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Salutació del President
Estimat soci i mutualista, la nostra raó de ser ets tu...

S’apropa l’equador de l’any 2014, un any que vam començar ple de nous 
projectes i voluntat  de resistir i superar aquesta crisis que sembla que 
no té final. Hem après la lliçó, i sabem que res ens pot aturar, per això, 
cada dia lluitem perque el mutualisme sigui un punt essencial en la nostra 
societat, ampliant els nostres serveis i prestacions, i des de les Terres de 
l’Ebre i en particular des del Montepio continuarem prestant servei en els 
diversos àmbits asseguradors i socials per tal de donar continuïtat a tan 
important entitat, no solament en el moment del mutualista davant el volant 
sinó també en l’aspecte de la salut, aspecte a tenir molt en compte avui en 
dia,  donada la davallada dels estaments públics en sectors tant importants 
com el sanitari.

El nostre soci i la seva família, tindrà l’oportunitat de poder contractar 
assegurances de salut a preus especials per al nostre col·lectiu amb una 
Mútua de les de primera línia al nostre país i amb una potent implantació 
per tot el territori, la Mutua General de Catalunya. A l’interior hi trobareu 
tota la informació sobre aquesta novetat tant important. A més a més, el 
mutualista podrà decidir, voluntàriament,  ampliar les nostres cobertures 
per defunció i accidents, augmentant així els subsidis que actualment rep 
d’acord amb les diferents prestacions que té com a soci del Montepio.

Encoratjo a totes les famílies a participar del Campus d’estiu que estem 
preparant, ple de noves activitats i tallers, que de ben segur seran de l’agrat 
de tots els petits.

Per últim i com tots els anys,  us animo a assistir a l’Assemblea General del 
Montepio que tindrà lloc el proper mes de juny, acte de vital importància per 
a la nostra entitat i moment en que es parlarà del passat, present i futur del 
Montepio, i com no, de la Festa de “Sant Cristòfol”, el nostre patró. Com 
ja sabeu, un any més gaudirem d’una Festa dissenyada en especial per a 
natros, La Festa Imagina Radio, que ben segur serà del gust de tothom, 
dels que vulguem sopar i ballar pasdobles i com no, del recull de la millor 
música de les dècades dels 60, 70, 80 i 90, fins que surti el sol. 
Un cop més, aquest any, es parlarà del Montepio.

Antonio Viñas Doménech. President
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Servei d’acolliment residencial. 
És un servei destinat a persones 
amb discapacitat intel·lectual 
que té per objecte facilitar-
los de forma temporal o 
definitiva una vida independent, 
desinstitucionalitzada i equivalent 
a la pròpia llar per tal d’afavorir la 
seva independència en l’entorn 
social.

Centre especial de treball. És 
un servei destinat a la inserció 
laboral en règim de treball protegit 
de persones amb discapacitat, 
l’objectiu del qual es realitzar un treball productiu que té per 
finalitat assegurar una feina remunerada i la prestació d’uns 
serveis d’ajustament personal i social.
Servei d’orientació i suport laboral. És un servei adreçat a la 
inserció laboral en règim de treball ordinari per a persones amb 
discapacitat amb l’objectiu de proveir a la persona dels suports 
necessaris personals, laborals i socials dintre i fora del lloc de 
treball al llarg de la vida laboral afavorint així la seva integració 
social i laboral.

REPORTATGE4

L’any 1977 un grup de famílies de persones amb discapacitat 
de les Terres de l’Ebre van crear Verge de la Cinta sccl, una a 
societat cooperativa sense ànim de lucre que tenia com a objectiu 
millorar la qualitat de vida dels seus familiars. Amb el temps es van 
incorporar nous serveis i estructures necessàries per adaptar-se 
als nous models d’intervenció i atenció. Seguint aquesta voluntat, 
l’any 1999, es va impulsar la constitució de la Fundació Privada 
Mercè Pla, una entitat jurídica que facilitava la creació de nous 
serveis. 

Amb més de trenta anys d’experiència i tretze centres repartits al 
territori, l’Entitat continua treballant per respondre a les necessitats 
específiques de l’atenció a les persones amb discapacitat i les 
seves famílies. Actualment disposa dels següents serveis:

Servei d’atenció precoç. És un servei ambulatori que incideix en 
els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc 
que puguin provocar-los.

Escola d’educació especial. És un centre d’escolarització a 
temps complert o parcial d’alumnes amb necessitats educatives 
especials associades a condicions personals de discapacitat 
intel·lectual motriu o sensorial.

Centre ocupacional. És un servei destinat a persones amb 
discapacitat intel·lectual que ofereix una atenció diürna de 
tipus rehabilitador integral destinat a proporcionar el màxim 
desenvolupament de les seves capacitats personals i laborals 
afavorint la seva integració sòcio-laboral.

Fundació Mercè Pla,
el valor de ser especials

reportat
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no podran deduir-se l’IVA fins que hagin pagat la factura, la 
qual cosa pot produir algun tipus de dubte en el moment de 
contractar amb empreses acollides al criteri de caixa.

• Es pretén impulsar la contractació pública amb emprenedors 
i s’eleva el llindar de contractació on s’exigeix la classificació 
de les empreses; essent a partir d’ara en els contractes d’obra 
de 500.000 euros (en lloc de 350.000€) i pels contractes de 
serveis 200.000 euros (en lloc de 120.000€).

• Es crea la figura de l’acord extrajudicial de pagaments, 
amb la fi d’aconseguir solucions a empreses en situació de 
crisis econòmica, amb terminis més curts, davant notari o 
registrador mercantil, evitant en cas d’acord la jurisdicció del 
Jutjat de lo Mercantil.

• Les pimes tindran dret a una reducció de la quota en 
l’Impost de Societats del 10% dels beneficis de les quantitats 
invertides en elements nous de l’immobilitzat material afecte 
a les activitats econòmiques.

• També es dicten una sèrie de mesures per facilitar la 
simplificació administrativa, millorar el finançament de les 
pimes i millorar les ajudes a la internalització.

• Per últim i aprofitant la publicació d’aquesta llei es vol captar 
la inversió de capital estranger i per això, s’atorgaran visats 
de residència per inversors que adquireixen un immoble 
de valor superior a 500.000 euros, o facin una compra de 
deute públic d’un mínim de 2.000.000 euros o facin un 
dipòsit bancari mínim de 1.000.000 euros. També tindran dret 
a aquest visat de residència si es desenvolupa un projecte 
empresarial que comporti la creació de llocs de treball o que 
faci una aportació rellevant al territori.

Cal esperar que amb les modificacions legislatives realitzades i 
l’esperit de treball dels emprenedors, entre altres, remuntar la crisi 
sigui una veritable realitat.

Les últimes previsions del govern ens volen 
assegurar que la davallada de la crisis està 
tocant fons. Es basen en dades objectives, 
com són per exemple, la reducció dels 
treballadors i empreses afectades per 
nous expedients de regulació d’ocupació, 
(al voltant del 7%), l’increment de les 
exportacions amb equilibri de la balança 
comercial, la moderació de l’IPC (0,30%), 
però tot plegat encara falta per crear 

ocupació, que vindrà donat quan hagi un increment del PIB.

El govern conscient de la importància que tenen les petites 
empreses, que representen un 95,5% (empreses fins 9 
treballadors) del total, ha promogut la Llei de recolzament als 
emprenedors, Llei 14/2013. 

D’aquesta llei rellevant pels emprenedors, que són considerats 
com a tals encara que exerceixen la seva activitat mitjançant 
persona jurídica (per exemple, societat limitada), es poden 
destacar com a resum els apartats següents:

• Es crea la nova figura de l’emprenedor de responsabilitat 
limitada (ERL), per una millor protecció del patrimoni 
personal. Es preservarà l’habitatge habitual del deutor, fins 
a un valor de 300.000 euros, davant dels deutes generats 
en la seva activitat empresarial, amb diverses cauteles 
de publicitat. No obstant, si es tracta de deutes amb les 
administracions públiques (hisenda, seguretat social,...) no 
serà d’aplicació, tret d’una ampliació de termini a dos anys 
en la seva execució.

• S’amplia la reducció de cotització dels nous autònoms a partir 
dels 30 anys, de forma similar al RDL 4/2013 pels menors de 
30 anys, ja vigent en l’actualitat. Durant els primers 6 mesos 
una reducció del 80%, que deixa una quota aproximada de 
50 euros/mes; els 6 mesos següents una reducció del 50%, 
amb una quota al voltant dels 130 euros/mes; i durant el 
següents 6 mesos una reducció del 30%, que ve a resultar 
una quota d’uns 180 euros/mes. No obstant, si l’emprenedor 
contracta algun treballador perd automàticament aquesta 
reducció. Si l’emprenedor té un grau de discapacitat mínim 
del 33% aquestes reduccions s’amplien fins a 5 anys.

• Amb aquesta llei es veu feta realitat l’aspiració de molts 
emprenedors d’ingressar l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
un cop el mateix s’hagi cobrat del client. És a dir, el criteri 
de caixa. Pot ser d’aplicació en els supòsits que la facturació 
anual no superi els 2.000.000 euros. Però, cal matisar que l’ 
ingrés del referit impost no queda diferit de forma indefinida, 
com a màxim s’haurà de procedir al seu ingrés en la última 
liquidació de l’any següent. Així mateix tampoc es podran 
deduir l’IVA dels seus proveïdors fins que s’hagin pagat 
de forma efectiva les factures. I a més, el receptors de les 
factures que no estiguin acollits a aquest criteri de caixa, 

Nova llei de recolzament 
als emprenedors

J. Màrius Abelló Castellà
Advocat - Graduat Social

actualita
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El passat mes de Març es van complir 60 
anys del naixement de SAMSA.
Tot va començar a Reus, en aquells 
moments inicials les finalitats de la 
SOCIETAT eren la venda d’automòbils, 
tractors i accessoris així com la 
comercialització de motocicletes. Al 
cap d’un mes la SOCIETAT aconseguí 
la Concessió oficial i en exclusiva de la 
venda de la marca CITROËN a la província 

de Tarragona.
Els populars 2CV versió furgoneta i el model turisme van 
impulsar la venda de vehicles CITROËN i això comporta 
l´adquisició d´un nou espai al carrer ROSER de Reus.
El creixement constant acompanyat d’uns bons resultats fan 
que la SOCIETAT pugui adquirir una parcel.la urbana a l’AVDA 
MARIÀ FORTUNY on encara avui SAMSA té la Seu Central.
Un cop consolidada SAMSA REUS com a CONCESSIONÀRIA, 
l’empresa decideix implantar-se a altres poblacions.
La  primera expansió i la més important fou a TORTOSA I 
AMPOSTA l’any 1972 amb la inauguració de dues agències 
a les capitals de comarca, posteriorment l’any 1989 
s´adquireixen uns terrenys a la CTRA. TORTOSA-ALDEA i 
finalmente l’any 1998 amb JOAQUIN PERANSI al capdavant 
i amb RAFEL MESTRE com a principal col·laborador es fa 
realitat el tenir una CONCESSIÓ CITROËN a Tortosa.
SAMSA amb l’afany de ser present  a tot el territorio tarragoní 
va anar ampliant la xarxa:
DELTEBRE: On la família GARCIA ha jugat un paper capdal en 
la consolidació de la marca a les TERRES DE L’EBRE i d’altres 
punts oficials com: MORA,VALLS, MONTBLANC I VENDRELL.
Avui SAMSA a TORTOSA li ofereix al client tots els serveis que 
pot necessitar:

• EXPOSICIÓ DE VEHICLES NOUS I D´OCASIÓ.
• MAGATZEM DE RECANVIS.
• ACCESSORIS D’ORIGEN CITROËN I EUROREPAR.
• TALLER DE REPARACIONS MECÀNIQUES I 

ELÈCTRIQUES.
• SERVEI DE CARROSSERIA I PINTURA DE QUALSEVOL 

MARCA.
• DISPOSITIUS DE DIAGNÒSTIC AMB LA TECNOLOGIA 

MÉS AVANÇADA.

Vull aprofitar aquesta tribuna per a dir-vos a tots que és un bon 
moment per renovar el PARC DE VEHICLES.
Estic absolutamente convençut perquè el PLA PIVE, l’ajuda 
al FINANÇAMENT axí com els importants descomptes 
PROMOCIONALS són indicadors que avalen aquesta opinió.
Recordar-vos que el PLA PIVE 5 està funcionant a un bon ritme, 

SAMSA: La història de Citroën
a la província de Tarragona

Xavi Talarn
Gerent

i té per objectiu la substitució de 175.000 turismes i comercials 
lleugers i afavorir la compra de vehicles amb menors consums 
de combustible.

Com en l’anterior convocatòria, l’adquisició d’aquests vehicles 
rebrà una ajuda econòmica de fins a 3.000€ aportats pel 
“Ministerio de Industria, Energía y Turismo” i pel Fabricant o 
Punt de Venda.
En total el Govern ha destinat  540 mil.lions d’euros al Programa 
d’Incentius al Vehicle Eficient via les seves cinc convocatòries.
Gràcies al PIVE s’hauran substituït 540.000 vehicles amb un 
estalvi anual de 187 mil.lions de litres de combustible.
I  ja per acabar permitiu-me uns breus consells abans de 
l’adquisició d’un vehicle nou: 

• APROFITEU EL PLA PIVE.
• MARQUEU-VOS UN PRESSUPOST EN BASE AL 

VOSTRE PODER   ADQUISITIU.
• VISITEU ELS CONCESSIONARIS EN HORARIS DE 

MENYS PÚBLIC.
• ELIGIU LA MOTORITZACIÓ ADEQUADA.
• FEU UN ESTUDI COMPARATIU SOBRE ELS DIFERENTS 

MODELS.
• PROVEU ELS VEHICLES ABANS DE DECIDIR LA 

COMPRA.
• PENSEU EN LA SEGURETAT VOSTRA I DELS VOSTRES.
• ELS EXTRES NO SÓN EL MÉS IMPORTANT PERÒ FEU 

CAS A LES VOSTRES NECESSITATS.
• EL CONFORT CADA COP TÉ UN PES MÉS IMPORTANT 

I PER TANT HO HAUREU DE TENIR EN COMPTE.
• VALOREU LES OPINIONS DELS PROFESSIONALS.

Finalment agraïr al MONTEPIO DE CONDUCTORS la invitació 
rebuda  i al mateix temps felicitar-los en MAJÚSCULES per la 
gran tasca que la Societat fa any rera any.

Salutacions Cordials.

Ctra. València Km. 248
Tel. 977 547 244

TARRAGONA

Av. Marià Fortuny, 89
Tel. 977 772 575

REUS

Ctra. Tortosa-l’Aldea, Km.2
Tel. 977 449 035

TORTOSA

C/Barcelona, 57
Tel. 977 391 873

AMPOSTA

CITROËN C4 Picasso
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general la responsabilitat del conductor/a  del vehicle en cas 
d’accident, amb algunes excepcions:

• Si és com a conseqüència directa d’una acció de cacera.
• Que, en les zones cercades amb tanca, aquesta en sigui 

trencada i no hagi estat reparada.
• No s’hagi assenyalat la presencia d’animals.  

Detectors de radars.
Es prohibeixen expressament els que puguin interferir amb 
els radars, i s’autoritzen aquells  que només n’informen de 
la seva ubicació .

Possibilitat de sancionar sense detenció del vehicle.
Es cerquen al.legacions a favor per tal de poder excusar els 
i les agents de l’autoritat, de  la norma general d’ haver d’ 
aturar el vehicle a sancionar i  denunciar a l’acte.

Restriccions a vehicles per motius mediambientals.
S’estableix un principi de possible restricció a l’accés, 
o circulació de vehicles, per les vies en base a motius 
mediambientals. Es concretarà posteriorment per 
Reglament.

Augment del termini per pagar multes, o fer al·legacions 
a les sancions.
El termini  passa de 15 a 20 dies hàbils.

Recentment ha entrat en vigor una 
modificació de la Llei  de Seguretat Vial. 
Els aspectes més rellevants a tenir en 
compte, segons el meu criteri, són els 
següents:

Límits de velocitat.
De fet, no es concretarà fins a l’aprovació 
del Reglament posterior (s’estima que 
pot ser al juny o juliol d’aquest any). De 

moment la previsió és que, per una part,  s’augmenti el màxim 
a 130 km/h. en autopistes i autovies, o en alguns dels seus 
trams (de moment, a Catalunya, la Generalitat sembla que 
no està disposada a l’augment, ja veurem), i,  contràriament 
, a la resta de carreteres es rebaixarà en 10 km/h.  Per últim, 
en algunes zones urbanes es poden establir límits de 30 ó 
20 Km./h.

Conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues.
Respecte aquest extrem s’augmenten les sancions 
administratives a 1000 euros, per conduir amb una taxa 
superior al doble de la permesa ( 0,5 mg/l conductors 
i conductores en general, i 0,30 mg/l en conductors/es 
nous/ves i professionals), i sempre i quan no s’ arribi a una 
taxa superior a 0,60 mg/l; si se’ n donés aquesta última 
circumstància, el cas passarà al Jutjat.
Pel que fa al tema de drogues, s’estableix  la prova salival 
com a preferent, i la tolerància zero. En el cas que es detecti 
la presència de drogues es tramitarà com una infracció 
administrativa. Si, a més, es considera que es condueix sota 
els seus efectes, passa a constituir una infracció penal.

Ciclistes.
 A l’obligatorietat de portar casc, en vies interurbanes, als i 
les ciclistes i ocupants, s’ hi afegeix la de portar-lo també, per 
ciutat, els i les menors de 16 anys.

Animals cinegètics.
Hi ha un canvi radical, doncs s’estableix com a norma 

David Domènech Forcadell
Advocat
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Principals modificacions
a la llei de seguretat vial

obredisa



Si sempre és important cordar-se el cinturó de seguretat 
quan es viatja en cotxe, durant l’embaràs cal recordar-ho de 
manera especial. Contràriament a la creença més estesa, 
aquest no fa cap mal al nadó si s’usa correctament.

Si bé sempre cal extremar la precaució a la carretera, durant 
l’embaràs és especialment important, ja que tal com recorda 
la Direcció General de Tràfic (DGT), són dues les vides que 
cal protegir. Un dels elements que mai s’ha d’oblidar i que 
ajuda molt a reduir la sinistralitat és, precisament, el cinturó 
de seguretat.

Hi ha moltes recomanacions equivocades circulant per 
la xarxa o en determinats fòrums, sobre com cordar-se el 
cinturó durant l’embaràs. No obstant això, moltes no tenen 
base, i en realitat posen en risc la vida de la mare i del nadó 
en cas d’accident.

La posició correcta per cordar el cinturó de seguretat durant 
l’embaràs és, en la banda inferior, el més ajustada possible 
a la part òssia dels malucs, per sota de l’abdomen. Mai la 
situïs per sobre la panxa. La banda superior del cinturó, 
la diagonal, s’ha de posar de dalt a baix, entre els pits i al 
voltant de l’abdomen. No portar el cinturó en cas d’accident 
no només et deixa exposada a tots els riscos que té ja de per 
sí. A més, el risc de part prematur es duplica.

Es llista a continuació algunes de les mesures que mai has 
d’adoptar:
• No col·locar la banda inferior del cinturó darrere del 

cos, ni amb una cama per sobre. Li impedeixes fer 
correctament la funció si es produeix un accident.

• No deixis el cinturó folgat. Ajustar-lo no perjudicarà el 
nadó.

• No col·loquis un coixinet entre el cinturó i la panxa.
• Evita col·locar una mà entre el cinturó i el cos per tenir 

la sensació que queda més folgat, o lligar el cinturó a 
la roba amb una pinça. Si hagués una frenada brusca 
podries patir una lesió important.

No obstant això, sí que pots utilitzar algun dels accessoris 

que hi ha al mercat, 
e s p e c i a l m e n t 
dissenyats perquè 
les embarassades 
puguin cordar-se el 
cinturó millor. El coixí 
amb cintes, el coixí 
amb isofix i l’armilla 
guia poden ajudar-
te a complir les 
premisses indicades 
anteriorment.

A més, el coixí 
de seguretat (airbag) per a l’acompanyant ha d’estar 
connectat, ja que pot prevenir de lesions molt greus si es 
produeix un xoc.

En cas de patir un petit accident, encara que aparentment 
sigui molt lleu, és important visitar al ginecòleg, perquè 
comprovi que tot està correcte.

Puc conduir estant embarassada? 
En principi sí, però és prudent que tinguis presents una sèrie 
d’indicacions:
• Realitza trajectes curts (o descansa sovint si el trajecte 

és llarg).
• Condueix relaxada i intenta no frenar bruscament.
• A partir de la setmana trenta, procura tenir sempre un 

acompanyant.
• Abandona la conducció immediatament si sents 

marejos, nàusees, etc.
FONT: Dirección General de Tráfico

Embaràs i conducció,
com utilitzar el cinturó de seguretat?

INFORMACIÓ D’INTERÈS8 d’interès

El Montepio entregarà en concepte de lloguer i durant 
tot l’embaràs, el cinturó pre-mama a totes les socies que 
estiguin embarassades, per tal de vetllar i tenir cura a 
la carretera de les seves conductores i futures mares.
(testat i homologat segons la normativa ECE R 16)



d’interès
entenen és vàlid el mecanisme de prescripció, per tant 
a l’hora que faig aquest escrit (març del 2.014), podrien 
demanar-se les quotes de 2010, 2011 i 2012, i segons 
aquesta teoria com més es tarda a reclamar menys temps 
tenim per recuperar, ja que es van acurçant els períodes 
reclamables.
Segons la teoria que mantenim, estudiant la sentència del 
TJUE així com altres antecedents i arguments, pot reclamar-
se tot, és a dir des de 2.002, i disposaríem d’un any per 
iniciar la reclamació des de la sentència per demanar-ho.
No serà fàcil ja que s’han de demostrar no només els litres 
consumits, i hisenda suposem no cedirà si no es troba tot 
correcte, tenint en compte a més que ells seguiran la teoria 
de la prescripció.
S’ha d’estudiar cada cas i veure si és factible i reclamable 
la devolució amb els mitjans de prova dels que es 
disposa, però s’obri una via de recuperació de diners molt 
interessant, i en determinats casos important, per grans i 
mitjans consumidors de gasolina i de gasoil, i també per 
a aquells altres que amb quantitats inferiors els hi surti a 
compte la reclamació. Tot tenint paciència ja que el tràmit 
no serà curt però per compensar-la s’ha de tenir en compte 
que també a les devolucions es tornen interessos, que es 
sumaran a les quantitats que es retornin.

Suposo que a aquestes altures tothom 
a sentit parlar de l’anomenat “cèntim 
sanitari” o tècnicament el que es va 
definir com  Impost sobre les Vendes 
Minoristes de Determinats Hidrocarburs 
(IVMDH), que va ser declarat no 
conforme a Dret Comunitari pel Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea (TJUE) 
en sentència de 27 de febrer de 2.014.
El cèntim sanitari (IVMDH) fou un impost 

que es va aplicar des de gener de 2.002 a 31 de desembre 
de 2.012, inclosos, existint un tipus estatal de 24 € per cada 
1000 litres, i un recàrrec autonòmic que ja era diferent per 
cada autonomia, dins d’uns marges, i que per exemple a 
Catalunya va oscil·lar dels 24 € per cada 1000 l. als 48 €, 
import que es sumava a l’estatal, i per tant durant un temps 
es van pagar 24 € per cada 1000 l., posteriorment i va ser 
la major part del període esmentat 48 €, i una part de l’any 
2.012, de 72 €. (tot per cada 1000 l.) 
La pregunta és: ¿És pot demanar la devolució?. D’acord 
amb la Sentència esmentada sí, però aquí venen les 
discrepàncies.
Segons l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
dependent del Ministeri d’Hisenda, només es poden 
reclamar les quotes de fins quatre anys al darrera, perquè 

Miquel Domènech Forcadell
Advocat, Assessor Fiscal
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Les Mutualitats 
de previsió social 
són l’exponent 
assegurador del 
caràcter associatiu 
que ha caracteritzat 
la societat civil 
catalana al llarg de 
la seva historia.
 
Podem definir les 

mutualitats com societats de persones 
que exerceixen amb caràcter principal 
una activitat asseguradora sense afany 
de lucre, complementària o alternativa 
de la Seguretat Social, sota els principis 
de protecció mútua, solidaritat, 
gestió professional i organització 
democràtica.

Els objectius del mutualisme català 
són cobrir les prestacions que ens 
demanen els nostres mutualistes, 
amb un servei excel·lent i a un preu 
raonable, tenint present que els 
rendiments positius que obtenen les 
mutualitats es reinverteixen en noves 
prestacions i serveis per als nostres 
mutualistes.

El mutualisme de Catalunya s’ha 
desenvolupat principalment en la 
prestació de serveis, significativament 
en l’àmbit de la malaltia i l’assistència 
sanitària, essent també significatives 
les prestacions d’assistència als 
conductors, en els seus inicis 
professionals per més tard obrir-se a 
tota classe de conductors.
Previsió Social i complementarietat són 

elements substancials a la naturalesa 
de les Mutualitats. Es tracta d’un model 
assegurador social i de proximitat –amb 
forta implantació territorial-, que ofereix 
solucions a les necessitats de protecció 
social dels ciutadans i ciutadanes. 
Aquestes característiques fan que el 
mutualisme sigui un instrument molt 
adequat per desenvolupar la previsió 
social complementària.

Les mutualitats de Catalunya tenen 
una solvència que multiplica per vuit el 
mínim legal exigit. Són per tant entitats 
solvents que donen resposta a les 
necessitats dels seus associats.

El mutualisme també ha d’afrontar 
reptes de futur. Ens trobem en un 
moment de constant evolució de totes 
les entitats asseguradores, a escala 
europea, en el que es presenten 
nous reptes de solvència i nous 
productes asseguradors i serveis. Les 
Mutualitats estan en procés continu de 
renovació per mantenir la seva tradició 
i peculiaritats, adaptades a un món en 
canvi continu. El nostre repte és, per 
tant, evolucionar per continuar essent 
competitius en el marc de la previsió 
social i l’assegurança a Europa, tot 
mantenint la nostra identitat i millorant 
la nostra eficiència. 

En aquest repte, la Federació de 
Mutualitats de Catalunya vol també 
contribuir per donar el millor servei a 
les Mutualitats de Catalunya.
Les mutualitats de previsió social 
catalanes gestionen actius per un 

valor superior als 950 milions d’euros, 
un 14% més que al tancament de l’ 
exercici 2012 i el seu patrimoni net 
supera els 264 milions d’euros, la qual 
cosa que representa un increment del 
15 % respecte al any anterior . El volum 
de primes se situa en els 168 milions 
d’euros, el 46% correspon a vida i el 
54% a no vida. 

El resultat del sector, segueix una 
tendència creixent i tancament del 
tercer trimestre del 2013, s’ha situat en 
els 12,7 milions d’euros .

Actualment, les mutualitats catalanes 
ofereixen cobertura a 259.000 
mutualistes, amb més de 690.000 
subjectes protegits, l’equivalent al 10% 
de la població catalana.

Estic convençut que les mutualitats 
tenim un futur prometedor, no només 
per les magnituds abans esmentades 
ni per la nostra història i present, sinó 
per damunt de tot per l’evolució de la 
nostra societat. Una societat que cada 
cop és més societat civil i vol exercir 
com a tal, de manera col·laborativa 
i promovent que els beneficis que 
genera es reverteixin de manera justa. 
Justament  aquest és l’esperit del 
mutualisme.

És per tot això que us animo a no defallir 
i a continuar exercint el mutualisme, 
que ara mateix és més viu que mai en 
molts àmbits de la nostra societat.

Ben cordialment.

NOTÍCIES I BREUS10 notícies
Les mutualitats a Catalunya,
present i futur

Jordi Busquet Albertí
President de la Federació de 
Mutualitats de Catalunya



El Montepio amb la col.laboració de l’Obra social La 
Caixa, va organitzar una sortida per a tots els socis 
que van complir 65 anys durant l’any 2013 i els seus 
acompanyants. La sortida va ser tot un èxit. Tots vam 
gaudir d’una diada de germanor i bon estar per Barcelona. 
Després de visitar el Caixa Forum i Cosmocaixa, ens 
vam dirigir a la zona maritima del Mare Magnum. Per la 

tarda,  encara vam tenir temps de visitar el Museu de la 
Xocolata, situat al Barri del Born, vam passejar pels seus 
carrers i vam tornar cap a casa amb el sentiment d’haver 
passat tots plegats una molt bona jornada. Donada la 
bona acceptació per part de tots els participants, l’entitat 
desitja poder tornar a repetir l’experiència cada any.

15 d’abril de 2014.
Sortida Aniversari socis 65 anys.
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Assamblea 2013
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El passat 16 de juny va tenir lloc l’Assamblea General de 
socis, que com ve sent habitual es celebra a la nostra 
Sala d’Actes (antic cinema Montepio), presidida pel 
President de l’entitat, Antonio Viñas Domenech, la resta 
dels membres de la Junta Directiva, el nostre assessor 
fiscal, Miquel Domenech Forcadell, la Directora General, 
Margarita Gimenez Garcia, i l’assistència de molts dels 
nostres mutualistes. Dintre de l’ordre del dia previst per 
a la mateixa, es van abordar els punts habituals i es va 
donar especial tractament a la reforma dels Estatuts i 
Reglament, així com l’aprovació del nou Reglament 
de prestacions socials, que han estat remesos als 
mutualistes juntament amb aquesta Revista social. 
Des del Montepio de Tortosa volem agraïr l’assistència 
de tots els mutualistes a tant important esdeveniment. 
Durant la celebració de l’Assamblea es va guardar un 
minut de silènci per tots els socis difunts durant l’any 
2012 i es va presentar als assistents el nou carburant, 
Gold Montepio, un gasoil que proporciona al nostre 
vehicle un major rendiment i cura del motor i injectors i 
que es respectuós amb el medi ambient.

Convocatòria Junta General
Per la present ens complau convocar a tots els socis a la JUNTA GENERAL, el proper dia 1 de JUNY, a les 
9’00 hores en primera i a les 10’00 en segona, que es celebrarà al local social de l’Entitat, situat a l’Avinguda 
Catalunya, 26 baixos de Tortosa, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació nova tipologia de socis/mutualistes jubilats.
2. Facultar, en el seu cas, per a l’execució i elevació a públics dels acords adoptats.
3. Lectura i aprovació si s’escau, de la Memòria d’activitats 2013.
4. Lectura  i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes corresponents a l’exercici 2013.
5. Nomenament i ratificació de l’empresa encarregada de l’auditoria de l’entitat, Audit Proces, S.L.,
 aprovada per junta Directiva de 10 de març de 2014.
6. Festes en honor a Sant Cristòfol.
7. Precs i preguntes.
8. Designació de tres mutualistes per aprovació i signatura de l’acta.

Nota. D’acord amb els estatuts socials, l’assemblea té el caràcter d’extraordinària respecte dels punt 1 i 2 de 
l’ordre del dia.

Els recordem que la documentació corresponent als assumptes a tractar, es troba dipositada a la nostra ofici-
na a disposició de tots els mutualistes. Per qualsevol dubte podeu trucar al 977 502 533.
Abans de donar inicia a l’Assemblea s’oferirà el tradicional esmorzar de germanor. Insistim una vegada més, 
a tots els senyors socis, facin acte de presència en aquest acte de transcendental importància.

Tortosa, maig de 2014.

Per la Junta Directiva
Antonio Viñas Domenech

President
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i dièsel, traccions 4x2 i 4x4 (All-Grip)* la qüal Suzuki ha 
patentat com a pròpia, una infinitat d’acabats que s’adapten 
a la butxaca de qüalsevol familia. A Merkauto hem apostat 
fort per aquest model, matriculant diverses versions invitant 
a la gent a realitzar Test-Drive (proves de conducció) per a 
que comprobin que és una realitat fregar la perfecció.

Quins ingredients hi poses per tenir un client satisfet?
Primer que res una gran qüantitat de profesionalitat i tot el 
que l’envolta, partint de la base que la fòrmula exacta ningú 
la té però... una dosi de simpatía, compromís, tal com he 
dit sobretot la profesionalitat, actitut i també un seguiment 
a fons del client per fer que es senti recolzat per nosaltres.

Com fidelitza Merkauto amb Suzuki als seus clients?
La atenció personalitzada als clients és la nostra principal 
virtud, l’equip de profesionals que formem part d’aquest 
equip és una garantia de seguretat, el client quan visita les 
nostres instal.lacions se sent com en familia acompanyat 
de més de 1000m2, que composen una exposició en tota 
la gamma actual de Suzuki, un servei de recanvis i taller 
amb els més moderns sistemes de diagnosi, unes tres 
mil referències en stock de recanvis i accessoris originals 
Suzuki i per fer la estança més cómoda tenim una sala 
d’estança amb servei de cafeteria, també podem desplaçar 
al client amb els nostres propis mitjans al seu domicili o lloc 
de treball. La feina ben feta no ens costa gens realitzar-la.

Cuida Suzuki del Medi Ambient?
I tant! (exclama) Tots els nostres models Suzuki vénen 
equipats amb les normatives més actuals anti-contaminació 

Emilio Folqué, amb més de vint-i-
cinc anys d’experiència al sector 
de l’automòbil és el director 
comercial de Merkauto y Servicios, 
concessionari oficial Suzuki per 
a les Terres de l’Ebre en seu a 
Tortosa. Un concessionari fundat a 
principis dels vuitanta representant 
la marca Land Rover Santana, ha 
estat i és un referent en el mercat 
dels tot terreny, a dia d’avui com 
a Suzuki des de la seva entrada 
a Espanya l’any 1985, li atorga 
una sabiesa inigualable en aquest 
sector, tant amb la venda com la 
post-venda, sabent-se adaptar als 
temps moderns amb un personal 
jove i compromés en continua 
formació.

El Sr. Emilio Folqué ens ha concedit aquesta entrevista per 
evaluar com està a dia d’avui aquest sector tant important 
com és el de l’automòbil i més amb Suzuki, una prestigiosa 
marca japonesa famosa per la seva fiabilitat i tecnología.

Explican’s una mica quin mercat ocupa Suzuki dins del 
sector automobilístic.
Tenir una marca com Suzuki ens plena d’orgull, és una 
marca en continua innovació en tots els apartats, perque 
sabem que el client o futur client estarà satifet i agraït amb 
nosaltres. Suzuki ocupa la majoria de segments, des de 
el segment A com per exemple és el Suzuki Alto, en poc 
temps rebrem un nou model denominat Celerio que sortirà 
a la venda aquest estiu, un vehicle urbà, àgil i econòmic, 
fins el segment C, en el qual tenim el Suzuki Kizashi amb un 
motor  2.4 i 175CV que barreja la elegància i la esportivitat 
tot en un sol cotxe, pel mig tenim l’Splash, SX4, Swift i el 
nou S-Cross; sense oblidarmos dels tot terreny en el qual 
som especialistes, partint del model Jimny en les seves 
diferentes versions arribant al Grand Vitara tant en tres 
com cinc portes. També cal recordar que no fa gaire temps 
Suzuki va ser durant tres anys seguits líder en vendes a 
nivell espanyol i europeu. Els nostres tot terrenys encara 
incorporen en els seus models la famosa “reductora” per 
estalviar qüalsevol ensurt allà on vagis i evidenment tos els 
elements de seguretat disponibles avui en dia al mercat 
automobilístic.

Quines expectatives hi ha per aquest 2014?
Les espectatives aquest any són força positives amb la 
presentació a principis d’any del nou model S-CROSS, un 
nou Crossover que és la tendencia actual. Motors benzina 

SUZUKI, un estil de vida.

Emilio Folqué. Director Comercial Merkauto Suzuki

MERKAUTO Servicios S.L.
Autovia l’Aldea-Tortosa C-42, km. 10 / 43500 - TORTOSA
Tel. 977 445 004
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recollida. També per qüalsevol tipus d’intervenció al taller 
els obsequiem amb una neteja del seu vehicle, tot plegat 
amb una garantia de tres anys ó 100.000 Qm. el que abans 
venci. Disposem d’uns moderns sistemes de diagnòsi i 
personal altament qüalificat, totes aquestes mesures són 
controlades pel nostre Cap de Servei Carlos López, que 
també compta amb una dilatada experiencia en el sector 
de l’automòbil en concret a la Post-Venda.

I per finalitzar, acaban’s tú la frase: Merkauto és a les 
Terres de l’Ebre...
El seu concessionari oficial Suzuki, on vostè, és el primer.

Euro V tant en benzina com dièsel, una 
emisió de CO2 baixíssima i gairebé tota la 
gamma està inclosa dins del Plan Pive. A 
part, nosaltres com a concessionari també 
cuidem del Medi Ambient adaptan-mos a les 
normatives de recicaltge. Tots units formem 
part del Medi Ambient i volem un món millor 
per als nostres fills.

Què creus que busca un futur client quan 
ve a Merkauto a interesar-se per un Suzuki?
Avui en dia la majoria de clients busquen preu, 
nosaltres a part de preu oferim contínues 
campanyes d’oferta també sabem fer valdre 
sobretot la seguretat, equipament i comfort. 
Tot barrejat el nou client s’emportarà un 
Suzuki.

Sabem tots que després de la venda del vehicle nou hi 
ha la post-venda, què ofereix aquest departament d’un 
concessionari de Suzuki com Merkauto?
La post-venda és més important del que ens pensem, 
una bona atenció al client és primordial, saber escoltar-
lo, empatía. Nosaltres des de la recepció quan arriba un 
vehicle al taller fins el lliurament amb la operació finalitzada 
cuidem del vehicle com si fos el nostre. Ja fa un un 
temps que fem el que és coneix com “Home to home”, 
vol dir que si els nostres clients per diferents motius 
no es poden desplaçar al nostre servei els hi recollim 
el vehicle i l’entregem finalitzat també al mateix lloc de 

Imatge del nou SUZUKI S-CROSS 
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Nou format de Campus d’Estiu
Montepio de Conductors
Després d’un any sense fer activitats infantils enguany volem 
recuperar aquest servei al soci, oferint un ventall d’activitats 
més ampli i didàctic per als nostres xiquets. Augmentem l’edat 
de participació fins als 15 anys, i al ser els més grans els farem 
agafar responsabilitats vers als més petits, així com contar-los 
contes  i imaginant jocs. 

Aquest any, a través de l’espai Mútua-Estudi, ubicada al segon 
pis del nostre edifici social es podran fer classes de repàs de 
totes les assignatures per als més grans, que podran combinar 
amb l’esport tant aquàtic com en pista a les instal·lacions de 
Tortosa i Jesús. El soci podrà agafar l’opció que més li convingui 
depenent  de l’edat del fill/a. 

Les activitats seran les següents:
Nens de 3 a 5 anys:

Conta, llegeix i Imagina (aprèn a llegir, escoltar i plasmar el 
que escoltes amb dibuixos colors i expressions)
L’aigua no em fa por!! (primer contacte amb l’aigua i aprèn 
a nedar)
Pilates Infantil.

Nens de 5 a 9 anys:
Refresca’t les lliçons (repassem el que hem fet a l’escola de 
la manera més divertida)
Les petites olimpíades (aprenem diversos esports per poder 
practicar durant l’any)
Manualitats

Nens de 10 a 15 anys:
Repàs d’assignatures diverses (matemàtiques, castellà, 
català i angles, no preparem per a recuperacions)
Olimpíades Tortosa 2014 (esports varis, natació, atletisme...)
Reposteria amb fondant i muffins
Dance & Hip hop

campus
Horaris

De 9:00 a 13:30
Les famílies que vulguin agafar l’opció 
d’acollida de 8:00 a 9:00 i de 13:30 a 14:30 
hauran de pagar un suplement de 12,€/set. 

Dates
Del 25 de juny al 8 d’agost (mes d’agost 
pendent d’altes).

Preus
28 € al soci i 35€ al no soci.
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Sant Cristòfol 2013Sant Cristòfol 2013

Entrega premiat soci núm.: 10990 - Juan José Reverté Bes 

Premi Formula 1 2014. Sorteig realitzat durant la Festa Imagina Montepio 2013

Pubilla del Montepio Cinta Ferrando Piñana.
Reina de Festes Majors Cinta 2013.

Pubilla del Montepio Cinta Ferrando Piñana.
Reina de Festes Majors Cinta 2013.
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sotmet a un índex de fiscalització molt elevat. Les administracions 
públiques no diferencien entre una gran i petita mutualitat, sol 
li interessa el marge de solvència que tinguis al darrera. Això 
entorpedeix molts de cops la nostra feina però a la vegada ens 
dona un alt índex de tranquil·litat vers tot el que fem.

Com veu el futur de les Mutualitats i del Montepio a les nostres 
comarques?
Estem vivent un procés de renovació per adaptar la nostra tradició 
i origen als nous temps. 
Demà, no ens podrem oblidar de les Directives que ens vindran 
de fora, i em refereixo a Europa. La societat està vivint un fort 
canvi en el sector financer, que visualment es veu amb tot el que 
aquestos últims temps hem vist amb les entitats bancàries i  els 
processos de fusió. No es tracta si mes no, d’una concentració 
de forces i de capital. És molt possible que Directives Europees 
com Solvencia II, ens obliguen a certes fusions o coalicions 
entre diverses mútues, però que no estan encaminades sinó a 
la concentració de capital per reduir costos i a la vegada poder 
obtindre noves fonts d’ingressos. Tot plegat, farà que siguem més 
eficients i professionals. Per tant, crec que hem de ser positius i 
veureu en bons ulls.

A part de tots això que ens ha explicat, què implica tenir un 
Montepio de Conductors a Tortosa?
Per a Tortosa implica l’aglutinament d’un bon grapat de gent que 
ens empeny per millorar moltes coses a la nostra Ciutat i territori. 
A part de la nostra tasca asseguradora, tenim una tasca social 
molt important, en la que el nostre mutualista és una peça clau. 
A la nostra seu ens arriben peticions dels socis, que nosaltres 
vehiculem i fem arribar a les diverses administracions: estat de les 
carreteres, senyalitzacions incorrectes, trams perillosos, també 
queixes dels “parquímetres”, vetllem per fer complir les normes 
però també per fer-les més justes. Un tema recent ha estat la 
nostra implicació amb el tema de les autoescoles i les retallades 
a l’hora de fer els exàmens a la nostra ciutat. La nostra intervenció 
fou clau perque les coses, poc a poc, tornin al lloc d’on mai 
hauríem d’haver sortit.

Redacció

Expliqui’ns que es el Montepio i que suposa com a entitat a 
Tortosa i el seu territori.
El Montepio de Tortosa és una mutualitat de previsió social, i ha 
de ser entesa desde la vessant associativa i asseguradora sense 
afany de lucre. Les mutualitats i els montepios, tenen una molt 
forta implantació a Catalunya respecte de la resta del territori.

Llavors què assegura el Montepio?
Els Montepios existeixen a Catalunya des de l’Edat Mitjana. 
Llavors és manifestaven a través del gremis dels artesans, i han 
anat evolucionant amb la societat civil fins arribar al segle XXI. 
Van néixer per cobrir les necessitats de determinats professionals 
en l’àmbit no solament professional sinó també particular i de 
família, és per això que no solament asseguren sinó que també 
presten serveis socials a  la societat. Han estat i estant en contínua 
renovació i evolució, han crescut,  amb i per a la societat on estan 
emmarcats,  i formen una part molt important del teixit associatiu 
català. Les mutualitats volem continuar essent mutualitats.
En concret, el Montepio de Tortosa, va néixer per protegir al 
conductor i tots els riscos que comporta la seva professió, 
actualment aquestos riscos son extensius a tot usuari de la 
carretera, i no solament en riscos fruits de la conducció, sinó 
també altres aspectes de la vida quotidiana.
Les mutualitats asseguren els riscos de les persones sota el 
principi de la solidaritat i protecció mútua.
Busquem cobrir les necessitats dels nostres mutualistes amb un 
servei excel·lent a molt bon preu i perdurable en el temps.
Tots els nostres beneficis han de ser revertits en el propis socis i 
mutualistes. Es a dir, tenir beneficis positius, és igual a continuar 
treballant en noves prestacions i nous serveis.

En que està treballant actualment el Montepio?
Estem treballant en un producte fet a mida per al nostre soci, 
dintre del sector de la salut, i per a n’ això tenim un company de 
viatge immillorable, ja que parla el mateix llenguatge que natros, 
es tracta d’una mutualitat de salut capdavantera en el sector 
sanitari a Catalunya, especialitzada en grans col·lectius com el 
nostre, és la Mutua General de Catalunya.
A la vegada el soci, podrà optar per ampliar els seus capitals 
per mort natural o per accident, així com l’assistència en viatge a 
l’estranger, a un preu immillorable.
Així mateix estem estudiant una qüestió molt important 
relacionada amb els socis del montepio que arriben a l’edat 
de jubilació, amb la finalitat d’aconseguir un descompte en 
les quotes. Aquest és un tema força controvertit i lluitem en 
totes les eines que tenim a l’abast per tal de trobar la formula 
que s’adapti a nosaltres i s’adapti a les prerrogatives que 
ens venen imposades per la Llei del Seguro i per la pròpia 
Generalitat. Si tot va bé, esperem poder exposar-ho en la 
nostra propera Assamblea General.

Us afecta la crisi que travessa el país?
I tant! Però el Montepio de Tortosa no s’atura mai, tot i els entrebancs 
que ens han ficat per fer-nos desaparèixer. L’Administració ens 

Margarita Gimenez,
Directora General del Montepio
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DILLUNS DIA 14 DE JULIOL A LES 20’00
• XXVIIè TORNEIG de futbol Sala “TROFEU MONTEPIO”
 A les 21’00 hores la Final.

DISSABTE DIA 19 DE JULIOL
• FESTIVITAT DE SANT CRISTÒFOL 2014.

• A les 19’30 SORTIDA DE LA CARAVANA des del Passeig de Ribera (junt a l’Auditori Felip Pedrell), 
que recorrerà els principals carrers de la Ciutat fins al Passeig de l’Ebre, davant l’Església del Roser 
a Ferreries.

• A les 20’00 Celebració de la Missa en honor a Sant Cristòfol.

• A continuació Benedicció de l’Espígol i solemne respons pels socis difunts.

• Tot seguit, SORTIDA DE LA CARAVANA fins l’avinguda Catalunya, per procedir a la Benedicció dels 
vehicles i al lliurament del típic espígol.

A les 21’00 s’obrirà el recinte de les instal·lacions de Roquetes per als socis que vulguin gaudir 
del tradicional sopar al Ball. El sopar estarà amenitzat amb música ambiental fins les 00’00 hores, 
moment en que començarà la Popular Festa Imagina Radio, Performance, regals i sorpreses per a 
tots.

Durant la nit es procedirà a la presentació de les Pubilles del Montepio 2014, al típic Sorteig dels 
pernils i a la entrega dels Trofeus del Tornegi de futbol Sala.

Programa d’actes a celebrar
en honor al nostre patró “Sant Cristòfol 2014”

PROGRAMA D’ACTES



Els vehicles de representació oficial són aquells que es 
destinen al transport de personalitats i altes magistratures 
de l’ estat. Són hereus de les carrosses reials que 
van utilitzar durant segles els monarques europeus. 

Però mentre les carrosses competien entre elles pel 
seu disseny estètic, els vehicles a motor van afegir a la 
competició la seva qualitat mecànica. Cada potència 
pretenia mostrar amb els seus vehicles de representació 
la capacitat tecnològica de la que era capaç. Els caps d’ 
estat nord-americans han vingut utilitzant models Cadillac, 
del grup General Motors, o Lincoln, del grup Ford, en 
funció dels gustos presidencials. L’ actual president des 
de 2009, Barak Hussein Obama, disposa d’una derivació 
del Cadillac DTS, amb motorització i blindatge classificats 
secrets. Els presidents francesos han utilitzat també 
vehicles de fabricació nacional, sobretot de les marques 
Citröen (DS, SM, CX Prestige), Peugeot (604, 607), i 
Renault (R-30, Safrane i Vel Satis). El Regne Unit segueix la 
tònica nacionalista; la corona acostuma a utilitzar models 
Rolls-Royce, Rover o Bentley, mentre els primers ministres 
disposen de vehicles Jaguar, actualment el Jaguar 
XJ Sentinel V8. Els presidents italians, apart d’ algun 
model Audi alemany, utilitzen actualment el Masserati 
Quattroporte, els Lancia Thessis Stola S85, i alguns Alfa 
Romeo. Els alemanys disposen del Mercedes-Benz S-600 
i de models Audi A8.
Durant molt de temps, els vehicles més usats eren 
descapotables, ja que permetien als seus usuaris ficar-
se drets en les desfilades i banys de multituds, mentre 
circulaven rodejats de motoristes. Curiosament sols es 
blindava el subxassís i la part de darrera, que corresponia 
a les personalitats, deixant sense protecció la zona del 
conductor. Amb el temps es va veure que, quan era ferit o 
mort el conductor, el vehicle es detenia i els seus ocupants 
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Model Cadillac DTS Presidencial. Vehicle oficial del President dels EEUU (2006)

Els vehicles de representació oficial
es convertien en objectius fixes per als terroristes. 
Actualment s’acostuma a cuirassar tot el vehicle. Al llarg 
del segle XX es va comprovar també que els vehicles 
descapotables no garantien en absolut la seguretat dels 

seus ocupants. L’ any 1914, l’ arxiduc 
Francesc-Ferran d’Àustria fou tirotejat i mort 
quan circulava amb el seu descapotable 
Gräf und Stift  pels carrers de Sarajevo. Mig 
segle després, l’atemptat a John Fitzgerald 
Kennedy esdevingut a Dallas l’any 
1963, quan circulava amb el seu Lincoln 
Continental X-100 de 1961, va demostrar 
que la precisió de les armes modernes 
convertia els vehicles descapotables en 
trampes mortals. Des de llavors, quasi tots 
aquests automòbils es fabriquen tancats. 
La necessitat de blindar els cotxes oficials 
es va fer evident a Espanya a partir de 
l’atemptat que va costar la vida a l’almirall 
Luís Carrero Blanco l’ any 1973. Es tractava 
d’un Dodge 3700 GT, i no el Dart, com molta 
gent creu. S’havia fabricat a la fàbrica de 
Chrysler-Barreiros de Villaverde, i no estava 
blindat. Possiblement per això, l’explosió el 
va fer pujar una altura de quasi 20 metres, 
malgrat el seu pes de 2.300 kg,  per acabar 

caient en un pati interior de l’església de 
San Francisco de Borja. 
L’estat espanyol posseeix una important col·lecció de 
vehicles oficials utilitzats durant el segle XX. Està custodiada 
per la Guàrdia Real al Cuartel del Rey d’El Pardo (Madrid). 
Els cotxes pertanyen a Patrimonio Nacional, i alguns 
d’ells encara avui són emprats per dignataris espanyols i 

estrangers en els seus desplaçaments protocol·laris. 
La major part d’aquests vehicles foren adquirits durant la 
dictadura del general Franco. La procedència de cadascun 
d’ells va variar en funció de la política exterior dels 
successius governs franquistes. Durant els anys quaranta, 
la sintonia entre el règim de Franco i l’Alemanya nazi va 
fer que fossin adquirits vehicles de la marca Mercedes-

Model Gräf und Stift de l’ Arxiduc Francesc Ferran d’ Àustria.
Museu Militar de Viena (Àustria).
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Benz. El primer fou un regal del propi Hitler. Es 
tracta del model G4-540 W131 (Geländewagen) 
descapotable de tres eixos, que es conserva a 
la Sala Històrica de la Guàrdia Real. Disposa 
d’ un motor de 8 cilindres amb 5.401 cc, 115 
cavalls de potència, i un pes de 3.080 kg. La 
seva velocitat màxima teòrica és de 120 km/h, 
encara que s’ aconsella no passar dels 67 km/h 
per evitar problemes amb les rodes, degut al 
seu pes. El seu consum arriba als 38 litres als 
100 km quan circula camp a través, disposant 
d’ un dipòsit de quasi 140 litres. La tracció va als 
dos eixos dobles de darrera, perquè en l’època 
de fabricació no s’havia desenvolupat encara 
el concepte de la tracció total. Es van fabricar 
sols 57 unitats. Les millors foren les quatre que 
acabarien sent propietat de Hitler (2), Mussolini 
(1) i Franco (1). D’aquestes quatre unitats, 
l’única que es conserva és la que custodia 
la Guàrdia Real. La pròpia Mercedes-Benz va 
intentar adquirir el vehicle a Patrimonio Nacional. Davant 
la negativa espanyola, la marca alemanya va proposar la 
realització, de bades, d’ una revisió de  manteniment del 
vehicle a canvi de poder fer plànols d’ aquest, ja que els 
originals s’ havien perdut. La revisió es va dur a terme entre 
2001 i 2004 al Mercedes-Benz Classic Car de Stuttgart, on 
es va poder comprovar l’ excel·lent estat de conservació 
del vehicle. Es van desmuntar totes les peces una per 
una, i es va reconstruir el complicat circuit elèctric, del 
qual no es disposava d’esquema gràfic. Va ser separada 
la carrosseria del subxassís, i es va tenir que realitzar 
una pressió de 20 tones per afluixar les vares de l’ eix de 
tracció. Una de les complicacions fou la impossibilitat de 
reomplir les caixes dels diferencials amb olis moderns, 
pels seus efectes corrosius sobre els components de 
bronze. Finalment es va tenir que utilitzar un lubricant 
especial basat en oli de ricí.
L’ altre vehicle d’ aquella època és el Mercedes-Benz 
Pullman 770 W150, que va ser utilitzat com a cotxe oficial 
per Franco entre 1942 i 1948. Es conserva també a la Sala 
Històrica de la Guàrdia Real. Disposa d’ un motor de 8 
cilindres en línia, 7.655 cc i 230 cavalls amb compressor. 
Està blindat, amb un pes màxim de 4.200 kg. Pot arribar 
als 170 km/h, però també s’ aconsella no passar dels 80 
km/h. per no fer mal a les llantes. El seu consum és de 30 
litres als 100 km, amb un immens dipòsit de 195 litres. Tant 
aquest vehicle com l’ anterior foren arraconats en acabar 
la guerra mundial, en un intent de dissimular les excel·lents 
relacions que havien existit entre l’ estat franquista i les 
potències de l’ eix.
L’ apropament polític als Estats Units i als seus aliats, als 
començaments de la Guerra Freda, va fer que la renovació 
del parc mòbil del cap d’ estat es dugués a terme adquirint 
vehicles nord-americans i britànics al llarg dels anys 
cinquanta. El següent cotxe oficial seria un Cadillac de 
1948, amb motor de vuit cilindres, 5.500 cc i 155 cavalls de 
potència, conservat a la Sala Històrica de la Guàrdia Real. 
La velocitat màxima és de 120 km/h, prou elevada per a 
un vehicle de 3.000 kg. Va venir a peces dels Estats Units, 
i es va engalzar a Espanya, reforçant-lo amb un blindatge 

especial dissenyat per tècnics de la fàbrica de Trúbia. Va 
ser el cotxe oficial entre 1948 i 1952. Aquest vehicle seria 
el que l’ any 1959 va portar al president Eisenhower per la 
Castellana, tot i que ja no era el vehicle oficial. També es 

van adquirir alguns models com el Buick Eight de 1949 
modificat per a ús personal del general Franco.
A partir de 1952 es va produir un altre canvi en les 
adquisicions. Es van comprar tres models Rolls Royce 
britànics. Tenien diferents motoritzacions i carrosseries. El 
més utilitzat fou el Real Phantom IV descapotable, amb 
motor de 8 cilindres en línia, 5.675 cc i 160 cavalls. Es 
conserva a la Sala Històrica de la Guàrdia Real. Amb 
un pes de 2.989 kg. té un consum de 25 litres cada 100 
km, amb dipòsit de 80 litres i propulsió a darrera. Es 
troba en perfecte estat de marxa i es va utilitzar encara 
per al casament dels prínceps d’ Astúries. Aquests 
vehicles també es fan servir per al trasllat de personalitats 
estrangeres quan venen a Espanya. Tots tres models 
Rolls-Royce pertanyien a una sèrie limitada de 18 vehicles 
fabricats amb motiu de la coronació de la reina Isabel II 
d’ Anglaterra. Es caracteritzaven per tenir el símbol de la 

El Lincoln X-100 on fou assassinat John Fitzgerald Kennedy amb la capota que se li va instal·lar després 
de l’atentat. Museu Henry Ford (Dearborn, EE UU)

Model Mercedes-Benz G4-540. Regal de Hitler al general Franco (1940).
Sala Històrica de la Guàrdia Real (Madrid)
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marca (l’ esperit de l’ èxtasi) agenollat,  al contrari de la 
resta, que el porten de peu.
A finals dels seixanta es va adquirir l’ únic vehicle construït 
a Espanya, el Chrysler Imperial, fabricat a mida per l’ 
empresari Barreiros. Conservat a la Sala Històrica de la 
Guàrdia Real, té un motor de 8 cilindres en V, amb 4.880 
cc i 130 cavalls de potència. Està blindat, i el seu pes és de 
3.300 kg, amb velocitat màxima de 150 km/h. El consum 
és de 28 litres cada 100 km, amb dipòsit de 70 litres. El 

canvi és automàtic. S’ ha utilitzat com a vehicle per a VIP 
i també com a cotxe de respecte, o sigui, acompanyant 
als vehicles oficials en previsió d’ una possible avaria d’ 
aquests.
Els darrers vehicles que van entrar a la col·lecció de 
Patrimonio Nacional foren altra vegada americans, 

concretament models Cadillac “Fleetwood”, “El Dorado” 
i “Brougham”, que van estar molt de moda entre les 
dictadures dels anys setanta, i es conserven a la Sala 
Històrica de la Guàrdia Real. El més utilitzat fou el model 
“El Dorado” de 1973, un cotxe de grans dimensions, amb 
motor de 8 cilindres en V i 8.200 cc. Té una potència de 370 
cavalls a 4.400 r.p.m. El seu pes és de 2.100 kg, i la velocitat  
màxima de 190 km/h. Consumeix 35 litres cada 100 km. El 
canvi és automàtic, i la tracció, davantera. Encara s’ utilitza 

com a cotxe pilot a les caravanes oficials. Hi 
ha altres vehicles a la col·lecció que custodia 
la Guàrdia Real, però aquests són els més 
representatius. Com es pot observar, tots es 
caracteritzen per tenir motors d’ elevades 
cilindrades, amb capacitat per fer llargs 
quilometratges a velocitats reduïdes.
Els sistemes de seguretat dels actuals vehicles 
oficials s’ han anat modificant amb el temps. 
La carrosseria es forra amb planxes d’ acer 
reforçat, alumini, titani i materials ceràmics. 
Resisteixen impactes de la major part d’ armes 
automàtiques lleugeres i mitjanes. En alguns 
models s’ utilitza kevlar per als sostres, ja que 
dona una gran resistència amb menys pes. 
Les llunes es fabriquen amb vàries capes de 
vidres gruixuts, dels quals el més interior és 
de material que no s’ ascla. Les tapisseries 
són ignífugues, i s’ instal·len extintors 
automàtics per apagar possibles focs. Els 
dipòsits de gasolina també es blinden per 
seguretat. Les rodes porten sistemes d’ auto-
inflat o es dissenyen sense aire, amb goma 

massissa i molt resistent, per evitar punxades inclús a 
conseqüència d’ impactes de bala. Acostumen a comptar 
amb inhibidors de freqüència per evitar els efectes de 
bombes accionades per control remot. Totes aquestes 
mesures fan que aquests vehicles tinguin un pes molt 
elevat, obligant a augmentar significativament la potència 

dels motors i, per descomptat, el seu consum 
de combustible.
Actualment, el vehicle utilitzat com vehicle 
de representació pels presidents de govern 
espanyols és el model  AUDI A8 L, amb 
motor W12 de 12 cilindres i 6.300 cc, que 
desenvolupa 500 cv de potència, amb canvi 
semi-automàtic de 8 velocitats. Tenint en 
compte que l’ estat espanyol disposa d’ un 
important parc mòbil de vehicles oficials, és 
destacable que quasi cap d’ aquests sigui de 
tecnologia espanyola o s’ hagi fabricat aquí. 
Sols la marca catalana Hispano-Suiza va 
aconseguir, a principis del segle XX, ficar-se a 
la altura de les grans marques internacionals 
en aquest tipus d’ enginys. Malauradament, 
no es conserva a la col·lecció cap dels 
exemplars d’ aquesta firma que va utilitzar el 
rei Alfons XIII fins a la seva abdicació l’ any 
1931.

Jesús Cortès i Cots
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Model Mercedes-Benz Pullman 770 Limousine W150 de 1942.
Sala Històrica de la Guàrdia Real (Madrid).

Models Cadillac El Dorado (1973) i Chrysler Imperial Le Baron de Barreiros (1964).
Sala Històrica de la Guàrdia Real (Madrid).
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La visió i la seguretat vial
Es fan estudis i análisis sobre els accidents de tràfic per intentar 
disminuir-los fins eliminar-los, es parla de l’alcohol, el telèfon 
móbil, distraccions del conductor, infraccions, tot això és cert, 
però no hem d’oblidar la visió, ja que el 90% de les decisions  
i dels fets necessaris per la coducció d’un vehicle depenen del 
nostre sistema visual. 

Hi ha molts automovilistes que quan venen a la consulta et 
comenten: “He anat a passar la revisió per renovar el carnet i 
m’han dit que no hi veig bé, m’he de fer una revisió  visual, però si 
jo hi veig!!!”, quan passa a fer les proves realment s’observa que 
té una deficiència visual.

En els estudis fets es veu que:
- Un automovilista de cada tres hi podria veure millor i ho ignora. 
- Un de cada 20 hi veu molt malament, no ho sap o no ho vol 
saber.

Tot seguit exposem les principals proves visuals per obtenir el 
permís de conduir:

Agudesa visual:
S’ha d’aconseguir amb o sense vidres correctors una 
agudesa visual del 60% en el millor ull i el 50% en l’altre. 
Quan sigui necessari la utilització d’ulleres o lents de contacte, 
s’han de portar unes altres de recanvi, no pensant solament 

en la obligatorietat per ser un fet sancionable, sino perquè en 
cas de qualsevol incident en podem disposar d’unes altres. 
En cas que l’agudesa visual sigui inferior al 50% i superior 
al 10% en l’ull pitjor, passaran la revisió cada cinc anys 
(únicament pels permisos de les classes A1, A2, B, i llicències 
de ciclomotor, ja que els permisos B2, C , D i E no augmenten 
cap tipus d’adaptacions, restriccions i limitacions en persones 
o vehicles).
Els afectats de visió monocular amb agudesa visual igual 
o més del 60%, amb o sense vidres correctors, i més de 6 
mesos d’evolució tenen que portar miralls retrovisors als dos 
costats del vehicle i passar la revisió cada dos anys. 

Afàquies (extracció del cristal·lí)
Pels titulars dels permisos A1, A2, B i llicències de ciclomotors, 
s’admeten afàquies inclús  bilaterals (en els dos ulls) després 
de 6 mesos, sempre i quan aconsegueixen els valors 
deteminats per la agudesa i el camp visual. En els permisos 
B, C1, C2 D i E, sols s’admeten les afàquies quan es tracta de 
recisions d’aquests permisos de conduir. 

També es mira el camp visual, el sentit lluminós i la modalitat 
ocular.

Inmaculada Forteza
Òptica-optiometrista col.legiada 2793

PREUS ESPECIALS SOCIS 20% montures | 40% graduades
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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






