta Sala de Cinema, l'olor de les crispetes 
de projecció, els serveis i camerinos a baix de l'escenari. La recent fetes, ens pujava fins les oficines els divendres a la 
decoració, cortinatges,  mobiliari i maquinària necessària tarda.

De l’antic cinema a sala polivalent...

1964 2010

OCINEOCINE
3D DIGITAL www.ocine.es

C/ Severo Ochoa 4 - ROQUETES - Tel. 977 504 080
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- 21 de novembre de 2009. Presentació publica de - 20 de novembre de 2009. L'Associació de Dones Bari del 
l'Associació síndrome d'Asperger Terres de l'Ebre, Roser de Ferreries, va organitzar una xerrada informativa 
associació d'ànim de lucre integrada per famílies que volen sobre les pensions i la Llei de la Dependència
donar desposta a les necessitats dels seus fills afectats amb - 7 de maig de 2010.Les Doner del Roser, juntament amb la 
aquest síndrome.  La Síndrome d'Asperger ès un trastorn Unió de Pensionistes, Jubilats Prejubilats de les Terres de 
neuro-biològic del desenvolupament, una vessant de l'Ebre, organitzen una xerrada-col.lòqui amb el tema CRISIS-
l'espectre autista. Es un trastorn àmpliament desconegut; és PENSIONS-DEPENDÈNCIA.
una discapacitat "invisible". Són nens i joves d'aspecte 
normal i per tant moltes vegades poden ser víctimes d'acós 
escolar.
Algunes de les característiques són les següents: Limitada 
gamma d'interessos, trets repetitius i obsessius, poques 
habilitats socials, dèficit d'atenció,manca de coordinació 
motriu, manca d'empatia però també són molt intel·ligents i 
és poden desenvolupar molt bé o molt malament depenen 
de les oportunitats que se'ls hi doni.
Durant aquesta jornada van tenir lloc aquestes dos 
ponències i va tancar l'acte el Dr. Ismael Roldán.( Director 
dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre)
“SIGNES D'ALARMA EN LA SÍNDROME D'ASPERGER” 
a càrrec del Dr. Jaume Rosal 
(Cap de Secció del Servei de Pediatria de l'Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta) 
“DESCRIPCIÓ DE LA SÍNDROME D'ASPERGER” I 
“PRINCIPIS BÀSICS D'INTERVENCIÓ EN LA SÍNDROME 
D'ASPERGER”
 a càrrec de la Sra. Noemí Balmaña

- Durant aquest hivern 2010, l'associació UNAE, i 
 (Psicóloga de l'Hospital Universitari i Mutua de Terrassa)

concretament el seu grup de teatre, van utilitzar la Sala per 
assaigs de l'obre que representaven en aquell moment “La 
Tia de Carlos”.

Activitats actuals Sala d’Actes

Informa’t al Montepio
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El Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) és un d'avui s'han format un total de més de 2000 professionals.
programa que implanta el consell i la prescripció de l'exercici  - Facilitar la tasca dels professionals. El programa disposa 
físic en els centres d'atenció primària (CAP) amb la finalitat d'eines de suport com  la Guia de prescripció d'exercici físic, i 
d'aconseguir que sigui una eina terapèutica d'utilització les consultories amb metges especialistes en medicina de 
habitual i, alhora, de promoció de la salut. Actualment, es l'educació física i de l'esport.
troba en la segona fase de desplegament del Pla amb un - Coordinar els recursos assistencials que poden intervenir 
total de 219 Àrees Bàsiques de Salut (ABS)-municipis en el procés
incorporats a tota Catalunya, i amb la previsió d'assolir la - Potenciar la utilització dels equipaments esportius.
totalitat d'ABS al finalitzar el 2010. Tots els municipis participants posaran a disposició dels 

EAP/ABS informació referent a les activitats físiques 
Els municipis de Terres de l'Ebre implicats en aquesta saludables que s'organitzen i adequaran la xarxa esportiva 
fase del desplegament són: Tortosa, Amposta, Deltebre, municipal per atendre als usuaris que se'ls derivin dels CAPs 
La Sénia, Flix, Batea, Roquetes, Móra d'Ebre, Móra la prèvia valoració del metge especialista en medicina de 
Nova i Sant Carles de la Ràpita. l'educació física i l'esport.

- Treballar conjuntament amb les administracions i sectors El programa PAFES té com a antecedent el PIP-20, un 
implicats.programa pilot   d'implantació de la prescripció de l'exercici 

físic a l'atenció primària de salut que es va portar a terme Una millor qualitat de vida
durant l'any 2006 amb la participació de les ABS de 21 D'aquesta manera, s'aconseguirà un equip de professionals 
municipis  de Catalunya. pluridisciplinar, amb especialistes en salut i esport, que 

col.laboraran per mantenir i millorar la qualitat de vida de la Aquest programa parteix de la signatura de l'acord de govern 
població. El Programa va dirigit principalment a la població l'agost del 2007, entre la Secretaria General de l'Esport i el 
adulta, sedentària i amb factors de risc cardiovascular, i la Departament de Salut i és quan s'impulsa l'execució del 
selecció de pacients la realitzaran els equips d'atenció PAFES amb els següents objectius:
primària de salut.

- La incorporació del consell i la prescripció de l'activitat física 
El PAFES consta de tres nivells:i esport en la pràctica habitual dels professionals de l'atenció 

primària de salut. 1. Consell d'activitat física no supervisada: adreçat a 
 Des dels centres d'atenció primària, els professionals persones que no tinguin impediment per practicar activitat 
sanitaris donaran consell sobre els beneficis de realitzar física. S'elabora un recull d'activitats saludables que 
activitat física de forma regular i prescriuran el tipus d'exercici s'organitzin al municipi.
més adequat en funció de les condicions físiques i de la 
patologia a tractar. 2.Consell i prescripció d'activitat física assessorada: adreçat 
Els metges de medicina de l'esport (MEFIDE) i els llicenciats a persones que necessiten un control periòdic en la pràctica 
en ciències de l'activitat física i l'esport (LCAFE) són també d'activitat física. Es dissenyen unes rutes saludables per a 
professionals implicats en la prescripció d'un determinat caminar dins del municipi.
tipus d'activitat física que requereix un seguiment més 

3. Consell d'exercici físic supervisat: derivació a la instal·lació acurat.
esportiva, control de l'exercici per LCAFE i seguiment per - La formació i capacitació dels professionals, prioritària per 
MEFIDE.la seva implantació.

Els professionals sanitaris, els LCAFE i els MEFIDE han rebut Els participants del programa són visitats al finalitzar el 
un curs de formació i/o actualització de coneixements en programa, al cap de sis mesos, s'avaluen resultats i es 
promoció de la salut mitjançant l'activitat física. Fins a dia replantegen objectius. 

El Pla d'Activitat Física, esport i salut

Oficines Montepio: Aqua Roquetes: E.S. Montepio: 977 502 533 / 977 504 022 /  977 504 000
O també als mòbils: 667 748 078 i 667 033  182
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Matrícula gratuita i
descomptes en altres serveis

per a tots els associats i titulars
de la tarjeta +Montepio

Matrícula gratuita i
descomptes en altres serveis

per a tots els associats i titulars
de la tarjeta +Montepio
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Durant el segle XIX es van denominar societats de socorro, i El seu principal objectiu satisfer baix la tècnica del contracte 
tenen el seu origen al segle XVIII, concretament a Anglaterra, d'assegurança, determinades prestacions, tot i que se'ls 
on petits grups de persones adquirien el compromís de permet, prèvia autorització atorgar altres prestacions, 
suportar en comú les despeses per infermetat o enterrament denominades socials, sense estar subjectes a la tècnica 
dels seus membres. actuarial pròpia del mon assegurador. Son per aquest motiu, 

entitats asseguradores però es diferencien d'aquestes en 
En tot el territori espanyol hi han 410 institucions d'aquesta que tenen la peculiaritat de no tenir ànim de lucre , per la qual 
naturalesa (País Vasc i Catalunya majoritàriament), cosa tampoc tenen de socis de capital, per lo que tots els 
vinculades a gremis particulars, com el de la policia, els pilots beneficis deuen de ser repercutits en els mutualista i 
d'avió, els conductors, les mutualitats de professionals beneficiaris.
col·legiats, etcètera.

Molts considerem a la Seguretat Social com “l'àngel de la 
En plena crisis que vivim,  les mutualitats s'estan fent de guarda”, que sempre te cura per les postres pensions. 
voler, ja que demostren que la seva gestió es clarament mes Confiem en ella al planificar el nostre futur, la qual cosa ens fa 
rentable, ja que ofereixen productes específics a molt bons moltes vegades mostrar-nos un tan despresos i oblidar-nos 
preus. en gran mesura de les opcions privades complementaries 

que ens ofereix el mercat. Però aquesta consciència varia La seva funció principal es la de donar cobertura als riscos 
quan entrem al mon dels autònoms, i molts d'aquestos lligats directament amb les persones i la seva relació laboral. 
professionals troben un gran suport en aquesta figura tant Com l'atur, la invalides, la mort i supervivència. 
específica que neix amb l'objectiu de complementar 

Les mutualitats de previsió social, i en aquest cas els precisament les prestacions que la Seguretat social publica. 
Montepios, transformen riscos individuals en col·lectius, Son les mutualitats de previsió social
constituint així les reserves tècniques de l'assegurança. 

En 1984, la Llei de Ordenació de l'Assegurança obliga a las L'activitat que presten es coneix com activitat mutual i els 
mutualitats a ser regulades com entitats asseguradores, seus socis es denominen mutualistes.
però conservant el seu caràcter social. A partir d'aquesta llei, 

Estan emparentades amb el cooperativisme i amb les el sector entra en una fase de professionalització i de 
actuals entitats de microcrèdit i de banca ètica. transformació.

Montepio, una mutualitat de previsió

CONSTRUCCIONES

Empresa dedicada a tota mena de construccions des de l’any 1927

Rehabilitacions
Manteniment
Petites reparacions
Obra nova
Urbanitzacions

C/Villalba, 6 - JESÚS - Tel. 977 50 09 16 - 667 664 530 - 630 921 486 - fuentescardona@terra.es
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Pubilles Montepio 2010

Sóc Leo López Antó i tinc 17 anys.

Estudio 2n de Batxillerat, el 

biosanitàri ,a la Sagrada Família. I 

m'agradaria estudiar veterinaria.

Les meves aficions són: el ballet, 

faig clàssic,  hip-hop i contemporàni; 

també m'agrada montar a cavall.

M'agraden molt els nens i per això 

he fet de monitora al Campus del 

Montepio, on m'ho he passat molt 

bé.

Aquestes festes les he viscut de 

manera diferent, han estat unes 

festes molt divertides i una mica 

estressades, ja que he tingut que 

assistir a molts actes com a pubilla, 

i a més aquest any hem començat el 

col·legi més aviat.

Leo López Antó i Ana Hernández Royo acompanyades del president de la entitat Josep Antoni Viñas.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS:
S’informa a tots els mutualistes que la Loteria de Nadal no serà enviada pel compte, donat 
que molts d’associats no la volen I ve retornada, la qual cosa provoca una sèrie de 
despeses i treball administratiu innecessari.
Per tant, recordeu!! qui vulgui participar en la Loteria de Nadal, heu de passar per les 
oficines o per la benzinera per adquirir-la.

L’ENTITAT20 l’entitat

Nº: 51090

L’equip del Montepio us desitja Bones Festes!

Personal administratiu

Personal de l’Estació de Servei



Autoescoles Montesó. Av. Estadi, 3 | Tel. 977 503 045 / Av. Felip Pedrell, 21 | Tel. 977 443 525 / 43500 TORTOSA

A partir d’ara, a autoescoles Monteso,
tots els socis del Montepio i familiars d’aquests podran:

Obtenir qualsevol permís de conduir estalviant-se la matrícula.?
Descompte de fins a 100€?
Realitzar cinc sessions pràctiques del permís B (cotxe) al preu de 90€ tant per a ?
nous conductors com per a reciclatge.

Tenir descomptes en el psicotècnic.?

I si encara no ets soci del Montepio, dóna’t d’alta i beneficia’t dels avantatges 
anteriors i a més un cop obtingut el permís,
et regalem 40€ de carburant. Fes-te soci, val la pena!
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Sabia que si emmagatzema en el seu sistema informàtic dades personals de clients, proveïdors, socis, 
administradors, empleats, personal, agents, representants, pacients, contribuents, assegurats, etc., està 
obligat al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999.?

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) limita l’ús de la informàtica i altres tècniques i mitjans 
de tractament de les dades de caràcter personal, per garantir l’honor, la intimitat personal i familiar de les 
persones físiques i el ple exercici dels seus drets.

Av. Generalitat, 77 - TORTOSA - Tel. 977 44 93 27 - Fax 977 10 57 01
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MONTEPIO DE CONDUCTORS
“SANT CRISTÒFOL”

TORTOSA I COMARQUES

?Més de 900 expedients de defensa  i reclamació
?Més de 700 escrits de Recursos   per   denúncies de  trànsit
?Més de 1.400 tràmits administratius i de gestió...

Fest-te soci!

Val la pena!!!

I més de 13.900 associats que ens han donat la seva confiança.

(Exercici 2010)



COBRIM TOTES LES NECESSITATS DEL CONDUCTOR

Assistència Jurídica    

Un tracte més proper i personal sense línies de telèfon.

Qualsevol associat pot demanar hora per parlar personalment amb els advocats del Montepio 
independentment del tema que sigui.

Tràmits i documentació

Reserva d'hora i descomptes en proves psicotècniques, etc.

Ajudes econòmiques

En els moments complicats el Montepio et fa costat! 

Novetat!

Altres serveis del Montepio

Novetat!
Novetat!

Queda amb els teus amics per entrenar o  jugar  partits de futbol sala,  tennis...  o qualsevol altre 
esport que es pugui adaptar.

Novetat!

Independentment del vehicle que porti: particular  o de treball

?Defensa de l'associat en cas d'accident de circulació. 

?Gestió de cobrament de desperfectes causats a vehicle de l'associat, en via amistosa i  judicial, i reclamació de 
danys personals.

?Assessorament jurídic de caràcter general.

?Assessorament i Escrits de descàrrec, recursos  ordinaris i extraordinaris de revisió contra presumptes 
infraccions de la circulació.

?Renovació i revisió de tots els carnets de conduir i duplicats dels mateixos.

?Canvis de Titularitat de vehicles, canvis de nom i, obtenció de duplicats del permís de Circulació i de la Targeta 
d'Inspecció Tècnica ( ITV).

?Legalització de reformes efectuades al vehicle i legalitzacions de remolcs.

?Obtenció i renovació de la Targetes de Transports.

?Obtenció i Renovació de permisos d'arma.

?Sol·licituds de baixes de vehicles.

?

?Subsidi per hospitalització (derivat d'accident de circulació). Màxim 90 dies, a 18,03 €/dia.

?Invalidesa permanent i absoluta derivada d'accident de circulació: 2400€.

?Subsidi per retirada de carnet  240.40€ mensuals  màx 2 anys.

?Pagament de l'import dels cursos de recuperació de punts o del carnet de conduir.

?Ajuts despeses per defunció de l'associat.

?Ajusts per defunció a causa d'accident de circulació de l'associat. (Aquest subsidi és totalment compatible amb 
l'anterior).

?Ajuda econòmica per a una eventual reparació del vehicle com a conseqüència d'accident de circulació. 1800€.

?Devolució de la meitat de la quota  del soci  en situació d'atur. 

?Estació de servei del Montepio de conductors.

?Descomptes per als socis.

?Tarifes especials  per a empreses i autònoms. (Consulta els nostres Rappels ).

? La teva família també ens importa.

?TARGETA +MONTEPIO ara sent associat del Montepio les coses et costaran menys!  Consulta la   Guia  

+Montepio i benefica-te'n tu i tota la família. 

?Campus lúdic-esportiu per als fills a preus especials. 

?Equipaments esportius.
Els associats del Montepio poden utilitzar sempre que ho desitgin les instal·lacions esportives de 
l'Entitat.

(Les nostres instal·lacions disposen de vestidors , dutxes, pàrquing  i enllumenat nocturn). 

?Sala d'actes reformada a disposició de qualsevol associat o entitat vinculada amb el Montepio.



ESTACIÓ DE SERVEI MONTEPIO

Pol. Ind. La Ravaleta, parcel·la 1-10 - Tel. 977 504 000 - ROQUETES

Com ja molts sabeu i heu pogut gaudir durant aquest any, des de l'últim trimestre de l'any 2010 s'ofereix la venda de 
botelles de butà i propà a la nostra estació de servei. Aquest fet  amplia els serveis de l'Estació, donat que podeu 
adquirir les botelles sempre que estigui oberta la benzinera, (diumenges i festius). S'informa als associats que el 
preu de les botelles es taxat pel Ministeri, i no es poden vendre a preus mes baixos que els que et marca el govern.
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