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Salutació del President
Estimats socis, s’apropa Nadal i amb uns dies passarem pàgina a un 
altre any.  Un any 2012, que segons els auguris també serà difícil, però 
amb l’esforç i treball de tots hem de confiar que ens en sortirem.

Aquest butlletí està dedicat a l’accident de trànsit en totes les seves 
vessants. Aquestes festes nadalenques, gaudirem de la família, 
descansarem i carregarem piles per encetar un nou any i tornar a 
la càrrega. És important gaudir del descans però sense oblidar que 
encara ho es més tornar a casa, i que per cap motiu, les vacances 
s’han de convertir en una tragèdia. 

Vull fer una crida a la prudència, a la serenitat i a no pecar d’excessiva 
confiança al volant. Volem que tots torneu a casa !!!

És una realitat l’esforç de la Junta Directiva i dels treballadors del 
Montepio  per captar nous associats, oferir noves prestacions, fidelitzar 
als nostres socis en productes com la targeta +Montepio, ajuts per als 
associats que estan en situació d’atur i un llarg etcètera.

Des del Montepio seguirem potenciant tot  un seguit de serveis i 
assessoraments a tots els nostres mutualistes, desenvolupant així bona 
part de la nostra raó de ser, amb la prioritat de ser eficaços al millor preu 
possible.

Aprofito per encoratjar a tothom perquè abans de contractar una 
assegurança per telèfon, pensin en passar per aquesta la seva casa, 
la seva entitat; ben segur, que li podem presentar una proposta molt 
avantatjosa. Ens hem de fer la pregunta: Què paguem? I què tenim?. 
En temps difícils el que més funciona és el “boca a boca”. Ningú sap 
en quin moment de la vida ens pot necessitar, i quants més hi serem, 
menys risc tindrem, les repercussions seran mínimes i els beneficis per 
a tots.

No vull acomiadar-me sense agrair a tots els socis l’assistència 
a l’Assemblea anual que es celebra sempre a la primavera. Es la 
vostra veu la que compta i el vehicle que fa possible que seguim sent 
l’associació més nombrosa de les nostres terres.

Salut per a tots i bon any 2012.

Antonio Viñas Doménech. President
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Un sistema integrat d’aquestes característiques està format pels 
següents punts: 

1. La cadena d’atenció al trauma, des de l’alerta rebuda 
pels centres coordinadors d’emergències, passant per la 
reanimació inicial, fins a l’atenció intrahospitalària.

2. El registre de l’activitat realitzada.
3. La formació específica en trauma.

Sempre que es fa una atenció inicial al trauma greu, a un adult, 
o un pediàtric aquesta acció comporta una assistència urgent 
pluridisciplinar i, a més a més, es requereix d’una atenció ràpida, 
eficaç i precisa en cada punt de la cadena assistencial.

Com actua el SEM davant d’aquests casos?
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), actua davant d’un 
pacient traumàtic greu a través de la seva Central de Coordinació 
Sanitària (CECOS), la sala on es reben totes les trucades 
d’emergències de tot Catalunya. Aquesta sala és un instrument 
de gestió, control de fluxos i canalització de la demanda de 

assistència sanitària, en cas d’urgència o emergència, dins del 
territori de Catalunya.
Quan el SEM ha classificat la gravetat dels pacients assigna el 
recurs més adequat per la seva atenció prehospitalària. Alhora, 
tria el destí hospitalari en funció de la gravetat de l’afectat.
Aquests criteris de classificació s’apliquen al trasllat en les 
primeres hores del procés, des d’un centre hospitalari emissor 
que no pugui assumir la resolució de la patologia i el trasllat 
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•	 S’extén així a tota Catalunya el model d’atenció integral 
al pacient traumàtic  greu, adult i pediàtric, implantat a la 
ciutat de Barcelona des de 1994 i que ha donat molt bons 
resultats.

•	 Anualment, el SEM atén prop de 198.000 traumatismes, 
el que suposa una mitjana de 540 casos al dia. D’aquests 
últims,  23 són pacients amb politraumatismes i, per tant, 
potencialment greus i amb criteris d’activació del codi 
PPT.

•	 L’accidentat politraumàtic és la primera causa de 
mortalitat en persones  menors de 45 anys a Catalunya.

Els traumatismes són la principal causa de mortalitat i discapacitat 
en persones entre 1 i 44 anys d’edat. Les morts derivades 
d’accidents de trànsit afecten especialment als grups de població 
més jove, representant prop d’una tercera part de les defuncions 
entre la població menor de 34 anys.
Si revisem la literatura en referència a l’atenció d’aquest tipus 
de pacients, es coneix com  sistema de trauma al conjunt  de 
recursos per l’atenció integral de la persona amb traumatisme 
greu, o potencialment greu, que permet assolir els millors 
resultats possibles en termes de qualitat assistencial i 
eficiència. 

Terres de l’Ebre
posa en marxa el codi PPT

CECOS SEM_Seu corporativa
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de pacients per realitzar procediments específics urgents (p.e: 
angioradiología).
En alguns casos l’atenció que es requereix és d’alta especialització, 
tecnològica i d’experiència clínica. Per raons de qualitat s’ha de 
disposar de forma concentrada en pocs centres on els malalts 
han d’arribar el més aviat possible. 

El SEM està preparat a Terres de l’Ebre:

Objectiu del nou model d’atenció  integral.

El principal objectiu d’aquest model de codi PTT és ordenar 
l’atenció inicial a les persones amb traumatisme greu d’acord 
amb:

•	 La distribució territorial.
•	 Les comunicacions.
•	 Els  serveis disponibles per atendre als pacients segons 

la seva gravetat.

El SEM garanteix una atenció continua, adequada i de qualitat 
durant tot el procés assistencial, des del punt on es produeix 
l’emergència fins al centre d’atenció.
L’objectiu és donar una resposta òptima, en quant a resolució i 
qualitat, tant en l’àmbit prehospitalari como hospitalari, seguint els 
criteris de proximitat territorial i complexitat assistencial de cada 
cas.
L’atenció requerida és sempre d’alta especialització així com el 
trasllat dels pacients.
El trauma greu inclou tant el trauma de caràcter greu, determinat 
pel tipus de lesions o la seva repercussió fisiològica, com el trauma 

potencialment greu, considerat així per raons biomecàniques, de 
comorbiditat o de la seva edat.
Els hospitals de referència han d’acceptar els pacients traslladats 
mitjançant l’activació del codi PPT donada per la Central de 
Coordinació Sanitària del SEM. 
Només en casos suficientment justificats per part de l’hospital i 

consensuat amb la CECOS, el pacient pot ser traslladat a un altre 
centre assistencial. En tots els casos es busca la màxima qualitat 
i l’atenció de la persona malalta en estat traumàtic, coordinant-ho 
amb l’actuació prehospitalaria i hospitalària.
El codi s’ha d’activar, com ja s’ha dit, tant en l’adult com en el nen, 
atenent fundamentalment a: signes vitals, anatomia de la lesió, 
aspectes biomecànics i antecedents mèdics.
Desprès de rebre l’alerta, el SEM ha de fer-se càrrec del pacient 
en els diversos escenaris: via pública, lloc de treball, domicili, etc, 
i el centre assistencial ha de valorar i activar, si és el cas, el codi 
PPT.
Si una persona lesionada presenta criteris d’activació del codi PPT, 

la unitat assistencial donarà el trasllat a l’hospital que determini 
la CECOS segons criteris de capacitat de resolució dels centres, 
proximitat geogràfica i disponibilitat de recursos.
Immediatament després d’haver rebut l’alerta i activació del codi 
des de l’ambulància, la CECOS activarà l’hospital receptor del 
pacient. 

Comunicació
Una adequada comunicació és clau per l’èxit del procés tant des 
dels equips d’atenció prehospitalaria a la CECOS com des de la 
CECOS vers els hospitals receptors.
La informació serà estructurada, concisa i codificada, tenint en 
compte paràmetres de sexe, edat, part/s del cos afectada, tipus 
d’accident, estat hemodinàmic, hora prevista d’arribada, etc.
Els hospitals receptors disposaran en aquests moments dels 
serveis d’urgències ja preparats que permetran rebre l’activació 
del codi PPT feta des de la CECOS.

Seguiment i avaluació
S’ha creat un registre, al que s’accedeix via web, per recollir 
l’activitat realitzada des de l’atenció prehospitalaria i hospitalària 
per poder fer el seguiment de l’atenció i resolució.
Tots els centres que porten a terme aquestes actuacions han de 
registrar i facilitar la informació relativa als pacients traumàtics 
greus atesos d’acord amb el que estableixi el Departament de 
Salut i el CatSalut.
Al 2012 es podrà tenir una valoració de les activacions del codi 
PPT i el seu resultat a Terres de l’Ebre.

CECOS SEM Reus



Canvia’t els pneumàtics.

El 2on al 50% o el 4t  gratuït!

El bon estat dels pneumàtics és imprescindible a la carretera,
quan de temps fa que no revises els teus?
Ara és el moment!

Oferta general fins a 31/12/2011
Oferta especial socis del Montepio fins a 31/12/2011

Merkamotor Tortosa
Ctra. Tortosa-l’Aldea, km 2 - Tel. 902 026 032 - 43500 Tortosa
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la Seguretat Social; si bé, el seu desenvolupament no ha sigut 
mitjançant norma substantiva, sinó per la jurisprudència.
Per a la qualificació com a accident “in itinere”, cal que el 
trajecte sigui lògicament per anar o venir del domicili habitual 
i dins d’un horari que tingui una cronologia directa amb 
el treball que es realitza. El mitjà de transport pot ser, tant 
transport privat, com transport públic, inclòs el desplaçament 
a peu. És important remarcar que cal que l’accident estigui 
produït per accions externes i no per malalties prèvies que 
ja tingui el propi treballador. Així no s’ha considerat accident 
“in itinere”, l’accident de trànsit quan el treballador tenia unes 
lesions cardíaques, tret si es pot demostrar que l’estrès del 
treball ha pogut influir en l’accident.
Accidents “en missió”: Són els accidents de trànsit, aquells 
que no han ocorregut ni per anar ni venir de casa al treball, 
ni en el centre de treball, però sí que s’han produït en un 
desplaçament del treballador per realitzar l’activitat que 
l’empresa li ha encomanat. Aquesta definició d’accidents “en 
missió” ve donada pels Tribunals de Justícia.
L’aplicació de la qualificació com a accident “en missió”, sol 
ser àmplia. Per exemple, es considera accident “en missió” 
encara que les tasques encomanades siguin diferents de 
les tasques habituals. En l’activitat de transport, el concepte 
encara s’amplia més, considerant-se accident “en missió”, 
el produït durant el temps de descans tècnic (temps de 
presència); també si ha sigut conseqüència de marejos en 
un conductor d’un camió, o també el que s’ha derivat d’una 
isquèmia miocardíaca mentrestant el conductor del camió 
estava dormint a la cabina de camió.
Com a conclusió, només cal fer una reflexió de la veritable 
importància que té en totes les activitats el prevenir tots 
tipus d’accident. Parlant d’accidents de treball, cal valorar, 
especialment, la prevenció de riscos laborals. Aquesta deu 
d’estar present en totes les activitats econòmiques i ha d’estar 
implantada a l’empresa, a tots el seus nivells jeràrquics, la qual 
cosa ens ajudarà a prevenir, mitjançant la formació, informació 
i la vigilància de la salut, els accidents de treball en qualsevol 
de les seves manifestacions. La inversió en prevenció de 
riscos laborals a més del component econòmic, és la millor 
inversió en la seguretat i salut de les persones.

Tothom sabem que és un accident de 
trànsit i les conseqüències que es deriven 
del mateix. Principalment són els danys 
produïts a les persones, que tenen difícil 
avaluació, i col·lateralment els danys 
materials, el quals són avaluables i que, en 
la majoria de supòsits, solen ser les entitats 
asseguradores, siguin societats o entitats 
de previsió –Montepio de Conductors- 
les que cobreixen la responsabilitat dels 

conductors i/o dels propietaris.
Aquest article no pretén definir els resultats i responsabilitats 
dels accidents de trànsit en general; l’objectiu és valorar com 
un accident de trànsit es pot convertir en un ACCIDENT DE 
TREBALL, amb els efectes addicionals que comporta, ja que 
l’afectat/s, en aquest cas, té la consideració de treballador per 
compte aliè.
La definició d’accident de treball és “qualsevol lesió que 
un treballador sofreix com a conseqüència del treball que 
executa per compte aliè”. Dins d’aquesta amplia definició 
tenen cabuda, segons s’ha ocupat la jurisprudència, també 
els accidents “in itinere”  (produïts a l’anar o tornar del treball) i 
els accidents “en missió” (els que es produeixen realitzant les 
tasques encomanades per l’empresari).
 La qualificació o no d’accident de treball no és insignificant, 
ja que les repercussions econòmiques són força importants. 
A més de les derivades directament de l’accident de trànsit, 
poden haver sancions per part d’Inspecció de Treball, recàrrec 
de prestacions per part de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, indemnització per danys i perjudicis a favor del 
treballador i àdhuc la possibilitat de responsabilitat penal de 
l’empresari; tot això sense oblidar les prestacions que abona 
la Mútua d’accidents de treball, sempre i quan l’empresa 
estigui al corrent de totes les seves obligacions. No obstant, 
tampoc és objecte d’aquest article qualificar i quantificar 
aquests efectes dels accidents de treball. Per tant, passem a 
estudiar l’accident “in itinere” i l’accident “en missió”.
Accident “in itinere”: Com ja s’ha dit anteriorment, és el que 
sofreix el treballador a l’anar o tornar del seu lloc de treball. 
Està regulat legalment a l’article 115.2.a) de la Llei General de 

Accident de trànsit - Accident de treball
Accident in intinere - Accident en missió

J. Màrius Abelló Castellà
Adovat - Graduat Social
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Els pneumàtics i la 
seguretat viària
El 60% dels accidents causats pel 
factor vehicle, són conseqüència als 
pneumàtics. Anem a parlar d’aquest 
tema tant important i moltes vegades 
oblidat que és l’únic punt de contacte 
entre la via i el vehicle. 
Els pneumàtics ens permeten un munt 
de coses en pocs centímetres que 
toquen directament al terra. Aquets són 
part fonamental dels mecanismes que 
permeten accelerar o frenar.
Són elements que suporten grans canvis 
de temperatura, que els fem  anar per 
neu, per aigua, per carreteres d’asfalt a 
més de 40º i que ens transporten igual 
per una autopista plana com un full, 
com per un camí  pedregós … per tot,  
a ells els hi devem un respecte, i  sinó el 
tenim ens hi pot anar la vida. 
Podem parlar de tres regles bàsiques 
que com a conductors hauríem de 
respectar al parlar de pneumàtics. 

1- Profunditat mínima del dibuix. 
2- L’estat de la goma.
3- La pressió del pneumàtic. 

Ens centrarem en la  primera regla,  la 
profunditat mínima del dibuix. 
La llei marca que la profunditat mínima 
del dibuix NO ha de ser inferior a 
1.6mm. Si el dibuix és inferior  a aquesta 
profunditat ens poden sancionar, però 
si volem seguretat en aquest tema, 
els experts ens recomanen canviar els 
pneumàtics als 2.5mm de dibuix. 
Anar ben calçats ens garanteix un bon 
contacte de la banda de rodament en 
el terra, que es tradueix amb una bona 
transmissió de la força útil del motor, 
major eficàcia quant  frenem, estabilitat, 
etc. 
A més en circulació en pluja ens permet 
una bona evacuació de l’aigua que 
xafem i ens pot evitar el perillós efecte 
conegut com l’aquaplaning.
Actualment els pneumàtics porten 

uns avisadors del desgast que en 
assenyalen quant el dibuix ja està a 
1.6mm. Aquest testimoni de desgast és 
una petita goma que sobresurt del mig 
dels canals de la banda de rodament.
Quan el desgast no és homogeni, 
i aquest apareix  per una zona 
determinada de la roda normalment es 
deu a un dels següents motius:
 
•	 Desgast Lateral. Produït per sobre-

càrrega de pes o baixa pressió en 
la roda. 

•	 Desgast Central. Produït quan hi ha 
massa pressió a la roda 

•	 Desgast irregular. Els amortiguadors 
estan en mal estat.

•	 Desgast localitzat només a un lateral. 
És normalment conseqüència d’un 
desajust de les rodes. 

Article i fotografia,
cedits per Miquel Bort, autor del llibre:

 “Com evitar un accident de trànsit”

Imatge on es pot apreciar la diferència entre un pneumàtic en bon estat i un força desgastat.
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Des del punt de vista normatiu la rotonda o “glorieta” no té 
una regulació específica, excepte per la seva definició que 
contempla el punt 79 de l’annex I de la Llei de Seguretat Vial. 
Les seves normes cal buscar-les bàsicament als articles 14, 
17, 21 i 28 de la Llei, i els seus corresponents del Reglament.

De forma esquemàtica, cal tenir en compte el següent:
- La prioritat correspon als vehicles que ja són dintre la 
rotonda.
- Un cop dintre, es por circular per qualssevol dels carrils, 
però la prioritat la té el vehicle que circula pel carril exterior.
- S’han de senyalitzar amb els intermitents els canvis de 
carril, i la sortida de la rotonda.
- Si, qui circula pel carril interior, vol canviar a l’exterior, i el té 
ocupat, n’ha de continuar  fins que estigui lliure, encara que 
hagi de donar un altra volta a la rotonda.

Cal comentar que, si bé no es coneix cap implantació 
al nostre territori, s’està començant a experimentar amb 
una nou sistema més evolucionat, i que ja anomenen 
“turborotondes”, que són similars a les actuals però els 
carrils ja vénen definits des de l’entrada fins la sortida, sense 
possibilitat de canvi un cop incorporats a la rotonda.
Finalment, confiem en què aquest petit comentari serveixi, 
si més no, com a reflexió, i que els conductors/es prenguin 
consciència de la forma en què cal circular per les rotondes, 
sense posar-ne  la resta en situació de perill.

Ja fa uns anys que es va implantar, com 
a millor solució circulatòria per a certes 
interseccions de vies, el sistema conegut 
per “rotonda”, o segons la legislació vial 
la “glorieta”. Bona mostra en tenim al 
nostre territori.
Efectivament la rotonda ha demostrat ser 
una bona solució, més segura i ràpida 
que la intersecció clàssica, tanmateix, 
aquesta novetat ha comportat que 

molts conductors i conductores desconeguin com s’hi ha 
de circular, i uns quants ho aprofiten per fer avançaments 
temeraris, i canvis de carril sobtats.
Ens referim a les rotondes sense senyalització especial, i de 
doble carril mínim. Doncs bé, si per curiositat un dia anem a 
peu, ens parem a una rotonda, i observem la circulació de 
vehicles en un moment de trànsit, de seguida ens adonarem 
dels errors de molts conductors/es i el perill que causen als 
altres.

Normalment es combinen una elevada velocitat, amb 
entrada a la rotonda agafant el carril  interior (respecte del 
centre de la rotonda), i un canvi de carril al de l’exterior per 
a sortir directament  cap a l’altra via, interceptant el vehicle 
que ja circulava pel carril exterior, arribant a agafar el carril 
esquerre de la nova via, si també és de doble carril. Per 
altra banda s’observen també les maniobres defensives del 
conductor que circula pel carril exterior, que no se’n refia, i 
posa l’intermitent de l’esquerra, como si volgués canviar de 
carril, per indicar que no sortirà per la propera sortida. No 
passen més accidents perquè normalment el vehicle que va 
pel carril exterior (que té la prioritat) cedeix el pas al vehicle 
que circula antireglamentàriament.

David Domènech Forcadell
Adovat

Circulació per les rotondes

La prioritat la té el 
vehicle que circula 
pel carril exterior

d’interès INFORMACIÓ D’INTERÈS 9d’interès

sotecnic



Molts socis del Montepío s’han dirigit a nosaltres per consultar-
nos si es obligatori notificar a les companyies la baixa d’un 
contracte d’assegurança amb dos mesos d’antelació. La res-
posta es que sí. 
Segons l’article 22 de la Secció Quarta de la Ley 50/1980 
de 8 de octubre del Contrato de Seguro, publicada al BOE 
250/1980 de 17 d’octubre de 1980: “Las partes pueden opo-
nerse a la prórroga del contrato mediante una notificación es-
crita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de 
anticipación a la conclusión del período del seguro en curso”.
El text transcrit no deixa lloc al dubte. Tant l’assegurat com 
l’assegurador estan obligats a complir el marge de dos mesos 
de preavís a la part contrària, ja que sense aquest requisit es 
considera automàticament prorrogat el contracte.
Com podem comprovar al text anterior, aquest formalisme es 
troba en vigor des de fa trenta anys, però la realitat es que 
ningú l’ha tingut massa en compte fins ara. Sols les compan-
yies acostumaven a complir el termini d’avís quan volien anul.

lar determinada pòlissa per sinistralitat o per qualsevol altre 
motiu. Però els assegurats podien avisar personalment, per 
telèfon, o senzillament tornant el rebut per via bancària, i les 
asseguradores es limitaven a fer una gestió de recobrament 
amistós, que en cas de no reeixir acabava amb l’anul.lació de 
la pòlissa.
Però el món assegurador ha canviat absolutament en els 
darrers anys. Per una banda, la crisi econòmica ha obligat a 
reduir primes fins a nivells quasi  per davall del marge de sol-
vència. I per una altra les entitats financeres han entrat de ple 
al camp de la venda de serveis amb tota la seva infraestructu-
ra comercial, no sempre acompanyada d’una professionalitat 
contrastable. Aquests dos factors han fet que s’hagi produit un 
espectacular augment de les rescissions de pòlisses contrac-
tades per les companyies asseguradores clàssiques. Hem de 
tenir en compte que les entitats bancàries utilitzen arguments 
de pressió quasi inadmissibles, sobretot a l’hora de firmar hi-
poteques i crèdits personals,

Avís... Corredoria d’Assegurances Terres de l’Ebre

Rambla de Catalunya, 28 1r pis - Edifici Montepio - Tortosa - Tel. 977 502 008
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Per tant, no és un tema només d’Espanya sinó que obliga a 
tots els Estats de la Unió Europea, ja que a més Espanta està 
defensant el manteniment de la figura gas-oil professional de 
cara a una futura modificació de la Directiva europea sobre 
fiscalitat dels carburants, i, per tant, queda encara alguna 
esperança per a què en un futur pugui tornar a aplicar-se al 
transport de mercaderies i viatgers aquesta devolució.
També s’està intentant aplicar des d’Europa el que es demana 
Eurovinyeta (és a dir peatge que pagaran els camions per 
utilitzar autovies) que es preveu suposi pagar 5 cèntims per 
quilòmetre.
Per tant, encara que actualment el transport de mercaderies 
per carretera a Espanya suposa el 85% del tràfic de les 
mateixes, tot apunta a un increment de costos via impostos, i 
en definitiva això ha de repercutir necessàriament a l’economia 
del país.
Esperem que hi hagi seny i canvis a última hora que puguin 
reduir d’alguna manera aquesta ànsia recaptatòria que ens 
afecta a tots de forma directa o indirecta.

Per a l’any 2012 s’anuncien canvis 
importants de devolució per a 
professionals de l’impost d’hidro-
carburs.
Al que firma li agradaria donar bones 
notícies i més en aquests temps, però 
la realitat és que, excepte es posi remei 
en el que queda d’any, a partir del 2012 
desapareix la devolució de l’impost pels 
professionals del transport de mercaderies 

i viatgers, quedant només en vigor per a agricultors i ramaders.
Aquest és un altre cop dur per als professionals del transport, 
ja que a l’encariment constant del combustible, se li suma ara 
la no possibilitat de recuperació dels 2,8 cèntims d’euro per 
litre que fins ara podia recuperar, el que ha suposat i suposa 
en alguns casos la devolució d’una bona quantitat de diners.
La probable desaparició de la devolució és per aplicació a 
partir de l’1 de gener de 2012 de la vigent directiva europea 
2003/96 del 27 d’octubre, relativa a la fiscalitat de productes 
energètics.

Miquel Domènech Forcadell
Advocat, Assessor Fiscal
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i ja pots accelerar! , el vehicle surt amb el motor elèctric  
sense fer cap mena de soroll, una vegada aquest arriba a 
la velocitat de 60 Km/hora passa del elèctric  al motor de 
benzina i el millor de tot sense notar absolutament res. Les 
bateries,  també ens ajudaran a l’hora de fer una accelerada i 
amb tot això reduirem considerablement el consum. Pel que 
fa a la recarrega de les bateries aquestes no es carreguem 
directament del motor o d’un endoll, aprofiten l’energia 
cinètica que es produeix quan lliurem l’accelerador i el motor 
fa la retenció habitual, però per a obtenir un bon rendiment 
d’aquests sistemes, els nostres hàbits de conducció tenen 
que millorar, ja que si només frenem no recuperem mai 
l’energia. 

Però realment, els híbrids son més barats? 
Depèn,  en ciutat tens menys consum però en carretera 
les coses canvien, i si ho comparem amb un dièsel, surt 
guanyador el dièsel, i també tenim que tenir en compte que 
un híbrid es més car que un motor convencional i si a tot això 
li afegim un manteniment doblat i molt sofisticat  avui per 
avui ens surt mes rentable un motor convencional.
No obstant el que podem tenir clar es que els híbrids son el 
futur immediat, encara que avui en dia no son l’alternativa 
més rentable, però amb l’impuls dels fabricants d’automòbils 
aquestos inundaran en breu les nostres carreteres.

Cada cop més es parla de les energies 
alternatives, i dels vehicles elèctrics, 
però,  realment sabem que vol dir tenir 
un vehicle elèctric?, serà més barat 
de manteniment?, podrem  fer tants 
quilòmetres com ara sense tenir que 
parar unes hores per recarregar-lo? o no 
serà que tot això només es una estratègia 
de marketing?.
Bé, en primer lloc ara es més marketing 
que altra cosa, les bateries actuals no 

ens permeten tenir càrrega suficient com per poder fer un 
viatge al que actualment estem acostumats, al mateix temps 
aquestes bateries que pesen molt i tenen una vida curta son 
molt cares d’adquisició i de manteniment, amb la qual cosa 
no es  viable econòmicament el seu llançament en massa.
Ens diuen que el petroli, al ritme actual de consum, te els 
dies comptats, però tenim que ser conscients que si ens 
decantem  només pels vehicles elèctrics tindrem que fer mes 
molinets de vent i també moltes nuclears, i un altre tema es 
el cost de carregar les bateries, ningú ho pensa,  però el seu 
cost es també molt elevat. Si a sobre pensem que l’Estat ens 
gravarà amb impostos la llum al mateix nivell que ho fa amb 
els combustibles fòssils llavors  ja tenim un vehicle que es 
molt més car per quilòmetre recorregut que un de benzina.
Ara bé,  el que si que sembla que està entrant amb força 
i de moment es l’única alternativa viable, si entenem per 
viable un vehicle que ens permeti tenir un sistema autònom 
de transport. Es tracta dels anomenats híbrids. Aquestos 
vehicles equipen un motor de benzina i unes bateries més 
petites, bateries de ions de liti  que serveixen per ajudar 
al motor de combustió en els moments de arrencada i 
acceleració,  aconseguint tot plegat una reducció amb el 
consum de benzina.

I com funcionen els híbrids?
Son vehicles que poden anar fins a 60 quilòmetres per hora en 
sistema elèctric però reduïts amb quilòmetres d’autonomia 
elèctrica. El primer que et sorprèn quan engeguem el vehicle 
es que només s’encenen les llum del quadre d’instruments 

Vehicles elèctrics,
híbrids o de combustió interna

Carlos Gallardo Calles
Merkamotor
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i Us recordem que heu de portar la vostra targeta-carnet per tal de poder repostar a 
la nostra Estació de Servei. Es necessari que puguem identificar informàticament als 
socis per tal d’aplicar-vos el corresponent descompte.
Si heu perdut la targeta o la d’algun treballador (cas d’empreses), ens heu d’avisar per 
donar-la de baixa i fer-vos un duplicat. 
Les empreses sou responsables del bon o mal ús que es faci de les targetes. És per 
això que heu d’insistir als vostres empleats per tal que portin la targeta per poder activar 
el poste de carburant, ja que el no portar-la només pot ocasionar error o confusions.  En 
cap cas, Montepio es fà responsable de l’ús que se’n faci de les mateixes.

AVÍS BENZINERA
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O col·loquialment “LO PARTE” (a partir d’ara DAA). Encara 
que tots/es en portem una a la guantera del cotxe, o almenys 
la majoria, ens trobem, massa freqüentment,  amb qui havent 
tingut un accident de circulació, acudeix amb les dades 
que bonament li ha facilitat el contrari o amb les que se li ha 
ocorregut prendre, apuntats en el típic “paperet que tenia a mà”. 
O potser, si que han fet la declaració amistosa, però aquesta 
no acompleix amb la seva comesa, per mal emplenada: UNA 
DECLARACIÓ D’ACCIDENT QUE NO DIGUI, QUÈ ÉS,  EL QUÈ 
HA PASSAT O QUE DIGUI QUE HA PASSAT ALGUNA COSA 
QUE NO ÉS CERT,  DE POC LI SERVIRÀ per molt signada que 
estigui pels dos intervinents.
Anem a pams, el conductor del vehicle implicat en un accident, i 
amb més raó si damunt és el perjudicat i no el causant del mateix, 
ÉS EL PRIMER RESPONSABLE QUE L’ASSUMPTE ARRIBI 
A BONA FI, doncs la seva actuació quan ocorre el sinistre és 
determinant, o dit d’una altra manera, és el més interessat que 
quedi ben clar quan, on i com ha ocorregut l’accident. 
Normalment serà el conductor qui, en el moment del sinistre, 
empleni la DAA però haurà de lluitar en aquell moment contra 
els nervis del moment, la gravetat de l’accident i el seu propi 
estat anímic i el de l’altre conductor, factors difícils de controlar i 
que influiran que la DAA s’empleni correctament.
Posi’s l’ARMILLA REFLECTORA abans de baixar del seu 
vehicle, i senyalitzi el lloc de l’accident amb els TRIANGLES 
D’EMERGÈNCIA. Si hi ha TESTIMONIS demani’ls que es 
quedin. Si els vehicles poden circular i per motius de la 
circulació és necessari apartar-los, i les condicions de seguretat 
l’hi permeten, TREGUI FOTOS ABANS DE MOURE’LS (avui dia 
gairebé tots/es portem càmera en el mòbil, si no, val la pena 
portar una d’usar i tirar a la guantera per si de cas).
Conegui i tingui sempre a mà els telèfons dels serveis 
d’emergència (112, policia, ambulàncies, etc.) i els telèfons 
d’atenció i de SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE (GRUA) de 
la seva companyia d’assegurances, i com no, el d’emergències 
del Montepio!!!
El propi “parte” d’accident, en el dors ja ens explica com 
s’emplena, així com, si es fixen en la tapa posa, i ben gran: “NO 
ENS ENFADEM, ACTUEM AMB CORTESIA, CONSERVEM LA 
CALMA”, i raó no li falta, encara que de tots és ben sabut que en 
ocasions no sol ser així.
En el cas de NO HAVER-HI ACORD ENTRE TOTS DOS 
CONDUCTORS i, especialment si hi ha LESIONATS, el millor 
i més recomanable és que SOL·LICITIN LA INTERVENCIÓ 
D’UNA PATRULLA DE L’AUTORITAT DE TRÀFIC, Policia Local si 
és en casc urbà o Mossos d’Esquadra o Guàrdia Civil si ocorre 
en carretera.
NO SIGNI LA DECLARACIÓ AMISTOSA SI NO ESTÀ D’ACORD 
AMB ELLA, amb la informació continguda en la mateixa o 
si aquesta no reflecteix de forma objectiva i clara la forma 
d’ocurrència del sinistre.

Tinguin en compte:
•	 NO TINGUI PRESSA, prengui el seu temps per 

emplenar la Declaració Amistosa, veurà que no li porta 
més de cinc minuts el fer-ho bé i més val emprar-los per 
a això que sofrir després setmanes o mesos d’espera.

La declaració amistosa d’accident
•	 Escrigui amb bolígraf, amb claredat i amb LLETRA 

LLEGIBLE, si pot ser, faci-ho amb majúscules.
•	 Empleni una sola DAA per als dos vehicles implicats en 

l’accident, sempre són de 2 o 3 còpies amb auto-calco 
perquè cadascun es quedi una còpia. El mateix dóna 
posar les seves dades en l’A com en el B.

•	 Poden emplenar-la entre els dos conductors, o be 
qualsevol d’ells, PREVI ACORD AMB L’ALTRE.

•	 Serveix també quan vostè és l’únic vehicle implicat 
per poder declarar el sinistre a la seva asseguradora, 
encara que sigui per un Tot Risc o bé el contrari no sigui 
un vehicle (objecte, portes, tanques, mobiliari urbà, 
etc.)

•	 En el cas d’INTERVENIR MÉS DE DOS VEHICLES CAL 
RECOLLIR LES DADES DE TOTS ELS IMPLICATS, 
com per exemple en una col·lisió en cadena, redacti 
dues DAA, un per a la col·lisió entre A i B i un altre per 
a la col·lisió entre B i C, fent constar SI HA EXISTIT 
PROJECCIÓ D’UN VEHICLE CONTRA UN ALTRE ( si a 
conseqüència del xoc de l’A amb el B ha enviat aquest 
contra el C, o bé si hi ha dues col·lisions independents 
entre si, B col·lisiona amb C i després arriba l’A i 
col·lisiona amb el B). És possible reflectir també una 
col·lisió múltiple en una sola DAA sempre que constin 
les dades de TOTS els involucrats, usant per a això 
l’apartat 13 (croquis) o el 14 (observacions).

Aquí pot ser que algú ja s’hagi perdut entre tanta A-B-C, però 
segur que és més senzill del que sembla. Som conductors, 
per tant estem preparats per a això. Ja veuran, agafin una 
declració d’accident i tinguin la curiositat de fer-li un cop d’ull, 
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si ens familiaritzem amb ella almenys ja la tindrem vista si arriba 
l’accident: 

Els apartats a emplenar estan numerats de l’1 al 15:

1-2. DIA, HORA I LLOC DE L’ACCIDENT (no val per exemple 
només “Tortosa” sinó indicar carrers, punts quilomètrics, 
etc.)
3. Si hi ha algun ferit, encara que sigui lleu, faci constar 
que sí (i anoti les seves dades personals sempre que sigui 
possible).
4. Indicar si hi ha hagut algun altre dany material a més dels 
vehicles A i B, tant si és un altre vehicle, col·lisió múltiple, 
com si són altres objectes, murs, parets, fanals, tanques, 
etc.
5. Requereixi sempre que sigui possible la presència de 
TESTIMONIS PRESENCIALS DE L’ACCIDENT i anoti els 
seus noms, cognoms, adreces i telèfons.
6-7-8-9. Amb el rebut de l’assegurança empleni aquests 
apartats, comprovi que les dades són correctes per evitar 
errors que retardin la resolució del sinistre, i sobretot 
mai es deixi EL NOM I COGNOMS DE L’ASSEGURAT, 
CONDUCTOR O PROPIETARI, la MARCA, MODEL i color 
del vehicle, importantíssim el NÚMERO DE MATRICULA, i 
el NOM DE L’ASSEGURADORA i NÚMERO DE PÒLISSA.

Fins a aquí fàcil no? Que menys que conèixer quan, on i amb 
qui hem tingut l’accident. Anem a continuar, la cosa es posa 
interessant…

10. assenyalar amb una fletxa el PUNT DE XOC INICIAL, 
sigui el més precís possible. Si hi ha més danys assenyalar 
també les altres parts del vehicle que hagin resultat 
afectades.
11. Faci constar de forma clara QUANTS DANYS S’HAGIN 
PRODUÏT EN EL VEHICLE, intentant ser el més descriptiu 
possible i no deixar-se cap dels quals almenys a primera 
vista s’observin.

Ara vénen els apartats MÉS IMPORTANTS, els que ens 
diran COM HA OCORREGUT L’ACCIDENT i QUI ÉS EL 
RESPONSABLE

12. Assenyali les caselles QUE MÉS S’AJUSTIN A les 
CIRCUMSTÀNCIES DEL SINISTRE I VERIFIQUI QUE 
L’ALTRE CONDUCTOR TAMBÉ MARCA LES SEVES I 
QUE TOT AIXÒ RESPONGUI A LA VERITAT DEL QUE HA 
PASSAT. 

Si bé hi ha moltes circumstàncies possibles en el 12, pot haver-hi 
situacions en què no s’adapti cap de les descrites, per exemple 
no existeix la casella “circulava correctament”, així, quan per 
exemple un surt d’un estacionament ha de marcar aquesta 
circumstància i si l’altre circulava no ha de marcar cap casella, 
doncs ja se sobreentén i de tots és sabut que el que surt d’un 
estacionament és qui ha de respectar la preferència de pas dels 
quals ja estan circulant… bé, continuem,

13. Dibuixar un senzill CROQUIS QUE DESCRIGUI LA 
FORMA D’OCURRÈNCIA DE L’ACCIDENT, indicant el punt 

de xoc entre tots dos vehicles, senyalització que els afectava, 
nom dels carrers, etc. I VERIFIQUI QUE CONCORDA 
AMB L’INDICAT EN LES CASELLES ASSENYALADES EN 
L’APARTAT 12.

L’indicat en l’apartat 12 i el dibuixat en el 13, per a les 
asseguradores, en virtut dels convenis als quals estan 
adherides, serà determinant a l’hora d’assenyalar la culpabilitat 
o la innocència.

14. Indiqui qualsevol altra dada que necessiti o desitgi 
afegir. 
Per molt que n’hi ha que encara ho usen per manifestar que 
reconeixen culpa, si no està recolzat pels apartats 10-11-12 
i 13 no se’ls tindrà en consideració.
15. SIGNI i FACI SIGNAR a l’altre conductor després 
d’haver-ho EMPLENAT I LLEGIT ATENTAMENT, doncs una 
vegada separades les còpies NO PODEN REALITZAR-SE 
MODIFICACIONS.

Presentar a la seva asseguradora una declaració amistosa 
correctament emplenada i signada simplificarà i agilitarà el 
tràmit. Si el sinistre és de reclamació aquests deu minuts que 
ens va costar fer-la i si ho hem fet bé, HAURAN ESTAT EN 
BENEFICI SEU i en breu tindrà l’acceptació de la companyia del 
contrari i el tan esperat sempre COMPROMÍS DE PAGAMENT 
A LA REPARACIÓ. Si l’accident és de culpa ÉS OBLIGACIÓ DE 
TOT CONDUCTOR DECLARAR-HO DILIGENTMENT a la seva 
asseguradora perquè aquesta pugui atendre la reclamació 
del perjudicat, pensi que en una altra ocasió pot ser vostè qui 
estigui a l’altre costat.

Per descomptat sempre hi ha accidents que no poden ser 
resolts tan senzillament, per la seva gravetat o complicació, en 
aquest cas SOL·LICITI SEMPRE LA PRESÈNCIA D’EQUIPS 
D’EMERGÈNCIA per atendre als lesionats I DE PATRULLA DE 
TRÀFIC perquè s’encarreguin de la situació i poder comptar 
amb el seu informe de l’accident. Si el sinistre no es pot resoldre 
per la DAA que ÉS LA BASE DELS CONVENIS Als quals ESTAN 
ADSCRITS LA GRAN MAJORIA DE LES ASSEGURADORES 
que operen al nostre país, sempre queda la via convencional 
i la judicial.

És clar que com l’aplicació d’aquests convenis només vincula 
a les companyies d’assegurances i NO als propietaris dels 
vehicles, assegurats o conductors, ES POT NO ESTAR D’ACORD 
(dins de les regles de la sana lògica i la raó) amb la resolució del 
sinistre per part de les asseguradores i acudir a la via judicial a 
defensar els seus interessos. Fins i tot pot donar-se el cas en 
el qual acabin cobrant tots dos implicats, un per que sobre la 
base de la DAA el conveni que OBLIGA a les asseguradores 
li va donar com a innocent i l’altre per que ha aconseguit una 
sentència la fallada de la qual li és favorable contradient a les 
companyies. Encara així, recordin que serà tot molt més fàcil si 
quan ocorre l’accident obrem correctament i en benefici de la 
veritat, doncs com ja s’ha dit moltes vegades NO N’hi ha prou 
amb TENIR RAÓ, A més, CAL PODER DEMOSTRAR-LA.

Departament de sinistres
Montepio de Conductors
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plantejada.

Quins son els temes més comuns que es poden plantejar 
els socis?
Donada la situació que s’està vivint, el nivell de crispació de 
tothom és elevat, i això fa que molta gent es qüestioni més dubtes 
que en un temps que no es parla de crisi.
Ha estat un any en que la gent ha estat preocupada per temes com 
la jubilació, els acomiadaments i els tant nombrats ERE, devolució 
de factures, lloguers, hipoteques….també temes matrimonials, i 
cada cop més la gent es planteja qüestions entorn al consum i 
els drets del consumidor, així com temes que fan referència a la 
protecció de dades.

Finalment, quants socis han passat enguany pel Servei 
d’Orientació jurídica?
Més de 200 socis passen per les oficines, però de vegades, 
també es resolen assumptes via telefònica. En quan al tema 
específic nostre, que és el de la circulació, portem enregistrats 
vora 700 expedients per accidents de circulació, del quals 11 han 
esdevingut judicials. Aquestes dades son fruit de la tasca i l’esforç 
que el Montepio fa per solucionar amistosament les reclamacions 
dels seus mutualistes.

Redacció.

Margarita Giménez Garcia, directora del 
Montepio de Conductors “Sant Cristòfol” 
de Tortosa i comarques, membre del 
Departament d’Assessoria Jurídica de l’entitat, 
activitats professionals que compagina amb 
la Presidència de l’Associació de Suport i 
Intervenció Familiar de les Terres de l’Ebre, 
ASIFTE, i el càrrec de Vicepresidenta del 
Consell Rector de la Cooperativa Verge de la 
Cinta- Fundació Mercè Pla de Tortosa.

En què consisteix el vostre treball al 
Montepio de Tortosa?
Soc la directora de l’entitat, i porto a terme 
tasques pròpies de gerència i direcció, que 
compagino també en la de membre del 
departament d’assessorament jurídic que 
l’entitat presta a tots els socis i mutualistes 
del Montepio, vers qualsevol assumpte de 
caràcter general.

La defensa jurídica, és la cobertura i garantia més 
destacada que té el soci del Montepio?
Bé, és la principal. Quan un soci sofreix un accident de circulació, 
amb el resultat que sigui, em refereixo a tant si hi han danys 
materials com personals, s’adreça a les nostres oficines i es atès 
per un dels nostres tècnics en sinistres, que li presten, diguem-ne 
així, la primera assistència,  i fan una presa de dades sobre els fets 
i danys ocorreguts.
S’inicia així, una obertura d’expedient que anirà dirigida, depenent 
de les circumstàncies i de cóm evoluciona el mateix, en un acord 
extrajudicial (conveni entre companyies asseguradores), o bé, 
pot devenir en una denúncia penal (danys personals), o bé, en 
un procediment civil, per reclamar les pertinents indemnitzacions.
Si finalment, s’acaba en un tema judicial, l’expedient es passa al 
nostre departament jurídic, especialitzat en temes de circulació, i 
que dirigeix l’advocat David Domènech Forcadell.

Però, i si un soci té un problema aliè a la circulació?
Tots els socis poden sol·licitar hora de visita per qualsevol 
assumpte, tingui la índole que tingui, ja sigui matrimonial, laboral, 
herències, fiscal….
Se’ls donarà hora de visita i rebran l’orientació jurídica necessària 
per tal de poder donar-li una solució al problema o qüestió 

Entrevista a Margarita Giménez, 
directora del Montepio i membre
de l’Assessoria Jurídica de l’Entitat



Montepio inaugura 
l’Ebreokasió
Durant els dies 14, 15 i 16 del mes 
d’octubre, va tenir lloc al Pavelló Firal 
de Remolins de la Capital del Baix Ebre 
la setzena edició de la fira del Vehicle 
d’ocasió.
El President del Montepio de 
Conductors, el Sr. Antonio Viñas 
Domènech, acompanyat de les 
autoritats de l’Ajuntament de Tortosa, 
d’altres membres de la junta del 
Montepio de conductors i representants 
dels consesionàris expositors, 
va ser l’encarregat de tallar la cinta 
que donava per inaugurada la fira 
Ebreokasió 2011.
Seguidament es va fer un recorregut per 
tot el recinte firal on es van poder veure 
tots els vehicles exposats.i en acabar 

es van pronunciar els parlaments a 
càrrec del Sr Ferran Bel, alcalde de 
Tortosa, el Sr Emili Lehman, regidor de 
Fires i el Sr Antonio Viñas, president de 
la nostra Entitat, que va fer referència 
al moment complicat que està vivint 
el sector automobilistic i va ressaltar 
la importància que tenen fires com 
aquesta per  la dinamitzacio del territori 
i per donar a coneixer a la gent un 
possibilitat diferent d’adquir un vehicle, 
amb la garantia i professionalitat de 
representants de primeres marques.
Durant la resta de les jornades de la fira, 
Montepio també hi va estar present, 
participant activament en la mateixa  
amb un estand pròpi, on tothom que 
ho vulgues es podia informar sobre les 
prestacions de l’entitat. A més a més, va 
voler col.laborar amb tots els expositors 

organtizant un sorteig de 150€ de 
carburant , en el que podien participar 
tots els qui van comprar un cotxe durant 
la fira.
Aquesta proposta va ser mol ben 
rebuda per part dels expositors, ja que 
la van valorar com una idea positiva que 
els podia ajudar a propiciar les vendes.

Conveni amb el pàrquing 
Plaça Carrilet
El passat mes de setembre, i després 
de més de divuit mesos d’obres, es va 
inaugurar a Tortosa  un nou aparcament 
soterrat, el del Carrilet. Aquest,  amb 
una capacitat per a 194 cotxes i 9 
motocicletes, ha estat construït per 
l’empresa Obredisa, S.L. qui en serà 
també l’explotadora de l’activitat amb 
una concessió municipal de 50 anys. 
Obredisa Parkings.
El nou aparcament situat al barri del 
Temple, a la plaça de Carrilet,  donarà 
servei a tots els ciutadans i visitants de 
la capital, als usuaris del Cap ubicat 
a la mateixa plaça, als comerços del 
barri,  així com també als viatgers dels 
autobusos de l’Estació que es troba a 
pocs metres d’aquest.
El Montepio de Conductors ha arribat 
a un acord amb l’empresa Obredisa 
Parkings a través del que s’ha signat 
un conveni en el marc del Projecte 
+Montepio, amb el que tots els associats 
del Montepio, així com els familiars 
titulars d’una targeta +Montepio podràn 
gaudir d’un descompte del 60% en el 
preu de l’hora.
Per poder accedir a aquest descompte 
s’ha de presentar la targeta+Montepio 
juntament amb el ticket del parking i 
presentar-lo a la caixa central.
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El Montepio present a la 
Transalp 2011

Oscar Piñol Cid i Juan José Adell 
Sabaté, dos ebrencs a la Transalp 2011.
El passat mes de Juliol, tots dos  i després 
de molt de temps de preparació  tant 
física  com logística, Oscar i Junajo van 
poder complir el seu objectiu de creuar 
els Alps des de Itàlia fins Alemania. 
Es tracta d’una cursa de BTT, de 700Km 
de recorregut, 22.000m de desnivell, 
una durada de 8 jornades de competició 
i que va  comptar amb la participació de 
600 equips de dos integrants  cada un. 
Per a dos esportistes d’aquesta índole, 
que han de compaginar la seva 
vida professional amb la seva afició, 
participar-hi suposa molt de temps i 
dedicació, no només pel bon estat físic 
que han de tenir, sinó també a nivell 
d’organització de l’equip, sent la part 
econòmica un factor molt  important i 
elevat. El Montepio de Conductors va 
voler donar-los suport amb la donació 
de carburant per al desplaçament fins 
als Alps.  
Oscar i Juanjo van ser el primer equip 
nacional i el 51è dels 600 equips 
participants, i els encoratgem per al 
pròxim repte que tindrà lloc el proper 
mes de març  a la cursa:  Andalucia Bike 
Race.

Enhorabona i molts d’èxits.

El Montepio de Conductors de Tortosa i Comarques, en junta directiva 
celebrada el dia 2 de maig de 2011, va acordar atogar la distinció de Soci 
Honorífic a l’advocat I juriste tortosí, D. FelipTallada de Esteve, pels mèrits 
i serveis professionals prestats.

Felipe Tallada de Esteve, Soci Honorífic

A la imatge, Antonio Viñas, President del Montepio, Sr. Tallada i José Giménez, Secretari de l’Entitat,
en el moment en que es fa l’entrega d’aquest títol

INFORMACIÓ D’INTERÉS
RADARS

FOCUS
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www.montepiotortosa.cat
Entra a la nostra web i a agrega’t al nostre facebook  

Av. Catalunya, 26 baixos - 43500 TORTOSA - Tel. 977 502 533   info@montepiotortosa.cat

AVÍS AL SOCI
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.

N. 94057

LES VOSTRES DADES AL DIA
Us recordem que cas de canvi de domicili o de qualsevol altra dada personal, s’avisi 
ràpidament l’entitat.
El Montepio es vol assegurar que a tots els socis els arribarà la revista o qualsevol 
altra comunicació. Ens podeu fer saber els vostres canvis, trucant al nostre telèfon 
977 502 533, o bé, si disposeu de correu electrònic a info@montepiotortosa.cat, 
així com que feu ús de la nostra Web o del Facebook per tal de rebre qualsevol 
informació referent a les prestacions de la nostra entitat.

L’ENTITAT / PUBLICITAT 19l’entitat
multes
i reduir montepio i 
baixar-lo
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La Guia   montepio
Des de fa un any tots els nostres associats, disposeu 
d’una guia de serveis creada des de la mateixa Entitat per 
augmentar els beneficis de ser socis del Montepio. 
La nostra intenció no és  altra que facilitar-vos les coses i en 
temps tant complicats com els que estem vivint, si parlem de 
beneficis econòmics , sempre són ben vinguts.
Sou molts de vosaltres els que ja l’esteu utilitzant  i que ja  li 
heu fet lloc dintre de la vostra cartera o moneder. I és que 
són tants els llocs on la podreu utilitzar que és important 
portar-la sempre damunt. 
Ara, a més a més, molt aviat també podreu veure en molts 
dels comerços, clíniques, tallers i altres, un distintiu que us 
farà saber que l’establiment també en forma part.

Insistim: RECORDEU SEMPRE DE PORTAR-LA A SOBRE! 

•	 Paga 70€ menys en una ressonància magnètica.
•	 Estalviat la matrícula del gimnàs +de 50€.
•	 Un 10% menys en la compra de llibres de lectura.
•	 Més de 100€ en un audífon.
•	 Una neteja de boca per la  meitat de preu.
•	 Compra les entrades a Port Aventura per a tota la 

família i paga menys!
•	 Repara el teu vehicle en un taller amb Vehicle de 

substitució…

Són només alguns dels exemples d’un gran nombre de 
serveis dels que pots tindre descomptes econòmics si ets 
soci del Montepio. 
Però per si encara no coneixeu quin és exactament el 
funcionament d’aquest producte, podeu continuar llegint

Com funciona 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.
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 admi-nistratives,  els fills menors d’edat 
dels socis, i la parella respectiva.

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 
a tot aquell que vulgui entrar a formar part de la mateixa, i 
els invitem a posar-se en contacte amb la nostra entitat per 
treballar conjuntament amb els nostres comercials, en fer 
cada cop més,  una guia més complerta.

A continuació trobareu la relació dels nous convenis, signats 
durant el 2011.

princep
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Ampliació de la Guia   montepio
El Món de la Salut
Centres Alomar RMN
Ressonància Magnètica
977 443 778
C/Mossèn Bellpuig 4-6
43500 Tortosa
28% dte. 

Alergologia (infantils i adults)
Marta Viñas Domingo, Alergòloga
977 108 584 - 629 307 111
Ramon Berenguer IV 35 entresol E
43500 Tortosa 
10% dte. en visita i proves 

Dietètica Roquetes
977 500 372
C/ Major 34 (farmàcia Pere Segarra)
43520-Roquetes 
Avaluació nutricional gratuïta

Clínica Baviera 
977 251 932
C/Pere Martell, 41
43005 Tarragona
C/Castellvell,12 
43201 Reus
20-40% dte. en correcció visual 
làser de la miopia, hipermetropia i 
astigmatisme. 
20% dte. en resta de serveis, excepte 
anells i lents intraoculars. 

Diversitat Funcional 
977 442 927
info@diversitatfuncional.com
C/Ciutat, 20
43500 Tortosa
Valoració funiconal del domicili gratuïta
Tarifes especial en productes, consultar

Bellesa i Benestar 
Associació Cultural  viu lo Reiki 
La vida del Reiki
678 978 445
C/Sta Clara ,31 
43500 Tortosa
20% dte. tractaments i sessions 
individuals. 

Teràpia Flors de Bach
Farmàcia - Pere Segarra   
977 500 372 
C/ Major, 34
43520 Roquetes 
5% dte. en productes. 

Perruqueria i Estètica
Cinta  Brull Estilistes 
977 443 408
C/Nou del Vall, 3 baixos
43500-Tortosa
Preus especials 

Comerços Cultura, Oci ...
Flors Mònica
977 441 289
C/Marina, 8
43500 Tortosa 
10% dte.

Sotècnic S.L.
977 446 717
C/Mossèn Bellpuig 2
43500 Tortosa
10% dte. instalacions, antenes, 
alarmes, porters, etc.
Tarifes especials en Movistar i Iberbanda. 

FOCUS Escola Nàutica
977 744 240
Plaça del Mercat, 7 
43540 St Carles de la Ràpita 
30% dte en tots els cursos 
Titulin, P.N.B, P.E.R, Patró de Iot, Capità  
de Iot.

Hife Tours 
977 510 297 
C/Adrià d’Utrech, 1
43500 Tortosa
I altres agencies Hife Tours 
-Port Aventura. 
-Museu  de les Arts i les Ciències de 
València
-Biopark de València 
-Estades Hotel Marina d’Or
7% dte. entrada
També vàlid en pack entrades + hotel 
(màxim 5 entrades per unitat familiar. 
Aquestes entrades s’han d’adquirir als  
centres Hife Tours). 

Deltaventur / Parc D’aventura 
977 481 030
Crtra. T-340, Km 17
43580 Deltebre
10% dte.

Ebrebooks 
977 443 009
Avinguda Generalitat, 107 
43500 Tortosa
5% dte. en llibres
10% dte. en joguina educatica i regals
10% dte. en festes aniversari. 
No acumulable amb altres ofertes

Electrodomèstics Dolors
977 444 737
C/Teodor Gonzàlez, 36
43500 Tortosa
5% dte. en tots els productes.

El món del conductor
Obredissa Parkings
Aparcament plaça Carrilet 
Av Generalitat, 94
43500 Tortosa
60% dte. en el preu de l’hora

Merkamotor Tortosa
902 026 032
Carretera Tortosa l’Adea km, 2
43500 Tortosa
50% dte. 2n penumàtic
o 100% dte. 4rt pneumàtic

Garcid SL 
IVECO
977 507 755
Pol industrial Baix Ebre, C/A P-18
43897 Campredó
977 704 445
Crtra N-340 KM.1078
43870 Amposta 
10% dte.: frens+bateries+filtres

Motos Príncep
977 444 0023
C/Ramon Verges Paulí, 8
43500 Tortosa
Regal d’un dipòsit de carburant al 
comprar una moto.
Preus especials en taller, reparació i 
manteniment.



Campus Montepio
S’acaba l’any i comença el moment de fer balanç de cóm ens 
ha anat tot. La veritat es que amb els temps tant difícils que 
corren i la situació econòmica de moltes cases, el Campus del 
Montepio, gràcies a la fidelitat de la gent que ens segueix des 
de el primer any  i els nous que han anat afegint-se any rera any, 
podem afirmar que ha estat força bé.
Aquest estiu hem arribat a la cinquantena de inscripcions de 
nens de 3 a 12 anys.
Els més petits ens han fet riure d’allò més en les seves sortides 
típiques,  i els més grans han estat uns experts en portar-nos 
al límit de cada monitor, però tot es queda com als millors 
moments.
Enguany ha estat ple de novetats, que intentarem per tots els 
mitjans que es  converteixin en activitats permanents, ja que han 
estat valorades molt positivament per les famílies usuaries. 
Vam poder estrenar les piscines de Jesús, unes noves 
instal·lacions que fan un pam de goig. Tots els xiquets van poder 
gaudir de la  zona de gespa, piscina per aprendre a nadar, zona 
per als vailets de la casa i fins i tot un petit spa.
Aprofitant aquesta sortida i les festes de la EMD, vam passar el 
mati per Jesús i vam jugar a la plaça  amb jocs tradicionals

Gràcies al conveni realitzat amb Deltaventur, vam gaudir d’una 
jornada d’aventura per als més grans, i els més petits van fer un 
passeig per la granja escola i van poder conèixer els animals i 
l’hort del parc. Enguany els mes petits van fer una excursió en 
barques de perxar i el recorregut dels animalets; els grans,  van 
recorrer el parc amb canoes, que alguna bolcada van tenir... i 
desprès van practicar en les tirolines i Ponts Tivetants, finalment 
vam acabar la jornada amb un bon plat de macarrons i un gran 
partit de futbol.
Un altra  novetat, i és que l’estiu es molt llarg i hi ha  temps per 
tot, han estat les classes d’anglés dirigides per la  Cristina. Vam 
poder fer jocs amb angles per totes les edats.
Finalment, aprofitant les Festes del Renaixement de Tortosa, i 
com ja es costum de tots els esplais d’estiu de la zona, vam 
realitzar al llarg de la setmana, una manualitat de fer un detall 
d’aquesta època i el divendres de festes vam sortir pels carrers 
engalanats de la ciutat fent les activitats temàtiques que diferents 
colles de joves havien organitzat, com teatre o lectura de contes.
Desitgem que l’any 2012 puguem seguir amb aquesta línia i ja 
estem treballant per omplir l’estiu de més novetats  que esperem 
siguin del gust de tots.

CAMPUS DE NADAL 2011 – 2012 CAMPUS SETMANA SANTA 2012 CAMPUS D'ESTIU 2012

Del 27 de desembre del 2011
al 5 de gener del 2012

8:45h a 13:30h 8:45h a 13:30h 8:45h a 14:00h

PequeLand PequeLand Zona Esportiva Montepio de Conductors

28 28 *Veure detall

DIES

HORARI

LLOC

PREU

Del 2 al 5 d'abril de 2012 Del 25 de juny al 10 d'agost del 2012

*Campus Estiu:
Del 25/06 al 29/06 – Preu soci 28€ - Preu no soci 35€
Del 02/07 al 13/07 – Preu soci 56€ - Preu no soci 70€
Del 16/07 al 27/07 – Preu soci 56€ - Preu no soci 70€
Del 30/07 al 10/08 – Preu soci 56€ - Preu no soci 70€

Dte. per família numerosa: -10% (mínim 3 nens/es)
Dte. per atur: -10% (adjuntant certificat de mínim 6 mesos d’atur)
Porta un soci i et fem -25% dte. del campus del teu fill.

Totes les activitats poden ser cancel·lades o modificades per manca de matricules. Les dates de l’assistència s’han de fer al moment de la inscripció.
No es farà cap devolució de l’import per no assistir a l’activitat.
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Coneix el nostre Campus...



Pubilles MontepioPubilles Montepio 2011
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Cimarrón - 40 anys

A la ciutat de Tortosa, en el  festiu ambient propi del dia de 
Sant Valentí, el 14 de febrer del 1971 el conjunt Cimarrón va 
fer el seu debut. Per aquell temps el grup estava format per sis 
components: Antoni Espinós, Paco Gilabert, Rafel Curto, Pere 
Boix, Manel Humbert i Juanjo Martí.
Van començar amb molta empenta, amb unes 180 actuacions 
a l’any tot i que la major part d’elles fora de Catalunya. Van ser 
anys en què Cimarrón va recórrer sobretot el nord de l’estat 

Espanyol. Actuaven a l’Aragó, al País Basc però 
sobretot a Navarra.
El seu treball i  una llarga i reconeguda experiència 
els ha permès que el 90% de les seves actuacions 
siguin a Catalunya, tot i que també visiten València 
i la franja. 
L’any 1972 el conjunt va gravar el seu primer single 
amb dos temes: Casi una niña i Nada me falta. 
Aquest va ser el inici d’una interessant carrera, el 
1974 Cimarrón va ampliar el nombre de components 
fins a set i va enregistrar el seu primer LP que duia 
per títol Muchachos. Desprès d’uns anys en què es 
van guanyar a pols una gran popularitat i en què 
van aconseguir un lloc destacat en el panorama de 
música en viu, el 1996 van enregistrar el seu primer 
CD amb la discogràfica PICAP el qual portava per 
títol 25 anys de música  viva. En ell hi van incloure 
música de ball, música moderna, temes dels 
Beatles, dels Rolling Stones, a més a més del seu 
repertori que habitualment feien en directe. Però 
la discografia de Cimarrón no va quedar aquí, 
sinó que l’any 2000 van tornar amb el segon CD 
anomenat 30 anys de ball, aquesta vegada només 
hi van enregistrar temes de música de ball. Van 
participar en la primera nit d’estiu del Fòrum 2004 i 
van protagonitzar dues diades de marxeta. 
L’any 2003, per votació popular van ser els 
guanyadors dels premis ARC en la modalitat de 
conjunt i l’any 2009 guanyadors dels Premis ARC a 
la millor Orquestra. 
Actualment el conjunt Cimarrón compta amb nou 
components: En Xavi Sànchez pianista i teclats; 
Oscar Espinós a la Bateria; Pablo Diaz a la guitarra i 
veus; en Lluís Figuerola a la trompeta, fiscorn, teclats 
i veus; en Joan Roca als saxos, flauta i teclats; en 
Pep Mola al baix, veus i dirección músical; en Marcel 

Dalmau i Amaya Villalba com a cantants i l’Josep Gomaríz 
trompeta, fiscorn, teclats i veus.

Ens veiem a la propera 
revetlla de Sant Cristòfol 

2012



Adaptació de l’entorn
L’adaptació de l’entorn representa un dels principals elements 
que pot pal·liar o mitigar el grau de dependència en la realització 
de les activitats de la vida diària. Aquest concepte engloba totes 
aquelles modificacions (introducció de productes de suport, 
modificacions arquitectòniques, redistribució del mobiliari...) 
que es poden realitzar en l’ambient físic que rodeja la persona 
i que permeti la realització de les activitats quotidianes (higiene 
personal, cuinar, alimentar-se, vestir-se, desplaçar-se...) d’una 
manera més segura, senzilla i independent. Encara que en 
un principi pot semblar un esforç econòmic, són nombroses 
i rellevants les avantatges que ens comporta l’adaptació de 
l’entorn:

- Optimitzar l’entorn a les capacitats funcionals de la 
persona pot evitar o retardar la decisió de tenir que recórrer 
a una residència o recórrer a terceres persones per a la 
realització d’algunes de les activitats de la vida diària.

La discapacitat adquirida  és aquella en la que després de sofrir un accident o malaltia, la persona queda amb unes seqüeles, les 
quals provoquen una restricció o absència de una o varies capacitats o funcionalitats per realitzar les activitats de la vida diària en 
la forma o dins del marge que es considera normal per a l’ésser humà. Aquesta restricció o absència de capacitats pot tenir el 
seu origen en l’àrea física, psíquica o sensorial, i cal tenir en compte que cada restricció per realitzar una activitat pot interferir en 
diferents graus d’intensitat en la execució d’alguna de les activitats de la vida diària. Actualment l’edat mitjana en l’adquisició d’una 
discapacitat està sobre els 64,3 anys. 
Quan adquirim aquesta pèrdua o restricció de funcionalitats ens comporta una adaptació a la nova situació que ens trobem, sent 
necessari un entrenament en el mode d’execució en moltes de les activitats de la vida diària per tal de poder realitzar-les de forma 
autònoma. A més ens evoca a la necessitat de que el nostre entorn quotidià (domicili, lloc de treball..) en el que ens desenvolupem 
diàriament, no estigui adaptat a les nostres noves necessitats diàries per al nostre ple desenvolupament i poder gaudir de la plena 
realització personal.

Discapacitat adquirida,
readaptació a la vida diària

- Facilitar la realització d’activitats (una casa organitzada i 
adaptada en funció de les capacitats físiques, cognitives 
i sensorials permetrà realitzar moltes activitats per un 
mateix).
- Prevenir situacions perilloses (la pèrdua d’habilitats 
motores, cognitives i sensorials que dificulten una resposta 
adequada enfront situacions perilloses).
- Augmentar la qualitat de vida (un entorn còmode, tranquil, 
ben il·luminat, etc., ajuda a que la persona es senti bé).
- Evitar comportaments problemàtics: un ambient 
adequat pot, a més, frenar l’aparició de problemes de 
comportament. Un entorn conegut permet que la persona 
no es senti desorientada, confusa o preocupada. Se es 
sent segura, amb capacitat de control de l’entorn, es més 
difícil que es comporti de manera agitada, deambuli, etc..
- Afavorir l’atenció per part dels cuidadors: el cuidador 
tindrà que prestar menys atenció. Evitarem la sobrecàrrega 
del cuidador.
- Beneficis psicològics: mantenir l’autoestima i augmentar 
la sensació de control de la persona.

Per tal de realitzar les adaptacions pertinents i poder disposar 
d’un entorn accessible i usable, es necessari tenir el recolzament 
d’un equip multidisciplinari que analitzi les persones, les seves 
necessitats i el seu entorn quotidià per tal de poder-ne realitzar 
un anàlisi des de les diferents disciplines (arquitectura, teràpia 
ocupacional, enginyeria...) i poder obtenir un resultat òptim a les 
necessitats de la persona. L’objectiu final de qualsevol adaptació 
és millorar l’autonomia personal, el grau de satisfacció personal i 
la qualitat de vida.

Pedro Cabanes Altadill
Diversitat Funcional

Terapeuta Ocupacional
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L’aigua dolça

Juan Carlos Mirre, segons article publicat a la revista 
Integral, nº 380, explica que la mancança d’aigua potser, 
ben segur, la causant de moltes guerres arreu del mon 
en un futur no molt llunyà. L’aigua que corre pels rius del 
planeta representa solament una petita fracció de l’aigua 
dolça que es troba baix de la superfície. Els ingents aqüífers 
que alberga la terra poden ser un recursa per assaciar als 
pobles assedegats i porta la pau. Caldrà recordar que 
els humans sempre han trobat algun pretext per iniciar 
guerres, una controvèrsia política o qualsevol motiu 
de diputa entre els pobles o regions. No es d’estranyar, 
doncs, que es busqui el tema “aigua”, per desestabilitzar 
lo estable, tot i que existeixi aigua suficient per tots.
Turquia, on e troben les fons i els trams superiors dels 
dos rius mesopotàmics, porta ja 25 anys embarcada 
en un costos i ambiciós projecte de reg i regulació 
hidràulica, conegut com el Gran Projecte Anatolia (GAP), 
que planifica la irrigació de 17.000 quilometres quadrats 
de superfície, equivalent a la província de Saragossa. Els 
Turcs porten construïts 22 grans embassaments per la 
regulació de l’aigua subterrània. L’aigua que transcorre 
pels rius del planeta Terra representa solament una petita 
part d’aigua dolça que es troba per baix de la superfície. 
Els càlculs indiquen que, per cada litre d’aigua que corre 
pels rius i brolladors, 5.500 litres d’aigua subterrània. La 

desproporcióes tan manifesta que equival a comparar 
una mosca en un elefant. Val la pena barallar-se per una 
mosca?
La qüestió es que els governs venen electoralment millor, 
les grans obres hidràuliques a la superfícies, grans preses 
i pantans, que les perforacions d’investigació i explotació 
d’aigües subterrànies, que amb prou feina  son visibles.
Davant la dificultat que suposa extraure aigua d’un pou  
vertical, fa tres mil anys, a Pèrsica es van inventar els 
coneguts “ganats”. El ganat es una llarga galeria oberta a

la falda d’una muntanya amb l’objectiu d’aconseguir 
tangencialment una capa d’aigua subterrània. Pot 
prolongar-se molts metres dins l’aqüífer i d’aquesta manera 
es poden obtenir grans caudals de rendiment. L’aigua 
va circulant pel sol de la galeria oberta fins que arriba a 
l’exterior, on es pot canalitzar tant per abastir fonts com per 
alimentar canals de reg sense necessitat de mecanismes 
d’elevació o bombeig. Una sistema de ganat especial i 
mes modernitzat es el que s’utilitza des de fa segles a les 
Illes Canàries.
A Espanya, son molt conegudes les vies d’aigua de 
Madrid, que son ganats possiblement construïts pels 
primers musulmans que s’establiren al territori al segle 
IX. Aquestes galeries d’aigua es troben en moltes regions 
espanyoles com Barcelona, Valencia, Cordova, Granada 
i d’altres. Algunes d’aquestes, recentment descobertes, 
com les de Fuentelapeña a Zamora, i Villaluenga a Càdis.
Respecte als costos de perforació i bombeig, es tracta 
de xifres molt inferiors a les que requereixen les grans 
infraestructures hidràuliques d’embassaments, canalització 
o transvasament, amb l’ avantatge que l’impacte ambiental 
es molt inferior si el comparem amb l’execució de preses 
i pantans.
Des d’aquí pregaríem a tots els governants que abans 
d’embarcar-se en obres hidràuliques o transvasaments, 
gastessin les seves energies escodrinyant el subsòl, 
amb la seguretat que l’aigua dolça que es trobarien els 
sorprendria, i els pobles viurien en pau i repòs, aprofitant 
la seva energia en crear industries i terrenys fèrtils, i a la 
vegada llocs de treball, tant necessaris avui en dia.

aluminis toni



REPORTATGE reportat28

La Hispano - Suiza (1904-1906)
Si féssim una consulta popular preguntant avui dia quina ha 
segut la marca més representativa de l’automobilisme espanyol, 
la resposta majoritària seria SEAT. Però potser no seria la 
correcta. Pocs recorden que entre 1904 i 1946 va existir una firma 
d’automòbils radicada a Barcelona que va arribar a competir 
en igualtat de condicions amb “Mercedes-Benz” i amb “Rolls- 
Royce”. Aquesta firma va ser “Hispano-Suiza”.
La “Hispano-Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A.” va ser la 
conseqüència final de dos intents fallits per constituir una empresa 
d’automòbils, protagonitzats per D. Emilio de la Cuadra (1898-
1901) i per D. José María Castro Fernández (1902-1904). A partir 
d’aquests dos fracassos, i després d’un 
estudi de viabilitat dut a terme pels 
creditors, es constituí la nova empresa 
el 14 de juny de 1904 amb Damià Mateu 
i Bisa com a President, Francesc Seix 
com a Vice-President, i el suís Mark 
Birkigt com a Director Tècnic. La fàbrica 
es va instal·lar al carrer Floridablanca de 
Barcelona.
Després de muntar els vehicles pendents de les dues marques 
anteriors, Birkigt va dissenyar el primer vehicle propi de la 
“Hispano-Suiza”, el T20, amb 4 cilindres, 20 cavalls de potència 
i 3.770 cc. La fiabilitat i potència del vehicle el va fer aconseguir 
ràpidament un gran prestigi tant a Espanya com al estranger. Dos 
anys després, la presentació del nou vehicle T40, de 40 cavalls 
al saló de París de 1906 va empènyer a l’empresa cap un èxit 
absolut de vendes. Entre les innovacions mecàniques d’aquests 
models es trobava la del xassís “cuirassat”, que consistia en que 
el motor i el canvi formaven un sol bloc (cosa que no feien les 
altres marques fins llavors), i es muntaven al sub-xassís al llarg 
de tots els laterals, protegint el motor de les pedres i fang dels 
camins. Així mateix tindria gran transcendència l’engreixament a 
pressió dels coixinets del cigonyal i de la biela a través d’un circuit 
intern, sistema adoptat després per tots els fabricants.
A partir de setembre de 1909 van arribar els primers èxits esportius 
de “Hispano-Suiza”, que es van confirmar amb els llocs primer, 
tercer i sisè a la “Gran Coupe Des Voiturettes” de Boulougne-Sur-
Mer el 18 de setembre de 1910. No seria el darrer èxit de la marca, 
que es va imposar a la major part de curses d’aquella època.
Aquesta sèrie d’èxits va fer que el rei d’Espanya, aleshores 
Alfons XIII, gran aficionat al món de l’automòbil, s’interessés 
per la marca, convertint-se en el gran valedor de l’empresa, 
adquirint molts dels seus models i inclús participant-hi com 
accionista.
Al augmentar la producció, els tallers del carrer 
Floridablanca es van quedar petits, traslladant-
ne la producció a la nova fàbrica de “La Sagrera”, 
llavors a la perifèria de Barcelona. Tanmateix, 
Hispano-Suiza va obrir al 1911 una 
factoria a París, on hi havia 
més possibilitats de venda 
i d’abastaments auxiliars, 
així com molta menys 
conflictivitat laboral que 
a Barcelona. I més tard, 
l’any 1917, se’n obriria 
una altra a Guadalajara 
per fabricar camions i 
vehicles pesants, tot 
lo qual ens dona una 
idea de la prosperitat 
de l’empresa. A 
les fotografies i la 
propaganda de l’època 
es pot veure el prestigi assolit 
i la línia estètica de la marca, 
tot i que en aquella època era molt h a b i t u a l 
vendre al client el motor i el xassís del model, essent llavors aquest 

qui triava el taller on es dissenyava i construïa la carrosseria. Per 
això es pot trobar una infinitat d’acabats per a cada model en els 
vehicles i en les fotografies que es conserven.
L’any 1910 va sortir al mercat el model T45, un vehicle que 
marcaria època, perquè va ser el primer cotxe esportiu d’altes 
prestacions. Tenia un motor de 3.619 centímetres cúbics amb 4 
cilindres i un desenvolupament de diàmetre i carrera de 80 per 
180 mms. Tenia una potència màxima de 64 cavalls a 2.300 rpm. 
El model va agradar molt al rei Alfons XIII, qui en va comprar un 
i el va utilitzar sempre que va poder. Aquest cotxe es va acabar 
anomenant “Alfonso XIII” a Espanya, i era conegut a l’estranger 

com “Hispano-Alfonso”.
“Hispano-Suiza” va dissenyar també 
motors per camions i autobusos a 
partir de 1910. L’empresa va tenir 
una audaç iniciativa comercial per 
augmentar la venda d’aquests darrers. 
Hi havia una gran demanda social de 
línies de transport de viatgers, però la 
falta de capital feia difícil l’adquisició 

de vehicles. “Hispano-Suiza” va oferir als possibles compradors 
la possibilitat d’acceptar una petita suma al principi i integrar-
se com a copropietària de la línia. Si la línia era deficitària, la 
“Hispano” recuperava el vehicle; si hi havia beneficis, quan 
aquests arribaven a cobrir el preu de l’autobús i els interessos, 
la “Hispano” es retirava de l’explotació. Aquesta iniciativa va ser 
clau per al desenvolupament del transport de viatgers, sobretot 
a Catalunya. Aquest es el principal motiu de que gran part de 
les empreses que es dediquen avui dia a aquest sector, porten 
encara a la seva denominació el nom “Hispano”. Així tenim a la 
“Hispano-Igualadina”, la “Hispano-Manresana” i en concret a 
Tortosa, la “Hispano de Fuente En Segures”(HIFE).
L’esclat de la Primera Guerra Mundial al 1914 va portar a l’empresa 
a desenvolupar també material militar. L’any 1915, Birkigt va 
dissenyar a Barcelona el motor d’aviació “Hispano-Suiza” amb 8 
cilindres en “V” i 140 cavalls de potència. Es tractava del motor 
T16, que adoptava els 
s i s t emes 
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avançats del models anteriors i afegia els blocs d’aliatge 
d’alumini, que permetien reduir força el pes sense disminuir la 
potència. Quan es va ficar a prova de resistència el motor, es 
van aconseguir les 50 hores de funcionament ininterromput a 
plena potència, rècord absolut que va impulsar a tots els països 
aliats a adoptar aquest motor per als seus avions. Ni les dues 
fàbriques, la catalana i la francesa juntes, podien donar abast per 
produir tants motors, així que es van vendre les patents a un bon 
nombre de productors, aconseguint grans beneficis. A la fi de la 
guerra s’havien fabricat 49.893 motors “Hispano-Suiza” d’aviació, 
contribuint notablement a la victòria aliada. Precisament a partir 

d’aquest moment la firma va lluir l’emblema que la distingia, amb 
una cigonya i les banderes d’Espanya i Suïssa (en deferència a la 
nacionalitat de Mark Birkigt). La cigonya es va adoptar en honor 
a l’as de l’aviació francesa Georges Guynemer, que va morir en 
combat l’any 1917 dins d’una famosa esquadrilla que tenia com 
a símbol la cigonya i pilotava avions amb motor “Hispano-Suiza”. 
A partir de la Primera Guerra Mundial, la marca va dedicar cada 
vegada més recursos  a la fabricació de motors, tant aeris com 
navals, igual que la Rolls-Royce.
L’any 1920 va sortir de la fàbrica francesa un altre vehicle 
revolucionari, el model H6 B, un vehicle avançat al seu temps, 
equipat amb un motor de 6 cilindres i 6.600 cc, amb arbre de 
lleves en cap, doble encesa, i bloc d’alumini, capaç d’arribar als 
150 kms/h, amb la innovació afegida del “servofrè”, patentat per 
Birkigt. Es va dissenyar precisament per competir amb “Rolls-
Royce”, i va ser un gran èxit de mercat. Curiosament, la “Rolls-
Royce” va comprar a “Hispano-Suiza” la patent del “servofrè” 
per fer-ho servir al seu model “Silver Ghost”. D’aquest vehicle 
es destacava, apart de la seva mecànica, una conducció molt 
suau que va fer exclamar a un dels seus primers 
compradors, Alfons XIII: “Hi ha altres cotxes potents, 
però aquest és l’únic que no es condueix com un 
camió”. Hem de tenir en compte que encara no 
s’havia desenvolupat el concepte de la direcció 
assistida, i moure el volant d’uns vehicles amb molt 
de pes al davant i amb tracció al darrera era un 
exercici de força física.
L’any 1923 es va produir la separació de les dues 
fàbriques de l’empresa a Barcelona i a París. Es va 
tenir que fer degut a la pressió del govern francès, 
que volia ficar cullerada i no veia amb bons ulls que 
la fàbrica de motors i automòbils més prestigiosa 
de França estigués en mans estrangeres. De tota 
manera, les dues empreses van continuar amb molt 
bones relacions, mantenint sempre al mateix Director 
Tècnic, Mark Birkitz, i compartint moltes vegades els 
models, encara que amb diferents denominacions.
Al 1924 es va fabricar a Barcelona el T49, versió reduïda del H6 
francès, amb 6 cilindres i culata desmuntable. Els anys vint foren 
els de major prestigi de la marca, que ja estava consolidada 
internacionalment. Els seus vehicles eren símbol de distinció, 
i entre el seus clients es trobaven la major part de les corones 
reials europees, així com gran part de l’alta burgesia internacional. 

La seva producció artesanal, lluny de la producció en sèrie que 
s’imposava des dels Estats Units, li donava al producte final 
una aureola de singularitat que era molt atraient per als seus 
compradors. Tenir a casa un “Hispano-Suiza” significava formar 
part de l’elit econòmica mundial. Les úniques marques de l’època 
que s’hi podien comparar eren la “Duesenberg” nord-americana, 
les “Maybach” i “Mercedes Benz” alemanyes, i la “Rolls Royce” 
britànica.
Amb l’arribada de la IIª República a Espanya al 1931, la marca va 
perdre al seu més gran patrocinador, Alfonso XIII. Tanmateix, una 
empresa bolcada als vehicles de luxe per als rics no estava tant 
ben vista per les noves autoritats. Els efectes de la crisi de 1929, 
la mort de Damià Mateu al 1935 i l’esclat de la Guerra Civil al 1936 
van abocar a l’empresa a una lenta agonia. Durant la guerra va 
ser col·lectivitzada i destinada a la fabricació de vehicles militars.
Quan la guerra va acabar, “Hispano-Suiza” va recuperar les 
seves fàbriques, però en una situació lamentable. Es va intentar 
adaptar la producció a les circumstàncies, fabricant el model de 
camió Tipus 66. Però la situació d’ extrema penúria econòmica 
i la falta de materials provocada per la guerra mundial van fer 
que l’empresa es veiés obligada a sobreviure dedicant-se a la 
reparació de motors, perdent gran part dels seus millors operaris 
i tècnics en una situació de fallida tècnica.
Els nou govern franquista, amb un ideari influenciat pel dirigisme 
estatal feixista, va fundar al 1941 l’”Instituto Nacional de Industria” 
(INI) per controlar des del propi govern els sectors econòmics 
considerats com estratègics. “Hispano-Suiza” no entrava dins del 
seus projectes. A més, el president de l’INI, Juan Antonio Suanzes, 
era un ferm partidari de reduir el pes de Catalunya dins l’entramat 
industrial espanyol. Seguint aquests principis es va crear 
l’empresa estatal ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones) 
per controlar la producció de vehicles pesants a Espanya. 
Finalment, l’any 1946 ENASA va comprar totes les instal·lacions 
i projectes que li quedaven a “Hispano-Suiza”. Va poder així fitxar 
als millors operaris d’automoció que hi havia a l’estat i ficar-los 
baix la batuta de Wifredo Ricart, enginyer català que dissenyaria 
després els llegendaris camions “Pegaso”. Això sí, la fabricació 
es va traslladar de “La Sagrera” a “Barajas” (Madrid). L’any 1950, 
amb les mateixes intencions, Suanzes va fundar l’empresa SEAT 
(Sociedad Española de Automóviles de Turismo) per a fabricar 
vehicles de turisme amb patent FIAT. Però els italians no es van 
deixar enganyar per les ximples idees centralistes de l’INI, i van 
exigir que les instal·lacions de SEAT es radiquessin a Barcelona 
per raons econòmiques reals.
Actualment, la “Hispano-Suiza” francesa, que va deixar de produir 
vehicles al 1938, forma part del grup francès SAFRAN, dedicat al 
sector aeroespacial i de defensa. En quan a la “Hispano-Suiza” 
catalana, forma ara part del grup PERALADA, i no fabrica cap 
producte però manté la propietat de les marques i emblemes de 

la firma.
Els darrers vehicles “Hispano-Suiza” es van fabricar ara fa més 
de 60 anys, però continuen sent els protagonistes de qualsevol 
museu d’automoció clàssica. Ara són cotitzades peces de 
col·lecció i un record tangible d’una marca catalana que un dia va 
competir amb Rolls-Royce.






