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Salutació del President
Benvolguts mutualistes i socis,

És per mi una satisfacció fer-vos arribar un any més el nou número de la 
nostra revista. Aquesta és la manera més fàcil de conservar una estreta i 
periòdica relació amb tots vosaltres.
Com tots sabeu, Montepio està present a les diferents xarxes socials d’una 
manera més dinàmica i permanent, però pensem que el poder continuar 
rebent la revista en paper a casa, és un fet insubstituïble, per la qual cosa us 
encoratjo a llegir-la i així poder descobrir tot el que us oferim.
En les pàgines centrals trobareu tota la informació detallada dels nostres 
serveis i visualment podreu veure cóm val la pena ser del Montepio. Atureu-
vos i llegiu en deteniment tot el que Montepio permet estalviar-vos. 

Enguany complim 85 anys i continuem apostant per estar al vostre costat, 
en tota la il·lusió i dedicació com si fora el primer dia. 

Aquest serà un  any de canvis, eleccions en molts d’àmbits del territori, 
diuen que sortim de la crisis, però de vegades ens sembla que es parla 
d’un altre país. La crisi continua residint entre nosaltres, i en especial a 
les nostres Terres. Continua present per als professionals del transport, 
sotmesos cada cop a més obligacions fiscals; en els preus del carburant, 
en els conflictes a les autopistes, que si s’han de pagar que si no s’han de 
pagar…. Augment dels radars com a rovellons.... Bé, no cal enumerar-ne 
més. 
El canvi més innovador per a l’entitat ha estat la creació del soci jubilat, fruit 
dels últims acords aprovats en l’última assemblea del 2014, que permet 
premiar a tots aquells socis que portant més de 25 anys d’antiguitat, poden 
gaudir d’una reducció del 50% de la quota, havent complit els 67 anys 
d’edat. 

Espero que pugem veure’ns en la imminent assemblea general de socis 
que tindrà lloc el proper mes de juny, com sempre, al nostre local social. 
En ella aprofitarem per parlar de tota l’actualitat relacionada amb el món 
del mutualisme i món associatiu i es farà un recull de les últimes novetats 
introduïdes no només en l’àmbit de les assegurances privades sinó en 
aquelles que tenen un caire més cultural, com la celebració de tots els 
actes en honor al nostre Patró Sant Cristòfol. Fa dos anys vam introduir 
uns canvis en el Ball, que va resultar donar-li un tomb espectacular i un èxit 
insuperable que ha cridat a gent de tota la comarca, i permet a la vegada 
promocionar la nostra tasca. Aquest any els canvis seran pel que fa a 
la celebració de la missa i caravana de vehicles. A l’interior de la revista 
trobareu amplia informació.

No em quedar res més que acomiadar-me de tots vosaltres i desitjar-vos 
un molt bon estiu.

Antonio Viñas Domènech. President.
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de vehicles que es desplacen cap al sud de la Península Ibèrica 
per passar les vacances d’estiu als seus països del Magreb. El 
dispositiu es divideix en dues fases; una de contacte amb els 
principals col·lectius d’afectats per donar-los consells de seguretat 
relacionats amb la mobilitat segura, i una segona fase de controls 
a  les carreteres.
D’altra banda, el col·lectiu de membres del cos de Mossos 
d’Esquadra no només vetlla per la seguretat viària de les 
persones externes a l’organització.  Dintre del mateix cos  i durant 
el període  2105 -2016, s’està donant formació a tots els policies 
en conducció segura i eficient. El motiu no es altre que adaptar 
la pràctica de la conducció a uns motors que disposen de nous 
elements d’injecció i automatització “intel·ligents” i que estan 
preparats per ajudar-nos a consumir molt menys i per tant reduir la 
contaminació ambiental. A més el fet de conduir de forma eficient, 
es garantia d’una conducció segura; s’augmenta la seguretat en 
carretera, s’estalvia  carburant i millora el confort dels ocupants 
del vehicle.
En definitiva en una societat com la nostra, la policia ha de tenir 
la capacitat d’adaptar-se ràpidament als canvis. En l’àmbit del 
trànsit i la seguretat hem de ser capaços de conscienciar les 
persones en una nova cultura de la mobilitat i entre tots arribar, si 
més no, somniar en l’objectiu zero que proposa la Unió Europea; 
zero morts a les carreteres l’any 2050. Un objectiu ambiciós que 
només es possible amb treball i la complicitat de tothom.  

Els accidents de trànsit són un dels principals problemes a nivell 
mundial, tan pel que fa a la mortalitat com a la morbiditat. Es 
per això que cada cop més la nostra societat és conscient de la 
necessitat de disminuir el nombre de morts i ferits en accidents 
de trànsit.
En aquesta línia, la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, 
treballa des de fa  anys en l’àmbit de la prevenció en la seguretat 
del trànsit per tal de conscienciar les persones sobre les conductes 
segures, les seves capacitats i els valors individuals i col·lectius.
Ja fa uns anys que a totes les Regions Policials i també a les 
Terres de l’Ebre, es va crear un grup d’agents especialitzats en 
Educació per a la Mobilitat Segura, destinats a l’Àrea de Trànsit, 
que a més a més de realitzar les tasques de policia derivades del 
servei ordinari, assisteixen als centres docents, casals d’avis i de 
joves, AMPA, etc.. , per realitzar sessions formatives amb l’objectiu 
general de reduir els accidents de trànsit.
Durant l’any 2014 i aquest any 2015 els agents formadors 
de trànsit, han encetat nous projectes en seguretat viària a les 
nostres comarques; al 2014 es va consolidar un projecte de 
prevenció d’accidents de trànsit en l’entorn laboral, adreçat al 
col·lectiu sanitari de les Terres de l’Ebre amb coordinació amb 
l’Institut Català de Salut, i en el que principalment es tractaven els 
accidents “in itinere” , “in missió”, conductes i percepció del risc, i 
l’adaptació del trànsit al nostre entorn.  Aquest projecte finalment 
s’ha estès el 2015 a la resta de regions sanitàries que depenen de 
l’ICS, i els formadors d’altres àrees de trànsit d’arreu de Catalunya 
estan realitzant sessions formatives a metges, infermers i altres 
treballadors del col·lectiu sanitari, tal i com inicialment es va fer a 
les Terres de l’Ebre. 
Seguint en l’àmbit de la formació i des de l’any 2013, s’activa una 
campanya a les nostres comarques a la que anomenem “Estiu 
Actiu”, que té per finalitat  una sèrie d’accions en l’àmbit de la 
mobilitat segura durant el període comprès entre els mesos de 
juny i setembre, adreçat  a ciclistes i vianants, sense oblidar-nos 
del sector agrícola que en aquest període de l’any i degut a la 
recol·lecció de fruita i productes de l’horta, augmenta la seva 
presència a la xarxa viària.
També en aquest període i a nivell de Catalunya, es realitza el 
que s’anomena  dispositiu “Pas de l’Estret”. Aquest dispositiu es 
prepara pel fort augment de trànsit pel corredor del mediterrani 

Els mossos d’esquadra i  la educació 
per a la mobilitat segura
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freqüents, tal com la fuetada cervical, l’estrès 
posttraumàtic, i incapacitats parcials.

• Es fixen unes pautes per tal de calcular el lucre cessant, 
on s’inclouen indemnitzacions per a dones amb 
dedicació a la llar.

• Ara les revisions, en lloc de tenir com a referència l’IPC, 
es lliguen a la revalorització de les pensions públiques.

• S’obliga a les asseguradores a adjuntar, a la seva 
oferta motivada d’indemnització, el seu informe mèdic 
definitiu. (Qüestió interessant per als perjudicats, vàrem 
ser uns quants advocats els pioners en exigir-ho como 
a condició a les  asseguradores, per tal de que el seus 
metges poguessin fer el seguiment als lesionats.

• Es crea una comissió de seguiment per al 
desenvolupament de la nova normativa.

Com sempre n’hi ha qui opinen que aquesta nova legislació 
afavorirà les asseguradores, mentre que aquestes en 
diuen el contrari. El que sí que sembla cert és que les 
primes d’assegurances pujaran, dons el major valor de 
les indemnitzacions, comportarà un augment de primes, 
esperem que de forma moderada.

Fins l’any 1995, els jutges i tribunals, tenien 
plena llibertat per fixar les indemnitzacions 
a les víctimes dels accidents de trànsit. 
Aquesta circumstància va provocar 
que hi haguessin notables diferències 
en les quanties d’indemnització que 
es concedien a les víctimes en casos 
similars.
Per tal d’evitar-ho, i també per la pressió 
de les companyes asseguradores, 

ja l’any 1991 s’havia publicat un barem orientatiu per 
indemnitzar als perjudicats pels accidents de trànsit; i, l’any 
1995, va passar a ser obligatori; i, de fet, s’ha vingut aplicant 
per analogia a  altres tipus de lesionats.
De la data anterior fins ara, amb l’excepció d’una reforma 
l’any 2004, l’estructura del barem ha estat bàsicament la 
mateixa, i només s’han anat adaptant a l’IPC els valor inicials.
Aproximadament fa uns quatre anys es va crear una comissió, 
on hi participaven les principals associacions de víctimes 
d’accidents de trànsit i les companyes asseguradores, per 
tal d’estudiar, i proposar, una reforma a fons del sistema de 
valoració existent.
Finalment, aquest mes d’abril passat el Govern ha recollit 
les propostes consensuades per la comissió, i n’ha remès al 
Congrés un projecte de llei de la reforma del sistema per a 
valoració, i és d’esperar que, en pocs mesos, estarà aprovat 
i publicat.
Fent un breu resum de la reforma, cal destacar-hi 
especialment el següent:

• S’incrementen notablement les indemnitzacions a 
grans discapacitats i las perjudicats per una defunció. 
( Del 50 % de mitjana, segons el Govern).

• Tanmateix augmenten les indemnitzacions per seqüeles 
(El 35% de mitjana, segons el Govern).

• Quant a les persones perjudicades per una defunció, 
s’amplia el ventall de possibilitats, i es preveuen 
cinc supòsits: el /la cònjuge, els ascendents, els 
descendents, els germans i les persones properes.

• Contràriament es posen restriccions a certes lesions 

David Domènech Forcadell
Advocat

Projecte de Llei.
Valoració dels danys i perjudicis
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tecnològica i l’ampliació de la gama de vehicles. Aquests 
darrers anys ja hem pogut gaudir de la tecnologia i prestacions 
de l’Insignia, la nostra berlina estrella, de l’estil i personalitat de 
l’Adam, un urbà amb un disseny únic, o del Mokka, un SUV 
compacte que combina la força d’un tot terreny i l’agilitat d’un 
turisme. 

Confiem així que ens esperen uns anys amb molts Opel al carrer 
i que amb aquests canvis us puguem oferir un servei inigualable.

Els inicis d’Autorsa es remunten al 1983 a 
Tortosa, on va començar a comercialitzar els 
primers de tants vehicles Opel que corren 
per les Terres de l’Ebre.

En aquella època feia poc que havia 
“nascut” el primer Corsa juntament amb la 
posada en funcionament de la fàbrica Opel 
de Saragossa. Encara estaven al mercat 
models mítics com el Rekord, Senator 

o Monza entre d’altres... o el Kadett! que dintre de poc seria 
substituït per l’últim model en dur aquest nom. Un super-vendes 
que de ben segur, com molts altres dels nostres models, porta 
tants bons records a moltes famílies ebrenques.

Poc més tard va arribar l’Omega, una berlina gran que va 
enamorar a més d’un i va ser nombrada com a cotxe de l’any. 
També van seguir-lo el Vectra, el Calibra, l’Astra... i així fins a dia 
d’avui un grapat de noms que omplen d’orgull la nostra marca.

Actualment a Autorsa, després d’un canvi en la Direcció de 
l’empresa i la seva estructura, el nostre objectiu és millorar 
l’experiència del client i oferir-li un 
assessorament professional basant-nos 
en les seves necessitats, així com un servei 
de postvenda àgil i eficaç.

Durant aquest mes de juny, aquests canvis 
es veuran també reflexats en la nostra 
Imatge Corporativa amb una renovació de 
les nostres instal•lacions, tant de la façana 
exterior com de molts elements interiors i 
equipament de taller. 

Però no es queda tot en un canvi d’imatge, 
ja que amb el programa d’Opel “DRIVE 
2022!”, durant els pròxims anys també 
tindrem la sortida al mercat de 27 nous 
models i 17 motoritzacions que refermen 
l’aposta de la marca per la innovació 

Autorsa.
El teu concessionari Opel es renova.

Josep González Senar
Gerent
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Dins de l’extensa reforma tributària realitzada 
a finals del 2.014 voldria fer esment a la 
deducció per família nombrosa o persones 
amb discapacitat a càrrec creada per la Llei 
26/2014, de 27 de novembre i reformada ja 
pel RDL 1/2015, de 27 de febrer. Aquesta és 
una deducció destinada a protegir la família 
i persones discapacitades establint una 
deducció fins a un màxim de 1.200 € anuals 
per cada descendent o ascendent amb 

discapacitat o per ser ascendent o germà que formi part d’una 
família nombrosa. El seu funcionament és similar a la deducció 
per fills menors de tres anys, doncs també es pot demanar 
anticipadament o aplicar-ho a la declaració de renda de l’any.
Gaudeixen de la deducció els contribuents per: cada descendent 
o ascendent amb discapacitat amb dret a aplicació de mínim, 
ascendent o germà orfe de pare i mare que formi part d’una 
família nombrosa, o per ser un ascendent separat legalment o 
sense vincle matrimonial amb dos fills sense dret a percebre 
anualitats per aliments i tingui dret a aplicació de mínims.
S’ha de realitzar activitat per compte propi o aliè donats d’alta 
al règim general de la seguretat social o Mutualitat en el cas 
de professionals, ampliant-se també des del 27 de febrer a qui 
percep prestacions contributives i assistencials del sistema de 
l’atur, i pensions ja sigui derivades del règim general com de 
l’especial o del règim de classes passives o a professionals que 
percebin la pensió des d’una Mutualitat que sigui alternativa al 
règim de la seguretat social.
Les famílies nombroses de categoria especial tenen dret a un 
100% més.
Insisteixo en què es pot demanar anticipadament, és a dir cobrar 
100 € mensuals, o be deduir-ho al moment de fer la declaració 
de la renda.
La norma fixa com es demana anticipadament i els terminis 
mínims de cotització per poder-ho demanar.
Aquesta deducció és sensible amb les persones amb ascendents 
i descendents amb discapacitat, o famílies nombroses, i és un ajut 
que s’ha d’aprofitar sigui demanant-ho per endavant o aplicant-
ho a la declaració de l’any. Per tant, totes aquelles persones que 
estiguin dins dels supòsits han d’exigir l’aplicació d’aquest ajut 
que he intentat explicar amb una breu pinzellada. 

Miquel Domènech Forcadell
Advocat, Assessor Fiscal

Deduccions IRPF 
familia nombrosa
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Reconeixements mèdics per a una 
conducció més segura

allò que pugui ser d’importància, sense desfigurar la veritat ni 
ocultar dades de forma conscient.

Un cop la persona és considerada apta per la conducció, la 
tramitació del carnet es realitza de forma telemàtica a l’instant. 
Així, s’entrega una autorització temporal amb una durada de 3 
mesos a fi de poder circular mentre arriba el carnet definitiu a 
l’adreça postal que s’indiqui. 

A Creu Roja Tortosa Centre de Reconeixements mèdics, 
disposem de les millors instal•lacions i la millor atenció a la seva 
disposició. Ens podeu trobar a l’Avinguda Catalunya nº 26, 3er 
pis de Ferreries, Tortosa. I recordeu que “El que ens aporteu, ho 
invertim en persones”.

Tots som conscients que, tant per treure’ns el carnet de conduir 
com per renovar-lo, cal passar un reconeixement mèdic que ens 
valori com a aptes per a la conducció. Però sabem realment 
quina és la seva importància? o encara més, sabem què significa 
la paraula “apte”?. Podríem definir-la com el resultat positiu 
obtingut en una sèrie de proves psicofísiques, que consideren 
a l’individu com a un conductor segur. El reconeixement mèdic 
permet detectar dèficits i, en cas de trobar-los, posar en marxa 
unes restriccions i limitacions personalitzades per intentar pal·liar 
dites dificultats. 

D’aquesta manera, la persona és avaluada pels facultatius en les 
dimensions següents: psicològica (on es realitzen proves per 
mesurar l’aptitud perceptivo-motora, la coordinació bimanual i 
els reflexos entre d’altres, l’estat mental...), mèdica (on es realitza 
una exploració física general, es té en compte l’edat, es valora 
l’historial clínic de malalties i intervencions quirúrgiques passades 
i recents, es mesura la capacitat auditiva...) i oftalmològica  (on 
es mesura l’agudesa visual, si hi ha patologies de la vista com 
cataractes, degeneració macular, necessitat de lents o ulleres, 
etc.). 

En cas de detectar dèficits que poden influir negativament en la 
conducció, s’informa als individus de les mesures compensatòries 
a prendre per tal de situar-lo en un nivell de seguretat proper als 
conductors sense patologies. Així, i segons 
la casuística personal de cadascú, la norma 
estableix la possibilitat d’incrementar la 
freqüència de revisions (reduint els anys 
de vigència del carnet per la necessitat de 
valorar amb major freqüència), limitar el radi 
de conducció per entorns coneguts, limitar la 
velocitat màxima, optar per la circulació diürna 
en lloc de nocturna, realitzar adaptacions als 
vehicles, etc.

Per tot l’anteriorment dit, és necessari que els 
Centres de Reconeixements facin una bona 
avaluació i, per altra banda, que els conductors 
s’impliquin informant als professionals de tot 



En el cas de no aconseguir les majories necessàries per a la 
validesa de l’acord, aleshores s’haurà de demanar el concurs 
voluntari de creditors.

Resultarà probable que no es disposin de suficients béns per 
pagar tots els crèdits contra la massa i crèdits privilegiats, ja 
que en cas contrari no tendria cap sentit tot el procediment. Per 
continuar el procés, caldrà demanar al Jutjat de lo Mercantil 
l’exoneració dels deutes, amb un pla de pagament dels 
mateixos a cinc anys. També pot resulta força probable que, 
amb el pla de pagament a cinc anys, no és puguin atendre  
tots els deutes; no obstant, si el deutor destina, almenys, un 
50% dels seus ingressos que sobrepassin el salari mínim 
interprofessional -aquest és de 648,60€ mensuals- el Jutjat, al 
cap dels referits 5 anys podrà declarar l’exoneració definitiva 
de tot el passiu que el deutor tingui pendent.

En resum, existeix actualment la possibilitat de la segona 
oportunitat de l’autònom o emprenedor sobreendeutat, si bé, 
caldrà que el Jutjat, atenent a les circumstàncies i a la bona fe 
del deutor, al cap dels 5 anys l’exoneri dels deutes pendents i 
d’aquesta forma pugui tornar a començar. 

Després de moltes peticions realitzades 
des de diverses entitats, el govern ha estat 
sensible a les mateixes, i ha publicat una 
norma (Real Decreto-ley 1/2015), que 
estableix un mecanisme, si bé complex, 
que dóna la possibilitat a particulars i 
emprenedors, persones naturals, que 
estiguin sobreendeutats per redimir els 
seus deutes i poder, si és el cas, tornar a 
començar.

S’hi podran acollir totes les persones naturals, tinguin o no 
activitat empresarial. I un principi fonamental és que hagin 
actuat de bona fe, és a dir, que la situació d’insolvència hagi 
estat fortuïta i que no existeixi cap tipus de desviació de 
patrimoni.

Aquest mecanisme de segona oportunitat s’articula mitjançant 
un procediment que, amb certes peculiaritats, és el mateix que 
regula el concurs de creditors. És ben cert que les societats 
mercantils, (societats limitades, anònimes, etc.), mitjançant la 
llei concursal podien i poden aconseguir condonació parcial 
dels deutes, i a més amb un termini d’espera dels creditors; i, 
en el cas de no poder aconseguir el conveni amb els creditors 
s’acaba amb una liquidació de la mercantil i els seus deutes 
que, un cop liquidat tot el patrimoni, s’extingeixen. Això no era 
així, fins ara pels autònoms, aquests mantenien el deute durant 
tota la seva vida.  Per exemple, hi ha autònoms emprenedors 
que, degut a deutes personals amb la Seguretat Social, no 
podien rebre les prestacions temporals o definitives, tals com 
la pensió de jubilació.

Aquest procediment s’haurà d’iniciar mitjançant l’intent d’un 
acord extrajudicial de pagaments. Tindrà una durada màxima 
de dos mesos, en la qual el mediador concursal intentarà 
aconseguir un acord, el qual, segons els casos, comportarà 
una quita (rebaixa en el deute) i/o una espera (començar a 
pagar a partir d’un determinat termini).

Emprenedors.
La segona oportunitat

J. Màrius Abelló Castellà
Advocat - Graduat Social
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PREUS ESPECIALS SOCIS MONTEPIO 20% dte. montures | 40% dte. graduades
(en marca)



l’entitatL’ENTITAT / ACTUALITAT10



L’ENTITAT / D’INTERÈS 11l’entitat
Recull 2014Recull 2014

Festes St. Cristòfol

Juliol - 2014

Sortida “Mar i Cel”
Març-2014

“Cantem al Cinema”Juny-2014

Sortida CosmoCaixa “65 Anys” Maig-2015
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Convocatòria Junta General
Per la present ens complau convocar a tots el Socis a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA i ORDINÀRIA, 
el proper dia 21 de JUNY, a les 9,00 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. Lectura i aprovació si s’escau, de la Memòria d’activitats 2014.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes corresponents a l’exercici 2014.
3. Cessament i nomenament de membres de la Junta Directiva.
4. Nomenament i ratificació de l’empresa encarregada de l’auditoria de l’entitat, Audit Proces, S.l., 
 aprovada per Junta Directiva de 15 d’abril de 2015.
5. Festes en honor a Sant Cristòfol.
6. Precs i preguntes.
7. 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 al punt 3 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 977502533.
Abans de donar inici a l’Assemblea s’oferirà el tradicional esmorzar de germanor. Insistim una vegada més, a 
tots els senyors socis, facin acte de presència a n’ aquest acte de transcendental importància.

Tortosa, maig de 2015.

Per la Junta Directiva
Antonio Viñas Domenech

President
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Horaris
Horaris del MONTEPIO

Dilluns a dijous: 9.00 a 14.00 h | 16.00 a 19.00 h
Divendres: 8.00 a 15.00 h

HORARI D’ESTIU
8.00 a 15.00 h
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PROGRAMA D’ACTES

Programa d’actes a celebrar
en honor al nostre patró “Sant Cristòfol 2015

DIVENDRES DIA 10 DE JULIOL A LES 20’30
Caravana de vehicles i cel.lebració missa en honor a Sant Cristòfol

• 19’30 h. Els actes començaran en l’habitual Caravana de Vehicles des del  Passeig del Rivera 
(Auditori Felip Pedrell). La Caravana recorrerà els carrers habituals de la ciutat fins a Roquetes, a 
les instal·lacions esportives on es fa el Ball.

• 20’00 h. A l’entrada del Recinte es procedirà a la Benedicció del vehicles que podran estacionar-se 
al mateix pàrquing de les instal·lacions.

• 20’30 h. Celebració de la Missa en honor a Sant Cristòfol a la pista de ball.
• 21’15 h. Posteriorment s’oferirà una baldanada a tots els assistents a tals actes. Amenitzaran els 

actes els nois de “La Tuna Folk”.

DIMARTS DIA 14 DE JULIOL A LES 20’00
XXVIIIè TORNEIG de futbol Sala “TROFEU MONTEPIO” A les 21’00 hores la Final.

DISSABTE DIA 18 DE JULIOL
GRAN FESTA IMAGINA RADIO-MONTEPIO 2015

• 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 2015, a l’entrega dels 
Trofeus del Torneig de futbol Sala, i al sorteig entre el socis assistents als populars sortejos del 
formula 1 i altres regals dels nostres patrocinadors de la Festa.

L’Organització es reserva el dret a suspendre algun d’aquestos actes per inclemències meteorològiques o altres causes alienes a l’Entitat
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Les diferents modalitats en estacions 
de serveis

es fa del producte bàsic. Si ens fixem, totes les estacions de 
servei, al seu monòlit de productes, apareixen dos tipus de 
gasoil, el bàsic, i el millorat.

Les banderes comercialitzen el producte bàsic, a un preu 
determinat i el millorat amb els seu propis additius, a un altre 
preu.

A l’estació del Montepio, també s’ofereixen dos tipus de 
carburants, però tots dos son additivats, tant el que s’anomena 
bàsic, que conté els additius propis que venen incorporats per 
CLH, a un percentatge determinat, i el Gold Montepio, que és 
el nostre producte additivat. 

El producte aditivat proporciona una millora al carburant que 
permet tenir cura del motor i els injectors del teu vehicle, a 
més a més de tenir cura amb el medi ambient, disminuint 
considerablement la contaminació, i oferir un màxim rendiment 
amb el menor consum.

Sovint hi ha molta confusió respecte a si les gasolineres 
conegudes com a “Low cost”, ofereixen el mateix carburant 
que les demés.

Es convenient diferenciar entre dos tipus d’estacions, les 
conegudes com a “Abanderades”, que son operadores 
pròpies, ja que distribueixen exclusivament el seu carburant, 
Repsol, Cepsa, Galp,... I aquelles que son conegudes com 
a gasolineres de “bandera blanca”, que son estacions de 
servei que comercialitzen “al por menor”, el carburant que 
adquireixen de les diferents operadores líders.

Al voltant de l’any 2000 l’administració obre la porta a la 
possibilitat de la instal·lació d’estacions de servei a centres 
comercials i hipermercats. Aquest tipus de instal·lacions 
actuen a través de “venda creuada”, oferint un descompte que 
va al voltant de 7%, i en molt de casos vinculada a una compra 
mínima al supermercat. Aquest tipus d’estacions no superen 
el 3% en tot el territori espanyol.

És cap a l’any 2007 quan surt un altre model d’estacions, 
les anomenades “Low Cost”. Neixen en la vinguda de 
la crisi i es caracteritzen per tenir un PVP més barat. 
Tenen un concepte d’estació de servei diferent, per 
diverses característiques, solen estar en una superfície 
molt petita, no sol superar el 500 metres quadrats, no 
porten annexe cap edificació, ni tenda, ni lavabos, la 
marquesina és molt petita i solament ofereixen dos 
productes, gasoil A i gasolina 95. Tenen uns costos 
mínims, no solament de la instal·lació i operen sense 
personal. Estan totalment mecanitzades, per la qual 
cosa si durant el repostatge surt algun inconvenient has 
de trucar a un numero de telèfon, igualment si sol·licites 
factura.

Arreu de tot el territori espanyol, el Grup CLH 
s’encarrega del transport, emmagatzematge i 
distribució del combustible bàsic a totes les estacions 
de servei, incloses les “barates”. La diferència està en els 
“additius”. És a dir, en el tractament que a posterioritat 
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Els beneficis de la musicoteràpia.
Música i salut!

de Cant prenatal i Musicoteràpia prenatal. Musicoteràpia 
en Psiquiatria com en trastorns de la conducta alimentària. 
Musicoteràpia en Geriatria Preventiva, Alzheimer, demències, i 
molts més.

Per a qui pot ser recomanat i els seus beneficis?
Tota persona que vulgui, requereixi o necessiti de la Musicoteràpia 
no només per malaltia o salut sinó com a eina per al seu benestar, 
per mantenir, equilibrar o millorar estats emocionals, com el de la 
pèrdua, abandonament, dol, separació, comunicació, desajustos 
socials, cultural, per llunyania de les teves arrels, per creixement 
personal, per millorar la coordinació, les teves emocions, el teu 
estat fisiològic o psíquic, o perquè no, per que sí, doncs aquestes 
persones baix les circumstancies que siguin necessiten i poden 
fer i rebre musicoteràpia.  

Es realitza en sessions individuals o en grup, aplicant-se de forma 
preventiva, clínica i re-habilitadora, així com per al creixement 
personal.

No vull acabar aquest article sense fer-los un reconegut 
reconceixement a dos companyes Musicoterapeutes del territori 
ebrenc, a n’elles com a persones i per la tasca tant important que 
realitzen des de fa anys. Es tracta de Marisa Valls, que presta els 
seus serveis  l’escola pública de Roquetes com Musicoterapeuta, 
i a Núria Ferré que desenvolupa la seva tasca principal com 
Musicoterapeuta a la zona d’Amposta, al Centre APASA.

Per acomiadar-me de tots, ho faria amb música però no pot ser, 
per tant us envio la més afectuosa salutació musical i com els dic 
als meus coneguts:         

Ens escoltem per l’univers sonor de aquesta vida!!

Hola, sóc Lluis, Musicoterapeuta, Compositor i Músic, i 
desenvolupo la meva activitat a les Terres de l’Ebre, concretament 
a les comarques del Baix Ebre i Montsià. 

Visc a  L’Aldea, estic entre Amposta i Tortosa i em desplaço,  allí 
on es requereix la Musicoteràpia. Treballo en diferents centres,  
Centre Shanti (Amposta), Centre Tas (Tortosa), i a l’Espai Mútua,  
de la Mútua general de Catalunya aquí a Tortosa, juntament amb 
el Montepio. A més a més, estic realitzant el Taller de la Motxilla 
Musical, enfocat al creixement personal, al restabliment del teus 
nivells siguin emocionals, físics psíquics o socials. 

Que és Musicoteràpia?
És una professió dins l’àmbit sanitari i pertany al grup de les 
teràpies creatives. No és una teràpia alternativa ni una teràpia 
adjunta sinó que té entitat pròpia i proporciona múltiples beneficis 
a diversos nivells (físic, emocional, cognitiu-mental, social i 
espiritual). 

La Musicoteràpia o teràpia a través de la música, és una Teràpia 
reconeguda a nivell mundial, present des de fa molts anys, és 
carrera professional i tan antiga com la ciència de la medicina.

No és un receptari de peces musicals. No és un producte 
estàndard. No és una activitat passiva. No es posar el CD i ja 
està. No pot ser impartida per qualsevol persona, és una activitat 
professional que compleix amb les normatives del estat. No es 
necessita cap coneixement musical, habilitat, qualitat creativa 
o coneixement dels instruments. Tothom pot rebre sessions de 
musicoteràpia.

En quins àmbits es realitza Musicoteràpia? 
Musicoteràpia en Centres d’Educació com educació Especial, 
Escoles Infantils, Escoles de Música, Aules específiques. Nens 
amb o sense necessitats educatives especials, estimulació 
primerenca, problemes d’aprenentatge, Trastorn de l’Espectre 
Autista, discapacitat física, psíquica, sensorial o altres. Centres 
de integració. Musicoteràpia Hospitalària com en Nounats, 
UCI, Pediatria, Oncologia, Hemodiàlisi, Trasplantaments, Cures 
pal·liatives, altres. Musicoteràpia per l’embaràs amb les tècniques 

Luís Manuel Pérez-Salamero
Mòbil: 688 922 461

www.escuchardesdelsilencio.com
www.magluss.com
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assassinat, així com el 
de Miguel lo sorro, que 
s’enrolà en la Guerra 
pels requetès. El 23 
de juny del 1936 els 
republicans entren a 
casa de Boria i requisen 
el cotxe, que és pintat 
amb insignes de la CNT 
i la FAI. Bo-ria també 
serà assassinat mentre passava per un salvoconducte a Vinaròs.
El tio Ceuta també cedeix el seu vehicle a la causa nacional, al 
front d’Aragó; el seu company, lo tio Aspro, continuarà la tasca 
automobilística gràcies al Dodge Brot-hers.
El 1938, però, apareix un nou mitjà de transport que serà molt 
útil per als canareus: l’auto Balagué. Un petit autobús que anava 
a l’estació del poble i que era propietat del faldut Francisco 
Balagué, que va passar un dia per Alcanar i va decidir acollir gent 
per incrementar el seu negoci.
Ja en aquesta època, també s’ha de dir, que molts canareus amb 
cotxe s’inscriuen al Montepío, l’assegurança per excel·lència de 
les Terres de l’Ebre en aquesta època.
Una vegada acabada la Guerra, i degut a la sobtada desaparició 
de l’auto Balagué, es va haver de buscar un suplent per a dit 
autobús. La feina va ser encarregada a
Andrés del rastellador, que comprà a Barcelona una Chevrolet-
Ayats que serví com a omnibus col·lectiu entre el 1940 i el 1964. 
La carioca, tal com es deia al barri del Rocall, va ser el transport de 
molts canareus durant la postguerra. La seua parada, igual que 
la de l’auto Balagué, estava a la plaça Major, davant la casa del 
marquès, i sortia a les nou de la nit i a les dotze del migdia.
Els camions van anar sorgint un altre cop de la mà dels Ceutes, 
del pare i dels dos fills, Antonio i José, que se li van anar afegint al 
negoci durant la dècada dels qua-ranta. El primer camió que van 
comprar després de la Guerra fou un GMC motor Puntiac nou 
a Vinaròs (CS-3880), que tingueren en ús fins el 1950, quan fou 
canviat per un Ford motor Perkins (T-5182).
El primers cotxes particulars d’aquesta època els posseeixen 
Mariano de Suñer, que té un Fiat Balilla (T-4568) i Andrés de 
fargues, que tenia un Citröen Type C roig anomenant al poble 
com la barca, per la forma tant peculiar que tenia. El 1948, amb 

La història de l’automobilisme a Alcanar no difereix molt de la 
d’altres pobles de la zona, com poden ser Ulldecona, La Ràpita 
o Amposta. Això si, no té molt a veure amb la magnificent història 
del cotxe a Tortosa, la capital per excel·lència de les Terres de 
l’Ebre, on des de sempre ha existit una gran cultura de l’automòbil 
i on es va ser pioner en aquest tema.
El primer cotxe arriba a Alcanar el novembre del 1923, i tot i que 
no sabem ben cert de qui és –poca és la gent que ho recorda i 
no hi ha cap document que ho avali– podem dir quasi amb tota 
seguretat que era propietat de Miguel Reverter Fibla, dit lo sorro, i 

que va comprar-lo a la Ford de Tortosa (regència en aquella època 
dels Nomen). A la seua arribada al poble, va utilitzar-lo com a taxi.
També per aquells anys, sobre mitjans de la dècada dels vint, 
arriba un camió, el primer del poble, de la mà d’Antonio Reverter 
Aviñó, dit Ceuta, i que va dur a partir del 1924 un Ford AA. Amb 
aquest feia viatges i s’enduia canareus a l’Orfeó d’Ulldecona i al 
teatre a Vinaròs.
Poc a poc van apareixent, ans de la Guerra Civil, una sèrie de 
cotxes i camions, com un Dodge Brothers propietat del tio Aspro.
El 1932 també arriba un altre Ford, un Model T propietat de 
Ramón Reverter, dit cap pelat, que era metge i president, durant 
la República, de la CEDA (dretes).
L’octubre del 1935, Juan Boria Geira, canareu que dirigia la 
Compañía de Teléfonos y Telégrafos de 
Vinaroz va adquirir un Opel 1.2 Litros 
(CS-2954) als tallers Gabriel Ibáñez 
(actuals tallers Hnos. Torres). La majoria 
de gent, cal dir que anava amb carro i 
matxo, i van ser molts els que encara 
van continuar aquesta tradició per molts 
anys.
Amb l’arribada de la Guerra Civil i el control 
del poble, primer, pels republicans, les 
col·lectivitzacions van fer-se present en 
el món de l’automòbil: es va requisar el 
cot-xe de Ramón de cap pelat, que fou 

La història de l’automobilisme a Alcanar

Tot seguit, i en la línia que caracteritza aquest secció, us fem un recull del treball de recerca elaborat per Jordi Sancho Parra, alumne de 
2on de Batxillerat a l’IES Sòl de Riu d’Alcanar. (Fotos i material cedides per Jordi Sancho Parra)

1500 del Xulo (1969)

Auto Balagué (1938)

Cadillac del boté St. Cristòfol (1965)
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serà molt popular el Seat 600, i la seua variant el 800, del qual van 
haver quatre models al poble.
A principis dels seixanta es van comprar molts vehicles de segona 
mà a gent de Barcelona per mediació de famílies canareves 
residents a la ciutat comtal. Així per exemple, José Garriga, dit 
lo pato, comprarà un Peugeot 203 (B-87867) per mitjà d’uns 
familiars que tenia a la capital catalana.
El 1962 arribarà un dels primers cotxes d’alta gamma des 
d’ans de la Guerra: un Seat 1400 C propietat de Juan Andrés 

Boria (T-30961). També arriba en aquest any un 
Renault 4/4 propietat de Vicente Valls, ferreter de 
professió, matrícula B-82855.
Poc a poc s’anirà incrementant el nombre de 
cotxes i vehicles en general que hi ha al poble: 
el 1963, després una estança a la base de Rota 
com a xofer dels ameri-cans, Manolo Itarte i 
Andrés Queralt van accedir al cotxe: Manolo a un 
1500 –el primer del poble– i Andrés a un altre 4/4.
Les marques es van diversificant. Apareixen una 
multitud de cotxes i vehicles d’arreu (els Simca, 
les furgonetes DKW, les Citröen 2CV, els camions 
Berliet...). En arribar als anys setanta, el panorama 
automobilístic canareu estava prou diversifi-cat 
i era molt complet, destacant, sobretot a partir 
del 1970, la incursió en el ter-reny automobilístic 
del Renault 6, gran cotxe i que es veié al poble 
com hereu del famós Dauhpine. També tingué 

rellevància el Seat 127, hereu del 600, i el primer del qual arribà el 
1972 baix la mà del mestre Joan Josep Sancho (T-7260-A).
Des d’aquella època, les dades que en tenim són més que res 
anecdòtiques, ja que tothom disposa d’un vehicle i no és rellevant 
fer una cronologia, tal com s’ha fet anteriorment.

Per acabar, agrair molt enormement la tasca feta pel personal 
del Montepio, Marga i Jesús, que van facilitar molts l’elaboració 
d’aquest treball. També agrair molt a la gent d’Alcanar (Juanjo, 
Juan Andrés, Andrés, Rodolfo, Maria Josefa, Pepe, José, An-
tonio, etc.) per la informació facilitada i per la seua bona disposició 
a la col·laboració de forma desinteressada.

Des del Montepio volem felicitar a Jordi Sancho ja que li van 
qualificar el treball en un 10. T’encoratgem i desitjem molta sort!

Jesús Cortés Cots

l’arribada del nou mossèn Enrique Farnós portarà un Ford biplaça 
negre.
El taxi, i possiblement el cotxe més conegut que córrer pel poble 
en aquesta època és l’Essex Six que Ramón Ulldemolins, dit lo 
xulo, porta a partir del 1942. També arribà un Chevrolet Master 
verd el 1943, d’Andrés Gil raqueta.
El 1942, com a fet molt destacable, Joaquín Reverter, dit de garrell, 
va obrir el pri-mer i únic durant molts anys taller del poble. Estava 
situat al número 48 del carrer Suñer, i va servir des de mitjans dels 
quaranta fins pràcticament la seua mort, el 1998.
Les motos també fan la seua aparició en aquesta època: arriba el 
1948 de la mà de Joaquín Reverter una Moto Dollar francesa (T-
5888). Durant els anys cinquanta i sobretot els seixanta, la moto es 
convertirà en el pas de després de la bicicleta i el d’ans del cotxe 
per molts joves, i per això seran moltes les motos que corren pel 
poble en aquesta època. (Montesa, Bultaco, Vespa, Lambretta...).
Els particulars van rodant i els dos taxistes del poble van canviant; 
per exemple, lo xulo compra un Fiat 6 cilindres el 1945 o un altre el 
1949. Els camions es canvien també, i per a mitjans dels cinquanta 
hi ha una empresa ja de camioners que faran la competència 
amb el treball manual dels Ceutes: l’empresa d’Andrés Subirats 
lo soto, que comprarà un Pegaso Barajas el 1958 (T-17860). Per 
a ell també treballarà un altre camioner molt famós –un dels únics 
supervivents encara d’aquella època– com és Rodolfo Arias, 
patriarca d’una estirp de camioners.

Ens plantem a finals dels cinquanta. Ramón lo xulo canvia el 
taxi per un Oldsmobile Six el 1958, tot i que Andrés de raqueta 
no canviarà el seu Chevrolet fins els seixan-ta. El món del taxi 
es diversifica bastant, i trobem en aquesta època més taxistes: 
José María Monfort, Julio Falcó, la nissaga dels Caudet, Antonio 
Reverter...
Els Ceutes canvien finalment el seu camió el 1960, quan compren 
un Leyland Co-met, i uns anys després deixaran el món del 
transport pesant per dedicar-se als tractors i aparells per fer feines 
al camp.
El vehicle es generalitza fortament en aquesta època. Per això 
podem dir que els seixanta són els anys d’or de l’automobilisme 
a Espanya.
Si un vehicle és important en la primer motorització a Alcanar és 
el Renault Dauphine. És el cotxe tant de l’alcalde –el batlle en 
aquell moment, Juanito Segarra, en tenia un (T-22187)– com dels 
habitants menys rics. Se’n compten, el 1966, uns quinze. També 

St. Cristòfol (1963)

Sadrián de cirera (IV-1958)




