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Pròleg 
Tens a les mans una mena de fill teu, de dotze anys, però mudat i amb sabates no-
ves. Un recull epistolar als col·legiats que un cop aplegat agafa cos i consistència 
per ell sol. Les Plana dos transiten amb continuïtat com una crònica per aquests 
anys i són un testimoniatge de la vida asseguradora del país i de la visió que en 
tenim des de la perspectiva gironina. És un compendi que des de la teva talaia 
reflecteix les inquietuds i anhels de la nostra professió davant els esdeveniments 
que ens han afectat al llarg de tot aquest temps. Aquestes planes destil·len tam-
bé la dimensió humana i el tarannà del nostre col·lectiu i del teu propi, amb les 
petjades dels companys que n’han format part i que s’han compromès al llarg dels 
anys, des de Joan Burch a Josep Maria Domènech. Amb el teu català empordanès 
i genuí ens has encoratjat i esperonat perquè estiguéssim tots, en cada moment, 
a l’alçada de les circumstàncies com a professionals però també com a empresaris. 
No t’has mossegat la llengua quan ha calgut amb aquells que, des de determinats 
estaments, ens han posat les coses difícils i aquells que, fora de tota ètica, compe-
teixen farisaicament i impúdica en el nostre sector. 

Aquest recull és una aportació personal teva més, com un maó més en els fona-
ments que ens han permès, al llarg dels anys, erigir un sòlid edifici col·legial refe-
rent a tot l’Estat. En la teva primera plana de l’any 2002 ens demanaves la nostra 
escalfor per aconseguir les teves fites al capdavant del Col·legi, dotze anys després 
i amb la feina feta, et volem retornar, amb aquest present, la teva pròpia escalfor 
com el caliu que ens has anat irradiant.

Manllevant les teves paraules d’una d’aquestes Plana dos, et diem que aquest estiu 
que encetarem podràs agafar aquest llibre amb els entrellats de la nostra professió, 
i deixar-lo amagat sota la tovallola estesa sobre la sorra fina, mentre que, tot ne-
dant en les aigües netes de les nostres platges, hi vas donant un cop d’ull, no sigui 
que qualsevol desaprensiu aixequi el rus i se te l’endugui.

Gràcies per tots aquests anys que has dedicat a tots els que formem part d’aquesta 
família que és el Col·legi i que és la teva.

La Junta de Govern
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
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Aquesta és la meva prime ra Plana 
Dos com a pre sident del nostre 

Col·legi i us puc assegurar que és tota 
una satisfacció dirigir-me a vosaltres 
des d‘aquesta tribu na.

Possiblement més d‘un us heu pregun-
tat en algun moment què és el que 
m’ha portat a presentar-me per aquest 
càrrec. Us en donaré una resposta ben 
senzilla que crec que recull l‘essència 
de la meva motivació: molts anys al 
costat d‘en Vicenç Rosich -pri mer com 
a vicepresident segon i més tard com 
a vicepresident primer- m‘han donat 
la possibilitat d’aprendre moltes coses 
i molt importants de com governar 
aquesta nau col·legial.

Davant de la finalització del període de 
presidència de Vicenç Rosich, he pensat 
que era hora de posar aquests coneixe-
ments al servei de la mediació gironina, 
amb l’ajut inestimable d‘altres persones 
amb les quals ja havíem compartit els 
anys anteriors i les altres que s’hi han 
volgut incorporar ara.

El Col·legi de Girona compta també amb 
un equip gerencial i administratiu de 

gran vàlua, que simplifica en gran ma-
nera la tasca de l’equip directiu.

Amb tot això resulta prou sen zill ser 
president i és amb aquest esperit de 
servei al nostre col·lectiu que resto a 
la vostra disposició.

Poques coses en el tarannà col·legial 
hauran de canviar a partir d‘aquesta 
nova etapa. Crec que des de fa molts 
anys el Col·legi de Mediadors d’Asse-
gurances de Girona ha seguit una línia 
ascendent de servei -i de qualitat en el 
servei- que no cal modificar per prota-
gonismes inútils.

Pensem seguir fent una gran incidèn-
cia sobre la formació i el reciclatge 
dels titulars i els seus empleats, base 
indiscutible d’un futur esperançador 
per a la mediació. Pensem reprendre la 
campanya d’imatge i publicitat en què 
anem treballant des de temps enrere. 
I pensem fer força també perquè -en 
un futur no massa llunyà- tinguem la 
normalització lingüística necessària en 
el sector asegurador.

Però penseu –benvolguts col·legiats- 
que per aconseguir aquestes fites no 
n’hi ha prou amb la participació activa 
de la nostra Comissió Permanent i de la 
nostra Junta de Govern. Ens cal el con-
curs de tots els col·legiats, la implicació 
absoluta en els actes col·legials, en les 
assemblees, en les enquestes que us 
puguem dirigir. Ens cal, en una paraula, 
la vostra escalfor.

I és en aquest punt que sí que voldria 
que es notés un canvi important. Em 

78
abril / maig / juny

2002

//8

El Butlletí  Plana Dos



complaurà molt veure més assistència 
de col·legiats a les assemblees, a les 
taules rodones, als seminaris, a la Festa 
Patronal, a la Setmana Mundial. Prou 
que hem sigut tot sovint i n’estem ben 
cofois, però un reforç en aquest aspecte 
acabaria de donar al Col·legi de Girona 

aquella força ja indiscutible de referent 
a l’Estat espanyol.

Una forta abraçada.
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En Joan Burch (A.C.S.) sempre m‘ha 
fet pensar en el meu avi. En Joan 

més alt, és clar.

Jo recordo el meu avi, en Car les Godoy 
Sàbat -primer en la nissaga de media-
dors d’asse gurances de can Godoy-, com 
tot un senyor. Sempre vestit de forma 
impecable, color fosc habitualment, i 
amb uns cabells nítidament blancs que 
destacaven encara més en contrast amb 
el vestit.

En Joan Burch l’he vist sem pre com l’avi. 
Tot un senyor, vestit fosc, cabells blancs.

Tots dos, grans professionals de l’assegu-
rança. I també, tots dos, aigües nítides 
on he provat d’emmirallar-m‘hi sovint  
per assemblar-me a ells, mi rant de ser 
cada dia un xic més bon professional.

I ara s’han retrobat en aquell més enllà 
on diuen que tot és pau i que el neguit 
és el gran absent.

Me’ls imagino passant conver sa, expli-
cant-se aquelles anècdotes que escoltem 
sovint quan homenatgem els avis en el 
decurs de la Setmana Mun dial, de quan 

les assegurances s’anaven a fer en bici-
cleta pels masos, de quan asseguraven 
els carros i els matxos.

Però l’avi quedarà astorat, du bitatiu i 
fins i tot incrèdul -sembla que el veig- 
quan en Joan li expliqui com són avui 
les relacions dels mediadors amb les 
entitats asseguradores. Ai l’avi!, que 
encara havia viscut aquella època dolça 
en què aquestes relacions eren entre 
homes (literalment: les dones encara no 
s’havien incorporat al mercat laboral, 
com es diu ara) i no pas entre xifres, 
ratis, compres, vendes i absorcions. L’avi, 
com en Joan, havien viscut aquells dies 
en què la paraula era la paraula i el paper 
era el sobrer.

En Joan Burch, entre que va néixer tretze 
anys més tard que l’avi i que Déu li ha 
donat més anys de vida, ja ha hagut 
de patir aquest calvari. El mateix que 
nosaltres estem pa tint.

Em complau imaginar-me’ls junts -ca-
bells més argentats encara- mirant-nos 
des de ben lluny, asseguts sobre un núvol 
com de cotó fluix, vet llant per nosaltres.

Quan el passat mes d’abril em vaig fer 
càrrec de la presidència del nostre Col· 
legi vaig voler encomanar-me a l‘avi i 
dedicar-li aquest honor que m’heu fet, 
tot agraint-li el seu mestratge.

Avui -l’avi ja m’ho acceptarà de bon 
grat- també li vull de dicar i agrair a 
Joan Burch. Del mestratge d’en Joan n’he 
pogut gaudir encara més anys.

79
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La vida -sortosament- se gueix i és amb 
les petjades deixades per homes com ells 
que retrobem sempre el camí, redreçant 
les nostres passes si mai ens errem.

Que Déu -i ells- hi facin més que nos-
altres!
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Quan em vaig fer càrrec de la presi-
dència del nostre Col·legi em vaig 

marcar, com a una de les prioritats per 
aquesta nova etapa, impulsar -amb tota 
l’energia possible- l’aplicació del nostre 
idioma a les pòlisses d’assegurança.

El dia 15 de desembre passat veia la llum 
a les pàgines del diari “El Punt“ els resul-
tats d‘una enquesta que el nostre Col·legi 
havia elaborat després d’haver realitzat 
consultes a 38 entitats asseguradores 
amb seu o delegació a Girona i de les 
quals n’havien respost 20.

Els resultats no podien ser més decebe-
dors. De les pòlisses d’assegurança que 
s’ofereixen en el mercat gironí només un 
7% ho són en català.

Quan la Direcció General de Política Lin-
güística de la Generalitat de Catalunya 
va presentar el seu estudi, on s’hi recull 
que el 40’9% dels con tractes d‘assegu-
rança són fets en català, vàrem trobar 
auesta xifra desorbitada, per la qual cosa 
ens vam posar a treballar per conèixer 
–de forma fefaent- quina era la realitat 
que ens temíem, totalment oposada al 

cofoïsme expressat per la Generalitat de 
Catalunya.

És trist, a més, que tota una direcció 
general digui en la presentació del seu 
estudi que els resultats d’aquest treball 
són fruit d’entrevistes perso nals amb 
directius d’entitats asseguradores i no 
pugui basar-lo -com nosaltres- en res-
postes escrites, pla més fidedignes que 
respostes orals.

I dic que és trist perquè fins i tot a les 
respostes que hem rebut per escrit hi 
hem detectat mentides. Així de clar. Una 
entitat que no té cap vergonya a afirmar 
que fan totes les pòlisses en català quan 
tothom sap que no és cert i de la qual 
obtenim una altra resposta -també per 
escrit- on se’ns diu quines pòlisses tenen 
realment en català.

I dic que és trist perquè també vàrem 
rebre una res posta oral i no per escrit 
d’una entitat en què la perso na que ha-
via de contestar li feia vergonya dir-nos 
que no tenien cap pòlissa disponible en 
català. I l’entitat és catalana de socarrel.

I dic que és trist, també, per  què tota 
una llei de la Generalitat de Catalunya 
no preveu -intencionadament- cap me-
canisme per exigir-ne el seu compliment, 
tot cercant de no trencar la pau social.

Però també és trist, cal dir-ho, perquè els 
mediadors d’assegurancs, en general, no 
fem cap acció per tal que la normalitza-
ció lingüística en el nostre sector pugui 
ser una realitat. Segur que ben poques 
vegades informem al client del dret que 
té a sol·licitar la seva pòlissa en català, 
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ni que sigui d’aquestes incloses en el 7%. 
Ni l’informem del dret que té a queixar-se 
quan la resposta sigui negativa, en 
aquest altre 93%.

I també n’és de trist pel con formisme 
de la ciutadania, que ja dóna per entès 
que les pòlisses d’assegurança són en 
castellà i no sembla que tingui massa 
interès en poder llegir el seu contracte 
d’assegurança en la mateixa llengua que 
parla als seus fills.

I com diu Lluís Llach en una cançó no 
és això, companys, no és això, hem de 
ser capaços de posar el català al lloc que 
li correspon com a llengua pròpia de 

Catalunya, però per fer-ho cal sentir-ne 
primer la necessitat. I els mediadors 
d’assegurances, els agents i els corre-
dors giro nins, hi podem tenir un paper 
ben destacat, fent veure -tot primer- al 
nostre client que hi té dret, i després fer 
les accions de pressió que calgui davant 
les entitats asseguradores i davant la 
Generalitat de Catalunya.

I el Col·legi de Mediadors d’Assegurances 
de Girona us hi ajudarà molt. Us ho puc 
assegurar.

Que tingueu un bon any!
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Com sabeu, la Generalitat de Catalunya 
ha creat fa ben poc temps la Direcció 

General d’Assegurances, dependent del 
Departament d’Economia i Finances.

Crec que és una molt bona notícia per al 
nostre sector de la mediació catalana, 
per tot el que representa de consolidació 
del model de país que estem cercant els 
que entenem que Catalunya és una nació 
i que tota nació cal que es governi des 
de dins.

A més, s’ha nomenat com a director 
general en Jacint Boixasa, home ben 
coneixedor del món assegurador per la 
seva tasca desenvolupada darrerament 
a Caifor des del 1995, en qualitat de 
subdirector general d’aquest holding.

Jacint Boixasa és un home afa ble, de 
tracte fàcil i directe, que fa molt senzilla 
la relació insti tucional i -si voleu- per-
sonal.

Però -sempre hi ha un però - Jacint Boixa-
sa igual que (o seguint instruccions de) 
Francesc Homs, Conseller d’Economia i 
Finances, s’ha entestat en què som massa 
mediadors al mercat català.

I no m’estranya. Mercado Previsor pu-
blicava poc després del nomenament de 
Boixasa una entrevista amb el nou direc-
tor general, en la qual aquest afirmava 
que a Catalunya hi ha 70.000 media  dors, 
entre agents i corredors.

I jo voldria demanar al senyor Boixasa 
que expliqui a l’opinió pública, però 
sobretot a la mediació catalana, d’on li 
sur ten aquests 70.000 mediadors.

La mediació col·legiada catalana repre-
sentem, si fa no fa, 2.700 mediadors. 
D’acord que hi pot haver agents, molts 
agents, no col·legiats i, si voleu, algun 
corredor, però ben pocs. Però de 2.700 a 
70.0000 en van 67.300.

Ara bé, si el senyor Boixasa considera 
mediadors els caixers dels bancs i caixes 
d’estalvi, els comercials de les empreses 
de leasing i renting, els venedors de 
cotxes i motos i, en general, tot aquell 
que és capaç de mediar en una pòlissa 
d’assegu rança, potser sí que li surten 
els números.

Però tots sabem que no és això.

I cal explicar-ho tal com és.

També esmenta el senyor Boixasa a la 
mateixa entrevista que -i tradueixo del 
castellà- la tecnologia ha millorat per 
a tothom i, en certa mesura, el que ha 
suposat estalvi de cos tos per als altres ca-
nals també ho ha estat per a la Mediació.

Doncs no, senyor Boixasa, per a la Me-
diació no. Perquè amb la implantació de 
les noves tec nologies, la mediació s’ha 
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de gravar i sovint imprimir les pòlisses, 
entrar els sinistres a l’ordinador de l’en-
titat assegu radora, i un munt de gestions 
més que obvio esmentar per què vostè les 
coneix prou bé.

I aquestes coses, dites en una revista 
d‘àmbit estatal, crec que sovint ofereixen 
al lector una imatge molt desdibuixada 
de la realitat de la mediació a Catalunya.

Amb tot, amics col·legiats, congratu-
lem-nos de la creació de la Direcció 
General d’Assegurances de la Generalitat 

de Catalunya i del nomenament de Jacint 
Boixasa com a director general.

Tot plegat, és esperança d’un futur 
millor.

81 / Plana Dos
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Encetem un estiu més. Muntanya, 
platja, sol, descans, família, des-

plaçaments, esbarjo, aigua, relaxació, 
lectura, evasió...

Mireu si n’hi ha de paraules per evocar 
l’estiu, aquella època de l’any en què 
trenquem motlles, girant tal vegada l’es-
quena a tot allò que és tradicional, edu-
cat i socialment correcte, per deixar -nos 
anar en una mena de carrera pel canvi.

A l‘estiu, qui més qui menys, reforma 
els horaris tradicionalment establerts, 
fent els àpats més tard. Uns altres fan 
aquelles escapadetes de nit, a qualsevol 
carpa o terrassa, cercant l’aire fresc quan 
el sol ja és a dormir. La nostra vestimen-
ta habitual -seriosa, encorbatada - és 
sotmesa a un alliberament de certa 
informalitat ben entesa i volguda però 
quasi inconscient.

I el canvi més important es produeix en 
els qui, a més gaudeixen(?) d’un canvi 
de residència, instal·lant a la sego na els 
mateixos problemes que a la primera, a 
més de la sogra, els cosins de no sé on 
o el gos del veí que ha marxat a fer un 
creuer pel Nil i no sap on deixar-lo.

En el fons, són modificacions que ens 
agraden, que esperem amb il·lusió, sense 
caure en pensar que no deixen de ser 
una rutina com la de cada dia, però més 
espaiada en el temps, d’any en any.

A l’estiu, i aquest no té pas per  què ser 
una excepció, les relacions personals es 
refermen, en detriment -potser- de les 
relacions socials que jo entenc ben dife-
rents. Sempre hi ha aquella trobada amb 
els amics, els parents, que es deixa per 
l’estiu. A l’hivern anem massa atabalats, 
la mainada té escola...

Les socials, ben oposadament, les sot-
metem de forma volguda a un període 
de letàrgia. A les programacions de re-
unions, de dinars de treball, agenda de 
mà, quan ja passem de mig juny, sentim 
sovint allò de deixem-ho per al setembre, 
o allò altre de passat l’estiu quedarem.

I és que l’estiu és aquell període de l’any 
que vivim com entre parèntesi, que hi 
estem però no hi som, que sentim però 
no escoltem, que caminem però avan-
cem poc.

Jo també he volgut formar part, en 
aquesta Plana Dos, de la cultura de l’es-
tiu, deixant ama gats sota la tovallola 
estesa sobre la sorra fina, els entrellats 
de la nostra professió mentre que, tot 
nedant en les aigües netes de les nostres 
platges, hi vaig donant un cop d’ull, no 
sigui que qualsevol desapren siu aixequi 
el rus i se me’ls endugui.

Desitjo de tot cor que gaudiu de la famí-
lia, del sol i de la platj a, de la muntanya 
i els rie rols, del descans merescut i que, 
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en tornar, ho fem plens de vitalitat per 
afrontar amb il·lusió els reptes que ens 
esperen.

Bon estiu a tots!
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Un cop passat el període estival fem, 
sense adonar-nos-en, una immersió 

en el túnel del temps per dirigir-nos cap 
a la següent etapa –la tardor- on recu-
perem el tarannà normal de la nostra 
activitat.

I ens trobem que el món que ens sem-
blava aturat no ho esta va tant com això 
i que seguia fent voltes, i que les coses 
-les més diverses- han seguit el seu curs.

En entrar el setembre, el nostre Col·legi 
ha consolidat una estratègia d’aliances 
que estic segur que serà en benefici de 
tots els col·legiats. Em refereixo a la 
signatura de constitució de la Federació 
Mediterrània de Corredors d’Asseguran-
ces que va tenir lloc a Roma el dia 16 
de setembre, de la qual en són membres 
fundadors les associacions i sindicats 
de corredors AlBA (Itàlia), SMCAR (Mar-
sella), SYCRA (Lyon), FECOR i ADECOSE 
(Espanya) i el nostre Col·legi.

Aquesta signatura oficial o ofi cialista 
consolida les relacions interfrontereres 
que el Col·legi de Girona manté histò-
ricament amb els col·legues de l’altra 
banda dels Pirineus i de les quals n‘és 

el fruit principal el Protoco l d’Amistat 
i Col·labora ció en Matèria de Sinistres 
d’Automòbil ja conegut per tots els 
lectors, signat amb els agents nordcata 
lans i occitans. 

Aixi doncs, la FMCA posa en paper tots 
a quells anhels -en aquest cas dels cor-
redors- que creiem que ens faran més 
euro peus, que obriran nous horitzons, 
que ens permetran créi xer des de i cap 
a l‘exterior en coneixements i relacions 
i que unificaran criteris en relació a les 
entitats asseguradores, a la deontologia 
professional, a la formació i a qualsevol 
altre te ma que ens sigui comú.

Des de l’any 1987 en qu è el Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances de Girona 
encetava les relacions amb els col·legues 
de la Catalunya Nord, en el marc del lr 
Congrés d’Agents i Corredors d’Assegu 
rances de Catalunya, les nostres relacions 
no han parat de créixer.

Aquesta signatura és, doncs, un pas més 
cap aquesta Europa comunitària que ja 
tenim a la cantonada i que la transposi-
ció a la legislació espanyola de la direc-
tiva comunitària, acabarà d‘arrodonir.

És en aquest marc que posem al servei de 
tots els col·legiats aquestes accions, per 
tal que siguin una eina més de profes-
sionalització i de coneixement del món 
de la mediació, en aquest cas dins l’arc 
mediterrani.

Paral·lelament, en el mateix context de 
relació interestatal i de globalització, 
quan aquestes ratlles vegin la llum, 
s’haurà signat la constitució de la Mesa 
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Mediterrània de l’Assegurança, que dins 
del marc del Fòrum de les Cultures 2004 
ens ha de portar a la realització de la 
Conferència Mediterrània de les Assegu-
rances, possiblement en el mes de juliol 
vinent, amb la participació de tots els 
països de la riba mediterrània, de nord 
a sud i d’est a oest.

És una altra prova de la necessitat vital 
de relacions amb l‘exterior, que ha d’aple-
gar mediadors, entitats asseguradores, 
perits, actuaris, cambres de comerç i 
estaments oficials de tots els estats 
participants.

De totes maneres, si bé la primera inici-
ativa de què us parlava tindrà –n’estic 
segur - una practicitat indiscutible en el 
nostre dia dia en funció dels continguts 
que li vulguem donar, amb un a conti-
nuïtat en el temps, amb una despesa 
controlada i controlable, la segona em fa 
por que serà un foc d‘encenalls que com-
plirà amb els anhels de les institucions 
vinculades al fenomen Fòrum 2004, però 
que poc enriquiment ens aportarà, sense 
un futur previsible i amb un pressupost 
que, ara per ara, ningú sap quin serà ni 
com es cobrirà.
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Amics, encara que aquest butlletí que 
teniu a les mans correspongui al 

quart trimestre del 2003, no podem obvi-
ar que la seva lectura correspon al 2004.

És per això que -abans de res - us vull 
desitjar un any ple d’èxits professionals, 
però sempre de la mà de la gent que ens 
estima: la família, els amics, els col·la-
boradors,...

L’home -i la dona, és clar- no és pas un 
animal solitari. Ens cal companyia. I ara 
podria fer l’acudit fàcil que ens calen 
bones companyies, però no volia pas anar 
per aquest camí.

Ens cal companyia, perquè aquest és 
el nostre status natural. A mi no me’n 
manca -gràcies a Déu- i és per això que us 
desitjo a tots, en aquest any que comen-
ça, que gaudiu de la mateixa felicitat de 
sentir-se embolcallat d’amor i d’amistat 
com en sento jo, com a mínim.

Encetem un període en el qual serem 
protagonistes de diferents eleccions en 
els òrgans col·legials. Ben aviat el Col-
legi de Girona celebrarà eleccions per a 
la renovació parcial de càrrecs electius 

col·legials, d’acord amb els nostres esta-
tuts. Ens seguiran molts altres col·legis 
-segons els seus calendaris- i, si fa no 
fa d’aquí a un any, hi haurà eleccions 
al Consejo General per a l’elecció de la 
presidència i comissió permanent.

Totes les eleccions són impor tants, però 
crec que aquestes del Consejo revestiran 
-s’han de revestir- d‘una importància 
extrema. Ens hi juguem molt!

Aquest darrer període, sota la presidèn-
cia de José Manuel Valdés, crec que s’ha 
impregnat d’un tarannà que feia temps 
que no vèiem a la màxima ins tància de 
la nostra estructura col·legial, portant 
a terme una tasca de solidificació de la 
professió, de conglomeració entre col· 
legis, de fortificació dels òrgans col· 
legials, de consolidació de la credibilitat 
davant l’Administració, que no podem 
pas permetre que es malmeti en les 
properes eleccions.

Crec que José Manuel Valdés -i l’equip del 
que s’ha sabut envoltar- ha portat el timó 
amb la mà ferma que calia. Ara, però, 
s’acosten temps de canvi que qualsevol 
convocatòria d’eleccions representa. 
I és per aquest motiu que la mediació 
col·legiada de tot l’Estat hem d’estar a 
l‘aguait del que unes eleccions -a un any 
vista, ja ho sé- ens pugui representar.

Hem d’anunciar a qui tingui interès a 
ocupar aquest càrrec de president del 
Consejo General que no volem canvis en 
la política general que s’està portant. 
Sí canvis concrets, sí que hi ha coses 
a millorar –potser moltes- però des 
d’aquest tarannà dialogant, de consens 
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establert i estabilitzat entre totes les 
forces col·legials.

En termes col·loquials sempre hem sentit 
a dir que els invents s’han de fer amb 
gasosa, que la roba bruta s’ha de rentar 
a casa. Cal consensuar tots els temes en 
el nucli col·legial abans de portar-ho al 
carrer. En aquests darrers anys ho hem 
fet així i prou bé que ens ha anat!

Si José Manuel Valdés no es vol tornar a 
presentar al càrrec de president -que tot 
podria ser - cal que comencem a treballar 
des d’avui, que un any passa més ràpid 
del que voldríem.

Cal que treballem tots els Col·legis de 
l‘Estat per trobar la persona que segueixi 
posant la pau que hi ha hagut fins ara 
en el nostre col·lectiu, que és la forma 
de caminar endavant sense entrebancs.

I això, tingueu-ho per segur, només ho 
podem fer des de dins.

Repeteixo: que tingueu un bon 2004!

Una abraçada.
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La pertinença del Col·legi de Media-
dors d’Assegurances de Girona a la 

FMBA (Federació Mediterrània de Cor-
redors d’Assegurances) s’ha esvaït d’una 
forma fulminant.

En el moment que vàrem ser convidats 
a pertànyer a aquesta federació, érem 
conscients que podíem incórrer en una 
il·legalitat si ens ateníem -com calia- als 
estatuts del nostre Consejo Gene ral.

Moltes són les gestions personals d’aquest 
qui signa -de paraula i per escrit- amb 
els màxims representants de l’esmentat 
Consejo General, que feien preveure un 
desenllaç feliç per aquesta pugna per la 
legalitat d’unes relacions que -no ens 
hem d’enganyar- estem mantenint des de 
fa vint anys i que ara, en tot cas, havien 
de prendre caràcter de més oficials.

No ha estat així i un escrit taxatiu del 
Consejo General adreçat al nostre Col·legi 
ens ha tornat a la realitat pura i dura 
d’una Espanya que segueix ancorada en 
la pri mera meitat del segle XX, sense 
entendre res de tot el que ha passat des 
de finals dels anys setanta ençà.

Espanya ja no és aquella urna de vidre 
tancada en si mateixa a voluntat d’un 
únic senyor sinó que ha esdevingut 
alguna cosa molt més àmplia i diversa 
contemplada fins i tot en una Constitu-
ció que, malgrat no ens plagui del tot, 
reconeix un seguit de drets als ciutadans 
com és ara el dret d’associació del qual 
ara se’ns priva.

En aquesta ocasió, la redacció ac tual 
dels estatuts del Consejo Ge neral de los 
Colegios de Media dores de Seguros de 
España ha vetat una actuació d’un col· 
legi d’una província petita en nombre 
d’habitants com és Girona, però que -cal 
no oblidar-ho- és la quarta del territori 
espanyol en nombre de col·legiats i per 
tant amb un pes específic notable en el 
conjunt de l’Estat.

Però aquesta no és l’única conseqüència 
negativa d’aquests estatuts segurament 
anacrònics. Fa ben poc temps, el pleno 
del Con sejo General va haver d’acceptar 
com a inviable la reforma cap als consells 
autonòmics, després de més de dos anys 
de treballs d’una comissió denominada 
«de consells autonòmics» que ha costat 
temps a les persones integrants de la co-
missió i diners al Consejo Ge neral, perquè 
els estatuts no ho permetien.

Una bona lectura abans dels estatuts per 
part de qui corres pongués, ens hagués 
fet adonar de la inviabilitat d’aital refor-
ma, amb l’estalvi corresponent.

S’acosten eleccions, ja us ho comentava 
en aquest mateix espai del butlletí an-
terior. Potser és hora de demanar a qui 
pretengui ocupar (o reocupar) el càrrec 
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de president del Consejo General, que 
s’envolti d’una comissió permanent que 
cregui en unes autonomies reals, en una 
Espanya plural, en una Europa comú.

Ben segur que el Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances de Girona no pertanyerà 
a la Federació Mediterrània de Corredors 
d’Assegurances. Ja us ho he dit: la le-
galitat ens ho impedeix. Però ningú no 
ens podrà impedir les nostres relacions 
amicals amb els col·legues de França, 
d’Itàlia i d’on calgui, que mantindrem 
mentre puguin repre sentar el més mínim 
benefici de relació humana, personal 
i professional per als col·legiats de les 

comarques gironines, beneficis dels quals 
-ben sovint- se n’han aprofitat col·legiats 
d’arreu del territori espanyol.

No puc més que reconèixer que el Consejo 
General ens ha guanyat aquesta batalla 
des del punt de vista legal, que ens 
ha ferit en el nostre orgull més íntim, 
però també us he de dir que el Col·legi 
de Mediadors d’Assegurances de Girona 
no renunciarà a cap de les accions que 
puguin seguir servint al benefici de la 
nostra col·lectivitat gironina.
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Un dels reptes més importants que ha 
tocat viure a la mediació des de l’any 

1992 és la nova Llei de Mediació que ha 
de veure la llum abans del 15 de gener 
de 2005, tot donant compliment a allò 
que estableix la Directiva Comunitària 
en aquesta matèria.

Quan aquestes ratlles vegin la llum ja 
s’haurà celebrat un primer debat amb 
aportacions de tots els col·legis de l’Estat 
espanyol, en el Pleno del Consejo General 
on, com és natural, hi tindran cabuda 
opinions per a tots els gustos.

Estic segur que quedaran de manifest ca-
libradors molt diferents a l’hora de valo-
rar la nostra professió i allò que pretenem 
d’una nova llei que ha de regir les tres 
figures mediadores en assegurances que 
preveu l’avantprojecte: agent, corredor 
i el nou operador de bancassegurança.

Una primera posada en comú de les opi-
nions de qui ha estudiat aquest avant-
projecte per part dels quatre col·legis 
catalans ja ha posat de manifest certes 
discrepàncies. Què no passarà en l’àmbit 
del Consejo General?

Catalunya, els quatre col·legis catalans, 
ens coneixem, som sabedors d’un mateix 
tarannà, d’una mateixa forma de ser i de 
fer i -així i tot- hem tingut diferències.

Cal que us sigui sincer -com no podia 
ser d’altra manera- i dir  vos que em fa 
por la primera po sada en comú a nivell 
de tot l’Estat que tindrà lloc el 21 de ju-
liol (després d’escriure aquestes ratlles i 
abans que les pugueu llegir). No puc pas 
endevinar el futur però tampoc és massa 
difícil encertar-ho.

Malament si acaben prosperant esmenes 
que estic segur que es proposaran.

Malament si no volem reconèixer -i 
acceptar- que l’agent és agent i que ha 
de treballar amb una sola entitat asse-
guradora que és, al cap i a la fi, l’opció 
que voluntàriament ha triat.

Malament si volem qüestionar que la for-
ma natural de retribució del mediador és 
la comissió i volem en canvi generalitzar 
el cobrament d’honoraris.

Malament si no aprofitem aquesta ocasió 
per demanar una titulació de mínims per 
a tothom qui vulgui accedir a la professió 
en qualsevol de les seves tres opcions.

Malament si acceptem que hi hagi dife-
rències en el registre d’agents, corredors 
i operadors o en les mateixes taxes de 
l’esmentat re gistre.

Malgrat tot, no avancem esdeveniments. 
Després d’aquest Pleno del que us he 
parlat n’hi haurà segurament un altre de 
monogràfic i al setembre aquest avant-
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projecte passarà al debat parlamentari, 
després de l’estudi final per part de la 
Junta Consul tiva.

Confiem que en aquesta Llei de Mediació 
hi tindrem més veu que l’any 1992 i que 
Consejo Gene ral, Adecose i Fecor, en qua-

litat de representants de la mediació a 
l’Estat espanyol, seran capaços de portar 
una sola veu a l’Administració que reculli 
les nostres aspiracions.
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Ja ha passat l’estiu, la calor, el temps 
de deixar-se anar, aquelles estones del 

dolce fare niente i ja fa dies que ens hem 
retrobat amb la nostra amiga la corbata 
(els homes, és clar) símbol inequívoc del 
retorn a la feina, com el davantal de rat-
lles era el del retorn a l’escola, en aquells 
temps en què encara era preceptiu.

I, sense adonar-nos-en, ja ho veureu, 
ens trobarem menjant els torrons d’aquí 
a quatre dies.

És per això, que ja he començat a pensar 
en la carta als reis, per tal que no m’agafi 
el moment de fer -la i no tenir res previst. 
No voldria acabar demanant el cotxe, la 
pi lota i el mecano i quatre lilaines més, 
que aquesta alçada de la vida de ben 
poca cosa em servirien. Vull fer una carta 
als reis ben pensada i meditada, per no 
deixar-me res de tot el que vull demanar 
i per no demanar res del que després em 
faria nosa.

A més, penso demanar als reis tot allò 
que només ells poden aconseguir, per-
què no hi ha pas prou diners al món per 
anar-ho a comprar. I, la veritat, tampoc 
sabria on.

Vull demanar als reis seny. Seny al con-
junt de la mediació col·legiada de l’Estat 
espanyol, en la figura dels nostres més 
alts representants, per saber negociar 
amb l’Administració el text definitiu 
de la nova llei de mediació, que ha de 
portar-nos a primers d’any -amb els reis 
quasi bé- la transposició definitiva de 
la directiva comunitària en matèria de 
mediació en asse gurances.

Ja sé que per a negociar moltes vegades 
és millor mà esquerra que seny, però el 
seny el vull per negociar el que realment 
necessita la mediació. Cal mirar de no fer 
només contents al gruix dels col·legiats 
perquè segueixin pagant la quota, sinó 
d’acon seguir una llei que posi la mediació 
a nivell d’una professió valorada en tots 
els seus aspectes. Aquí i a Europa, és clar.

Com que ells ho poden tot, els demano 
que aquest seny ens el portin aviat, 
no cal que esperin al 6 de gener. Ens 
cal ara, potser per la seva diada ja serà 
massa tard.

També vull demanar-los als reis com-
prensió. Capacitat de comprensió per no 
esparracar les cartes -com a mínim per 
a no esparracar-les abans d’hora- quan 
les nostres relacions col·legials no siguin 
tan planeres com voldríem o com pensem 
que haurien de ser-ne, de planeres.

Els interessos entre col·legis no sempre 
són coincidents, ni per finalitat, ni per 
prioritats, ni per capacitat, ni per volun-
tat. Ne cessitem, doncs, bones dosis de 
comprensió per poder seguir navegant 
amb els nostres com panys. El vaixell 
català sovint se’ns fa petit i només la 
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comprensió ens deixarà conviure-hi en 
harmonia.

I encara vull demanar als reis salut i pau 
(física i interior) per a tots. Només gau-
dint de salut i de pau ens seran d’utilitat 
el seny i la comprensió.

La salut i la pau són dos estats prou 
necessaris, però el seny i la comprensió 
són dues eines molt valuoses que podem 
utilitzar cada dia en benefici propi i de 

tots els que ens envolten, en qualsevol 
situació. Si els reis us en porten, gau-
diu-ne.

I com que el pròxim Butlletí veurà la 
llum dins del 2005, us desitjo com és 
preceptiu, unes bones festes de Nadal i 
un bon any nou.
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Acabem d’encetar un nou any i la 
majoria dels que em llegiu teniu com 

jo  la sensació que no ha canviat res, que 
res no ha passat, tret que hem canviat 
una xifra cada cop que escrivim la data. 
Hem hagut de refer més d’un xec, ben 
segur, però tret d’això, res més.

A la majoria no ens ha tocat la rifa de 
Nadal ni la del Niño, ni tan sols la panera 
de l’escola dels nens. La majoria seguim 
gaudint d’aquella salut que ens desitgem 
mútuament quan no ens toca la loteria.

En aquesta lluita constant per la vida, la 
majoria hem perdut en l’any que hem clos 
algun familiar ben proper, algun amic 
entranya ble, algun conegut significant.

Per la majoria, els nostres negocis ens 
segueixen permetent de mantenir un 
nivell de vida més o menys estable -fins 
i tot acomodat- d’on poder seguir pagant 
els sous a final de mes i anar fent el 
raconet per quan siguem grans.

Voldria des d’aquests aspectes tan repe-
titius any rere any, però al mateix temps 
tan quotidians, tan planers, tan humans, 
fixar l’atenció en la faceta també primor-

dialment humana de la nostra professió, 
a la qual hauríem de lliurar-nos -potser- 
amb més il·lusió, amb més convicció.

Sé perfectament que els mediadors 
d’assegurances som o hau ríem de ser 
-possiblement abans de res- empresa-
ris, preocupats pel futur de les nostres 
empreses i els nostres treballadors i 
col·laboradors, però no podem oblidar 
que de la nostra tasca professional i res-
ponsable en depèn molt sovint el futur 
de moltes famílies, de moltes empreses, 
que -un cop extrets d’aquests conjunts 
deno minatius- són homes i dones, són 
éssers humans.

Hauríem de provar de ser capaços d’ex-
treure’ns algun cop de l’esperit negocial 
-recapatatori, doncs- que cal que ens 
presideixi com a empresaris, per obrir els 
nostres cors al futur d’aquelles persones 
que posen -d’alguna manera- les seves 
vides a les nostres mans, donant-los 
l’orientació precisa, el consell adequat, 
que potser sovint no coincidirà amb el 
nostre interès econòmic, però que porta-
rà l’estabilitat precisa al cercle familiar 
d’una banda, i garantirà el futur de les 
empreses, conjunt de famílies, homes i 
dones, al cap i a la fi, de l’altra.

Ningú no pot evitar, per més que s’hi 
esmerci, que el fet no desitjat acabi 
ocorrent, però no oblidem que la nostra 
funció en la societat és posar les eines 
precises per amortir-ne les conseqüènci-
es i fer que la vida pugui seguir amb la 
major normalitat possible.

L’esdevenidor de molta gent depèn de la 
nostra activitat professionalment cons-
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cient. En aquest any que hem començat 
fa ben poc, posem a la llista de les coses 
que volem canviar la prioritat de treba-
llar pel futur dels nostres clients abans 
-o com a mínim en el mateix estadi- que 
pel nostre futur. Només així l’activitat 

del Mediador d’Assegurances Col·le giat 
guanyarà el reconeixement públic que 
l’hi ha de ser propi.
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El 18 de febrer proppassat vam dur a 
terme l’assemblea general ordinària 

2005, a l’acta de la qual hi consten, entre 
presents i representats, un 11,11% del 
cens col·legial, és a dir, 48 persones.

Crec sincerament que, un cop més, hem 
deixat perdre una oportunitat d’or per 
debatre a fons el present i futur de la 
nostra professió i del nostre Col·legi, 
i així estava oportunament anunciat 
en l’ordre del dia que es va trametre a 
tothom així com en el recordatori que 
se’n va fer uns dies abans. 

Hi figuraven temes tan punyents i/o 
interessants com les eleccions al Con-
sejo General, les nostres relacions amb 
la FOEG o l’avant projecte de llei de la 
Generalitat de Catalunya en matèria 
d’exercici de professions titulades i de 
col·legis professionals.

I la resposta va ser de 48 persones -entre 
presents i representats, repeteixo- d’un 
cens de 432. Cal dir que si mirem el nostre 
entorn és una resposta més que correcta 
d’acord amb els cànons habituals, però 
que en la meva qualitat de president 

del nostre col·lectiu no puc ni hi vull 
estar d’acord.

L’assemblea general ordinària, per més 
ordinària que sigui, no és només per 
aprovar els comptes -que també- sinó 
que és el moment de l’any en el qual, 
de forma natural i cohesionada, podem 
endinsar-nos en els ets i uts de qui som 
i cap on anem. I, un cop més, companys, 
hem deixat passar el tren sense pujar-hi, 
malgrat tenir  hi seient reservat.

Crec que no hem d’esperar que llencin les 
campanes al vol de forma alarmista per 
a mobilitzar-nos, no toquen a foc cada 
dia. Cal només estar amatents a la crida 
silent però ferma, cal -a voltes- saber 
llegir entre línies, i descobrir com és de 
necessària la nostra presència, la nos-
tra opinió, el nostre suport o el nostre 
rebuig, si cal.

Vindran més assemblees, si Déu vol, i 
m’agradaria que el nombre d’assistents 
creixés d’una forma notable, per tal de 
donar al nostre col·lectiu la força que es 
mereix. No estic d’acord, no hi puc estar  
amb la idea que calla atorga. No n’hi ha 
prou. Hem de ser més encara a expressar 
la nostra opinió, essent aquesta l’única 
fór mula de créixer internament.

Vull dir-vos dues paraules també sobre 
aquest avantprojecte de llei d’exercici 
de professions titulades i de col·legis 
professionals que la Generalitat de 
Catalunya ha endegat d’una forma inu-
sitadament intervencionista.

És un avantprojecte de llei que fomenta 
i insta imperativament la creació de 
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col·legis únics en l’àmbit del territori 
català, en perjudici de l’autonomia 
col·legial a què estem acostumats i que 
tan bons resultats ens ha estat donant 
en benefici dels nostres col·legiats. Un 
avantprojecte que coarta la lli bertat de 
decisió de les institucions col·legials, es 
miri d’on es miri.

És un avantprojecte que ens pot apartar 
de l’estatut de col·legi professional en 
tant que corporació de dret públic i 
deixar-nos només la porta oberta cap a 
una associació professional, figura ben 
digna -i fins i tot potser interessant- però 
allunyada del que històricament hem 
representat i a la que no volem renunciar 
sense més ni més.

El Col·legi de Mediadors d’Asse gurances 
de Girona ja ha unit la seva veu a la dels 

altres col·legis professionals que -com 
nosaltres- entenen aquest avantprojecte 
de llei com una ingerència sense prece-
dents per part d’un govern democràtic en 
ple segle XXI. Ja hem fet sentir la nostra 
veu unida i esperem que la tasca ini ciada 
doni els seus fruits amb la retirada del 
text i un inici de con verses.

M’hagués agradat poder-vos-ho explicar 
a tots en viu en el decurs de l’assemblea. 
Espero que en properes ocasions així 
sigui possible.

I, si més no, sempre ens quedarà el 
butlletí.
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Haureu llegit en més d’un mitjà de 
difusió el reconeixement que es 

va fer al nostre gerent, Josep Torras, 
durant la darrera edició de la Nit de 
l’Empresari de les Comarques Gironines, 
que organitzada per la Federació d’Orga-
nitzacions Empresarials de Girona (FOEG) 
va reunir prop de cinc-centes perso nes 
vinculades al teixit empresa rial de les 
nostres comarques.

Foeg volia fer un acte de reco neixement, 
en aquesta nit ben es pecial, a la tasca 
d’un dels gerents, secretaris o directors 
d’una de les diferents associacions i gre-
mis que composen la federació.

El gerent de Foeg va comunicar -me la 
decisió de la patronal en el sentit que 
creien que Josep Torras n’era just merei-
xedor a més de ser, probablement, el més 
antic en ocupar un càrrec d’aquest tipus 
en una de les associacions federades i va 
demanar-me d’escriure quatre ratlles per 
ser llegides en el moment del lliurament 
del guardó.

En dos minuts -només es tractava de 
passar els pensaments en pa per- vaig 
escriure, entre detalls de dates i noms:

Josep Torras s‘ha destacat durant tot 
aquest temps per la seva en trega total 
a la tasca, sense esca timar ni hores ni 
esforços.

Persona dialogant, resolutiva, afable, 
amic de tothom, ha sabut estar en cada 
moment a l’alçada de les circumstàncies, 
tenint sempre molt present la seva fita 
de servei a tots els col·legiats i la seva 
lleialtat a la Junta.

I crec, companys, que hi estareu tots 
d’acord.

El mateix Josep Torras em comen tava 
dies després la seva sorpresa per aquest 
reconeixement i coincidíem -com quasi 
sempre coincidim- en la reflexió que 
enteníem aquest premi com a fet a tot el 
nostre col ·lectiu que és la força viva i el 
motiu de ser de tot el que té a veure amb 
el Col·legi de Me diadors d’Assegurances 
de Girona. És un reconeixement al nostre 
numèricament petit equip administratiu 
que inclou, com no  a la Mercè, i és un re-
coneixement també a totes les persones 
que han anat confegint les diferents co-
missions permanents del nostre Col·legi, 
que han seguit confiant en Josep Torras 
la gerència del nostre organisme.

Felicitem-nos, doncs, per aquest reco-
neixement que vull fer ex tensiu -en nom 
propi i d’en Josep Torras- a la Mercè Cla. 
Gràcies de tot cor a tots dos.

Permeteu-me comentar encara un segon 
tema en aquesta estiuenca Plana Dos. Em 
refereixo al Projecte de llei d’exercici de 
professions titulades i de col·legis pro-
fessionals de la Generalitat de Catalunya, 
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que tanta tinta ens han fet emprar en 
els darrers mesos.

Ha passat ja d’avantprojecte a projecte, 
en el qual s’han suavitzat determinades 
radicalitzacions que crèiem impre-
sentables en uns temps democràtics i 
moderns. Hem passat de la imposició 
de fusió dels quatre col·legis catalans 
en un de sol a una promoció, ignorant 
quin grau de pressió hi imprimiran des-
prés de l’entrada en vigor de la llei. El 
mateix passa en l’amenaça de convertir 
els col·legis de professions no titulades 
universitàries en associacions. Haurem 
de seguir expectants. La famosa espasa 
de Dàmocles segueix suspesa en l’aire, 
encara que -això sí- un xic més lluny 
dels nostres caps, gràcies a la tasca de 
col·legis com el nostre que vèiem com 
a inalienable la nostra independència 
per sobre de qualsevol altra connotació.

I del projecte de llei de mediació ja se’n 
parla prou. Hi hem tre ballat de valent 
-prou que ho sa beu- i ara només ens 
queda es perar que en la tramitació parla-
mentària fructifiquin les gestions que 
hem estat fent des de tots els fronts. No 
cal dir que -com sem pre- us en tindrem 
ben informats.

Són moltes més les coses que voldria 
palesar-vos però l’espai és limitat. No-
més em queda desitjar -vos que tingueu 
un bon estiu i que el pugueu gaudir en 
companyia de tots els que estimeu. 

Una forta abraçada.
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No sé si el destí o bé la deixadesa dels 
responsa bles de la seva redacció ha 

volgut que el projecte de Llei de Mediació 
d’Assegurances Privades i l’Estatut de 
Catalunya entrin en tràmit parlamentari 
quasi al mateix temps.

Hi ha, però, una diferència molt im-
portant. La redacció final de l’Estatut 
de Catalunya que anirà a debat és fruit 
de la voluntat del poble català, legíti-
mament representat pels seus diputats 
al Parlament de Catalunya. Un poble 
català que és qui l’ha d’utilitzar i qui 
s’hi ha de regir. Ja tindran prou cura les 
espanyes an cestrals de retallar-hi tot el 
que si gui possible.

El projecte de llei de mediació d’asse-
gurances privades, en canvi, naixerà 
de cul, del revés. Tots con fiàvem que, 
tractant-se de la nostra llei, podríem 
dir-hi la nostra, i així va ser fins el quart 
esborrany de l’avantprojecte, en què 
la Dirección General de Seguros havia 
anant escoltant i recollint els suggeri-
ments de la mediació, tant per boca del 
Consejo com d’altres associacions com 
Fecor i Adecose. En el cinquè però, amb 
tota la traïdoria imaginable, els tècnics 

redactors de la DGS acaben rendint-se al 
poder de la banca i amb quatre detalls 
converteixen la llei de mediació d’asse-
gurances privades en la llei de mediació 
de la banca privada que fa assegurances. 
El dubte que em queda és saber si tota 
aquesta comèdia d’escoltar la mediació 
ja formava part d’un guió preestablert 
i acordat entre els poders banca  estat.

I per què afirmo tan rotundament que és 
la llei per a la banca que fa assegurances? 
Doncs mireu: aquest projecte de llei su-
primeix el títol -i la definició de titulat 
de la denominació dels col·legis- sense 
cap mena d’explicació ni justificació. 
Quan totes les lleis que s’estan redactant 
al nostre país caminen vers una defensa 
aferrissada del consumidor, que no ens 
diguin que sense títol el consumidor 
estarà més segur. 

Aquesta eliminació del títol, per a mi no 
té cap més explicació que la pressió del 
poderoso caballero don dinero que no es 
volia resignar a passar pel mateix sedàs 
que la resta de mortals. Així, el certificat 
de suficiència d’haver seguit la formació 
que es pugui exigir, serà ben senzill de 
fer. Un títol -controlat i expedit pel 
Consejo, com es preveia inicialment- era 
tota una ofensa per a la banca.

I un altre detall encara. Quan als nostres 
subagents i col·laboradors -auxiliars en 
la nova redacció de la llei- se’ls retallen 
les competències fins a deixar-los en 
purs avisadors, a la banca se li permet 
utilitzar simultàniament totes les se-
ves xarxes d’oficines, les seves xarxes 
externes i crear societats particpades 
d’agència o corredoria.
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No demanem res més que aquesta llei de 
mediació d’assegurances privades sigui 
una llei equitativa, que tracti per igual 
a tots els actors participants i que el 
mediador millor format, el millor pro-
fessional, qui millor atengui al client, 
pugui gaudir de la confiança voluntària 
dels consumidors.

No en tenia prou la banca de les preben-
des que li atorga el conèixer els saldos 
dels seus clients per orientar-los-hi les 
inversions també cap a les assegurances, 
no en tenia prou pel poder que li repre-
senta haver- te de deixar diners per a fer-
te passar pel seu sedàs de l’assegurança 
de le llar, de vida, etc., que ara ha sabut 
donar el darrer cop de martell i reblar 
el clau de forma definitiva, trobant una 
orella ben amatent als seus desitjos, que 
l’ha escoltat i ha sabut recollir fil per 
randa les seves pretensions, només en 
un esborrany.

A nosaltres, els mediadors profes sionals 
i professionalitzats per aquest títol que 
ara ens prenen, ens han fet passar de 

verdes a madures en el decurs de quatre 
esborranys per deixar-nos a la fi  només 
amb el gust del caramel. El caramel ens 
l’han pres i l’han donat a la banca.

Veurem què passa amb l’Estatut de Ca-
talunya. No ens mancaran enra biades 
amb tots els comentaris que sentirem 
d’ara endavant, però ens quedarà sem-
pre la satisfacció de saber que el seny 
català s’ha im posat un cop més i que ha 
arribat a les Corts espanyoles un text 
d’una nimitat (o quasi) dels que l’haurem 
d’utilitzar. El nen ha nascut bé. A partir 
d’ara les xacres com l’enveja -per apuntar- 
ne només una- el poden fer emmalaltir.

El nostre nen, en canvi, ja ve de cul. Serà 
un part difícil que deixarà en el nadó 
seqüeles irreversibles.

Ens queda l’esperança que els parlamen-
taris, teòrics representants de la veu 
popular i no pas només del capital, hi 
facin més que nosaltres.
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Tanquem aquest darrer tri mestre de 
l’any en un mar força allevantat, com 

diríem al nord de la Costa Brava, força 
mogut, revoltat.

Tanquem el trimestre -i amb ell l’any 
2005- en una situació constant de crispa-
ció, on a la més petita mostra de greuge 
saltem de la nostra situació normal 
-tranquil·la i assenyada- per assajar un 
contraatac que massa sovint és un atac 
previ, no sé si per allò de què qui pica 
primer pica dos cops.

I em podria referir -potser us ho heu 
imaginat- a l’espai polític. Podria, és ben 
cert, però no vull pas anar cap aquestes 
sendes, que el nostre Col·legi ha de res tar 
al marge d’aquest sentit massa vegades 
llefiscós.

Volia referir-me també a la crispació 
que durant l’any 2005 que hem tancat 
ha regnat sovint en l’àmbit de la nostra 
professió i potser més encara en l’àmbit 
dels nostres estaments col ·legials, arran 
de la tramitació del projecte de llei de la 
mediació i del projecte de llei d’exercici 
de professions titulades i de col·legis 
profes sionals.

No sempre ni necessàriament el tarannà 
del nostre Col·legi gironí ha coincidit 
amb el tarannà d’altres col·legis ni del 
mateix Consejo General i hem viscut 
moments prou difícils, no tant d’en-
frontament radical, però potser sí d’una 
certa crispació que, al final, i mercès a 
una voluntat de diàleg permanent i d’una 
ferma convicció de col·laboració ferma 
i estreta per part del nostre Col·legi, 
ens ha permès de salvar els esculls prou 
perillosos i tornar a salpar, proa al vent, 
amb el mateix rumb tots junts.

Però ara, quan hem arrencat tots els 
fulls del calendari i hem encetat aquest 
2006, no puc evitar la reflexió de si hem 
fet prou bé de permetre i acceptar que 
l’esperit conciliador hagi estat només 
nostre. No sé si hem fet prou bé de 
tornar a demostrar -a canvi de res o de 
ben poc- que estem disposats a fer pinya 
incondicional amb els nostres més alts 
estaments col·legials en benefici de 
la nostra professió i de la nostra col-
lectivitat, quan a nosaltres no se’ns paga 
amb la mateixa moneda de la fidelitat.

Crec fermament que el Col·legi de Media-
dors d’Assegurances de Girona, en aquest 
2005 que hem tancat, ha estat un cop 
més a l’alçada de les circumstàncies, amb 
realitzacions i aportacions importants 
per a la nostra professió i per als nostres 
col·legiats. Repasseu els butlletins i us 
n’adonareu. I n’hem d’estar molt cofois.

Des d’aquesta tribuna voldria agrair-ho 
fermament a tota la gent que ho ha fet 
possible : La Mercè Cla i en Josep Torras, 
els vicepresidents i tota la comissió per-
manent, les comissions de treball.
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I també a tots aquells que, amb ferma 
decisió, han sabut crear el debat i la re-
flexió quan ha estat necessari en benefici 
d’un futur millor del nostre estament.

Encetem aquest 2006 que ja avança, amb 
els ulls posats en aquest projecte de llei 
que esperem veure materialitzat abans 
de l’estiu. Penseu que la llei que acabi 
aprovant-se serà la que serà i que hem 
fet tot el que hem pogut. 

Un cop publicada, només ens restarà 
adaptar-nos-hi de la forma més planera 
possible. 

La capacitat de mimetització dels medi-
adors d’assegurances és inacabable -ho 
hem demostrat prou sovint- i acabarem 
movent -nos en les bambolines d’aquest 
nou escenari amb plena normalitat.

Que tinguem un molt bon any 2006!
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Benvolguts amics,

Conscient que cronològicament no 
tocaria, no puc obviar un tema que 
crec que és prou important en la vida 
col·legial. S’ha exhaurit el calendari 
elec toral per a la renovació de càrrecs 
col·legials del qual se n’ha donat la 
corresponent informació a través de les 
preceptives circulars. Després del procés 
electoral, l’única candidatura presenta-
da -la qual tinc el goig d’encapçalar- ha 
quedat aprovada en complir els requisits 
necessaris que marquen els estatuts. 

Així doncs, durant quatre anys més, 
accepto el repte de seguir al capdavant 
de la nostra formació col·legial, sabedor 
que el període que encetem ve carregat 
de dubtes i incerteses.

Sembla ser que la futura llei d’exercici 
de professions titulades i de col·legis 
professionals que està ultimant la Ge-
neralitat de Catalunya i que tant ens ha 
fet patir en el seu tràmit de projecte no 
acabarà malmetent el nostre futur com 
a col·legi com es podia preveure.

Hi hem lluitat aferrissadament i crec 
que hem aconseguit el nostre propòsit, 
sempre segons les notícies que en tenim.

L’altre front que hem comentat tantes i 
tantes vegades i que encara és viu, és el 
projecte de llei de mediació.

No deixen de sorprendre’ns les novetats 
que hi van apareixent i de les quals 
n’hem estat coneixedors mercès a les ges-
tions fetes d’antuvi pel nostre Col·legi, 
novetats que ens han permès de poder 
avisar amb temps al nostre Consejo Ge-
neral i ac tuar plegats en conseqüència. 
Ens hi jugàvem molt tots els mediadors 
de l’estat i un cop més, mercès a la rigo-
rosa actuació del nostre Col·legi hi hem 
arribat a temps.

Queda, però, molt recorregut per davant i 
no podem oblidar que els tentacles de la 
banca -de la gran banca- són molt llargs 
i poderosos. Hem guanyat una batalla 
però la gran guerra és encara oberta i 
els fronts es poden moure en qualsevol 
direcció.

Nosaltres, els gironins, seguirem de-
senvolupant el nostre rol lluitador, amb 
l’esperança ferma d’un final -sinó feliç 
com seria de desitjar- amb els mínims 
entrebancs possibles per poder seguir 
oferint els nostres serveis professionals, 
en igualtat de condicions, en igualtat de 
controls, en igualtat d’exigències entre 
tots els operadors que reconeix aquest 
projecte de llei.

Possiblement quan aquestes ratlles ar-
ribin a les vostres mans el projecte de 
llei ja serà al Senat -on pot patir canvis  
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per després tornar al Congrés. Podeu 
estar segurs, amics col·legiats, que no 
defallirem ni un moment per jugar les 
cartes que siguin necessàries quan hi 
tinguem oportunitat. Així ho hem fet 
i així ho seguirem fent. Per nosaltres, 
no quedarà.

I quan la llei quedi aprovada, sigui la que 
sigui, sigui com sigui, començarà una 
altra tasca per al nostre Col·legi per a la 
qual ja ens estem preparant, sobretot el 
nostre equip administratiu. 

Es tracta de fer el més fàcil possible als 
nostres col·legiats l’adaptació a aquesta 
nova situació legislativa que se’ns plan-
tejarà. Podeu estar segurs que el Col·legi 
de Mediadors d’Assegurances de Girona 
estarà -com sempre- al vostre costat 
i a l’alçada de les circumstàncies. No 
s’acaba aquí la feina d’aquesta renovada 
presidència. 

Una de les prioritats que ens hem plante-
jat per aquests quatre anys que iniciem, 
és incidir en la campanya d’imatge que 
sabeu que realitzem cada dos anys.

No sé si us passa el mateix, amics col-
legiats, però cada matí, escoltant la 
ràdio, m’omplo de ràbia i d’impotència 
en no poder invertir en publicitat el que 
inverteixen determinades entitats asse-
guradores de tracte directe amb el client.

Suposo que heu escoltat com jo: Li peri-
tem el cotxe en vint-i-quatre hores. Vostè 
té lliure elecció de taller. Els nostres 
clients -ho sabeu prou bé- també. I des 
de fa molts anys.

I ara, només ens faltava l’altra frase 
memorable d’una d’aquestes entitats 
«directes»: I ara assegurem des dels 
vint  i-cinc anys! És genial! Nosaltres, 
els agents i corredors professionals i col· 
legiats de tota la vida ens estem mamant 
-i perdoneu-me l’expressió- els joves des 
dels divuit anys i no en fem escarafalls. 
Senzillament donem servei, com cal.

Però hem d’arribar, ho hem de fer saber, 
i aquesta pot ser una de les icones de la 
propera campanya d’imatge.

S’han celebrat les Jornades 2006 del 
Consell de Col·legis de Mediadors d’As-
segurances de Catalunya, a Lloret de 
Mar, esdeveniment del qual en donem 
puntual informació en aquest Butlletí 
que teniu a les mans.

Aquesta ha estat una altra iniciativa 
del Col·legi de Girona, en el decurs de la 
nostra presidència de torn del Consell. 
Crec que n’ha resultat un èxit important 
de la mediació col·legiada catalana i que 
cal que ara tingui continuïtat cada dos 
anys, tal com vàrem proposar en pre-
sentar el projecte.

La demarcació catalana serà una altra, el 
marc serà un altre, els continguts seran 
uns altres, però és un projecte de futur 
que no podem aturar, ans tot el contrari. 
Cal que en fem l’eina imprescindible per 
donar contingut al Consell, consolidar  
lo, fer-lo proper al col·legiat.

Voldria, abans d’acabar, agrair molt fer-
mament la tasca feta per tota la Jun ta de 
Govern que acaba el seu mandat, però de 
forma molt especial a les persones que no 
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renoven en el seu càrrec. Sé que durant 
aquest temps que m’han fet costat ho 
han fet d’una forma sincera i amb un lliu-
rament excepcional i els ho vull agrair 
públicament, de la mateixa manera que 
públicament vull donar la benvinguda a 
les persones que s’incorporen per primer 
cop a la tasca col·legial i que han accep-
tat d’una forma altruïsta -com no podia 

ser d’altra manera- treballar colze a colze 
en benefici de tot el col·lectiu.

Gràcies per la vostra confiança.
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Repassava la Plana Dos d’ara fa un 
any i, a més de parlar-vos en aquella 

ocasió de l’homenatge que la Federació 
d’Organitzacions Empresarials de Girona 
va fer al nostre gerent en Josep Torras, us 
parlava també de dos temes de rigorosa 
actualitat llavors i que ara, a l’entrada de 
l’estiu, s’han acabat enllestint. Es tracta 
de la Llei de l’Exercici de Professions 
Titulades i dels Col·legis Professionals 
d’una banda i la Llei de Mediació d’Asse-
gurances, de l’altra. 

Quant a la primera, us diré que vaig tenir 
ocasió d’assistir en condició de convidat 
al ple que va celebrar el Parlament de 
Catalunya el passat mes de maig i en 
el decurs del qual es va debatre, entre 
d’altres, aquesta llei.

Jo mateix i les persones que m’acompa-
nyaven vàrem poder copsar en viu i en 
directe el menyspreu que certs dipu-
tats- i he de pensar que els seus grups 
parlamentaris- senten vers els col·legis 
professionals en general. I em refereixo, 
és clar, als partits promotors d’aquesta 
llei: PSC, ICV, ERC. 

Opinions vertaderament ofensives que, a 
petició del diputat del PP, Sr. Sirera, va 
ratificar i hi va donar suport el mateix 
Conseller de Justícia.

I em remeto a la transcripció literal de 
les paraules del Sr. Sirera recollides en 
el diari de sessions del Parlament de 
Catalunya de la sessió 85.1 del dia 18 de 
maig de 2006:

Perquè avui s’han fet acusacions molt 
greus als col·legis professionals, molt 
greus, honorable conseller. Se’ls ha titllat 
gairebé d’entitats malèfiques, no?, s’ha 
dit que tenen interessos obscurs, que 
tenen funcionament antidemocràtic... 

... I per tant, vostè, tal com diu amb els 
gestos que fa, suposo que el que vol dir 
és que està d’acord amb el que han dit 
les diputades d’Iniciativa per Catalunya i 
d’Esquerra, que els col·legis professionals 
amaguen interessos obscurs i tenen fun-
cionament antidemocràtic. Està d’acord 
amb això, conseller? -només cal que faci 
un gest amb el cap. Sí o no? (Pausa) Sí, 
hi està d’acord. Perfecte. Bé, jo crec que 
els col·legis professionals ja saben el que 
pensa l’honorable conseller de Justícia de 
la tasca que fan vostès en benefici dels 
col·legiats del país, no? (Veus de fons)

Aquesta darrera frase la va pronunciar 
el Sr. Sirera dirigint-se a la tribuna de 
convidats i les veus de fons que recull 
el mateix diari de sessions eren -òbvia-
ment-  dels mateixos convidats.
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Si res de bo en vàrem poder treure 
d’aquesta sessió és saber on som i què 
opinen de nosaltres -de tots nosaltres - 
els partits en el govern. Val a dir que CiU 
i PP varen treballar a fons per salvar -nos 
l’honorabilitat i que la sola cosa que en 
vàrem treure de positiu és que, si ens 
volen eliminar, hauran de fer-ho per llei 
i no pas per decret, amb la transparència 
i capacitat de lluita democràtica que això 
representa.

És trist, però, constatar d’una forma 
tan inequívoca que el criteri que té de 
nosaltres el nostre conseller i amb ell una 
àmplia majoria dels governants catalans, 
és tan nefasta. És trist i preocupant.

Passem a l’altra llei, la de mediació. El 
dia 22 de juny es varen votar en el Con-
greso de los Diputados les esmenes que 
el Senat proposava d’introduir i que ja 
haureu seguit a bastament a la premsa i 
a les informacions que el nostre Col·legi 
us ha tramès.

En aquest debat i votació s’ha tornat a la 
redacció sortida del Congrés de l’article 
29.2, tot rebutjant l’esmena del Senat. 
N’estem contents. Però la nostra feina 
ens ha portat, mitjançant converses amb 
grups politics i parlamentaris diversos. 
Però ha donat fruit.

Ara tan sols ens queda llegir la redacció 
final de tot plegat al BOE i pregar perquè 
l’equip de lletrats-redactors no pateixi 

cap relliscada que pugui canviar el sentit 
d’allò aprovat.

El nostre Col·legi -us ho hem dit i ara 
ho vull reiterar- es posarà a treballar 
i a fer treballar els nostres estaments 
superiors el mateix dia de la publicació 
de la llei per fer que la nostra adaptació a 
la mateixa sigui el més senzilla possible. 

Voldria a partir d’ara mateix no haver-vos 
de comentar mai més altres incidències 
de les lleis. Voldria, passat aquest estiu, 
haver desconnectat suficientment -que 
per això són les vacances- per poder-me 
endinsar en aquesta Plana Dos en temes 
pla més profitosos i amens.

Estic cansat -us ho dic de debò- de tant 
debat parlamentari generat sovint per 
homes i dones que no saben res de nos-
altres, ni de la tasca que fem, ni de la 
nostra professionalitat, ni de la nostra 
preparació.

Aquests dos anys llargs m’han esgotat 
molt, sobretot per saber que teníem 
el nostre futur en unes mans que no 
eren pas les més adients, de la mateixa 
manera que esgota -i fa patir- saber la 
teva salut en mans d’un metge que no 
ho és. Res més amics meus. Que tingueu 
un bon estiu!
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En la darrera Plana Dos us deia que 
voldria no haver-vos de comentar 

mai més altres incidències de les lleis. I 
sembla que serà així. Ara ja tenim la llei 
i ja no pot haver-hi incidències, almenys 
en el seu text que-agradant-nos més 
o menys- és el que és i ja no té marxa 
enrere.

El 18 de juliol de 2006 es va publicar 
al BOE la Ley 26/2006 de Mediación 
de Seguros y Reaseguros Prívados, que 
substitueix la famosa 9/92 que fins ara 
era com el nostre catecisme.

Deixem enrere, doncs, discussions, re-
trets, desqualificacions i un llarg etcète-
ra de greuges que de ben segur tenim tots 
plegats al pap i posem-nos a treballar de 
valent, que prou falta que ens fa.

El nostre Col·legi -ho vàrem anunciar i 
ho complirem fins al final - està treba-
llant des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta llei per facilitar al màxim a 
tots els seus col·legiats la seva adaptació 
a la nova legislació. Han canviat moltes 
coses, s’han creat noves figures, s’han 
obert noves possibilitats, però el rerefons 

no és pas senzill i cal fer les passes amb 
cautela i molt de seny.

Han nascut noves exigències en matèria 
de formació i d’informació, en transpa-
rència, en serveis al con  sumidor.

Se’ns ha girat feina, com es diu col· 
loquialment, i amb un problema afe-
git: és una llei susceptible de diverses 
interpretacions en molts dels seus pre-
ceptes, possibles interpretacions que 
descobrireu ràpidament si us la llegiu 
un parell de cops. Haurà de passar temps 
per aconseguir unificar criteris en totes 
les matèries que us he esmentat a títol 
enunciatiu i això només s’aconseguirà 
amb bona voluntat i esperit constructiu 
de totes les parts.

Des de temps ençà sentim a parlar molt 
de la globalització. Un mot que encanta a 
uns quants i en desencanta a molts més, 
però que reflecteix una realitat inexora-
ble. I d’aquesta globalització n’és fruit en 
certa manera la nostra Llei 26/2006, pel 
fet de ser la transposició d’una directiva 
comunitària.

S’hi recullen, doncs, inquietuds i man-
cances de tots els països membres de la 
UE que, un cop ben barrejats i xarbotats 
-com si d’un còctel es tractés- donaren 
com a resultat aquesta llei comunitària. 
Globalitzada, doncs.

Però ja sabeu que des de sempre el Col·le-
gi de Girona és al vostre costat i així se-
guirà essent, però no tan sols en aquest 
tema de la nova llei. El Col·legi no s’ha 
aturat ni s’aturarà en cap de les altres 
tasques que li són pròpies i primordials 
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per donar continuïtat al seu compromís 
amb tots els col·legiats.

Aquesta llei no ho és tot. D’aquí un any 
espero que ni ens en recordem. Haurà 
estat com una grip, greu si voleu però 
grip al cap i a la fi, i amb les forces res-
tablertes tornarem a ser plenament ac-
tius. Potser ens haurà canviat la carona, 
potser ens haurà canviat la figura, però 
estarà tot passat i serà només un record.

I el que dóna més esperances que així 
sigui, és que una de les darreres revistes 
especialitzades del sector que he rebut 
no ens parla ni una ratlla de la llei ni de 
les seves picabaralles.

Felicitem-nos en.
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Amb aquesta edició d’el butlletí 
tanquem l’any 2006 i amb ell la reu-

bicació d’un munt de coses en el nostre 
petit món.

Sempre hem sentit a dir que el temps 
posa les coses al seu lloc.

Tenim llei però no tenim títol; tenim 
formació però no tenim consens. 

I tot això és qüestionable i valorable. 
Però el que és indiscutible és que hem 
encetat aquest any 2007 treballant igual 
que l’any passat, alguns potser lleugera-
ment ressi tuats en l’espai de la mediació.

I què? La capacitat humana per sobre-
posar-se als esculls i als ensurts és ben 
reconeguda i estudiada pels científic s i 
ben provada en el dia a dia de tothom.

No us discutiré pas que aquesta ade-
quació deixarà seqüeles. Negar aquesta 
obvietat seria negar la lluminositat 
del sol. Els col·legiats hauran hagut de 
prendre decisions no sempre volgudes i 
desitjades, però que permetran a cada 
un seguir en aquest sector si aquesta és 

la seva voluntat. Potser més d’un, fins i 
tot, haurà abandonat la professió.

Els primers possiblement hauran trobat 
el seu lloc idoni en la nova legislació 
i seguiran oferint els seus serveis a la 
societat i seguiran guanyant-se la vida, 
que és la contrapartida necessària i im-
prescindible en tota activitat, cal dir-ho,   
lucrativa.

Els segons, deixant de banda alguna ex-
cepció, possiblement no havien d’haver 
estat mai en el sector.

Aquesta llei ha provocat -no cal dir-ho- 
molts més efectes dels que ara en diríem 
col·laterals, potser en base a aquell 
refrany que diu en temps de belluga, 
campi qui pugui.

Molta gent s’ha atrevit a entrar en esce-
na sense que el seu paper hagués estat 
prèviament escrit en el llibret. Alguns 
personatges han pretès -i algun ho ha 
aconseguit - gaudir d’un protagonisme 
incert pel fet d’haver-se de buscar lloc 
entre els veritables protagonistes. I algú, 
a més, ha interpretat escenes que no 
tocaven i algú també encara s’esmerça 
a seguir vagarejant per aquest escenari 
quan el teló ja s’ha abaixat. No han aju-
dat gens a l’èxit de la representació, en 
podeu estar segurs.

Uns ho fan per un pur afany de prota-
gonisme. És humà. A mi m’ha passat 
dirigint teatre a poble. Quan algun actor 
mediocre de l’elenc té la mínima oportu-
nitat d’estar a l’escenari amb el mínim 
paper que se li pot donar, gesticula i 
improvisa d’una manera tan exagerada 
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que sovint cau en el ridícul. I quan la 
claca particular d’aquest actor li acaba 
aplaudint algun numeret, es creix d’aital 
manera que es fa difícil aturar-lo. I el que 
és pitjor: la resta del públic assistent pot 
acabar creient -com a mínim dubtant - 
que el text era veritable.

D’altres ho fan per subsistir. M’acabaran 
fent creure que quan un ha estat en 
aquest món de les assegurances no sap 
desenvolupar -se en cap altre medi. I 
possiblement sigui així pel que anem 
veient. Després d’haver ocupat càrrecs 
importants en el sector assegurador -un 
cop s’acaba el contracte- hi ha persones 
que pretenen seguir desenvolupant-se 
en el sector repicant el paper. A partir 
d’aquí s’erigeixen en salvadors i guies es-
pirituals dels pobres mediadors, a canvi 
-és clar-  de bones remuneracions, llancen 
a l’aire missatges sovint espectaculars 
però poc efectius i escriuen -escriuen 
molt- també òbviament a canvi d’hono-
raris. Fins aquí no són necessàriament 
negatius aquests personatges. Però és 

important que tots tinguem present els 
orígens professionals de cada un d’ells 
per tal de fer el cas mínimament mesurat 
dels seus missatges.

Uns i altres, però, haurien de rumiar molt 
bé les seves accions i decisions, pensant 
que darrere d’ells hi ha molts i molts 
professionals que treballen molt dur i 
molt bé cada dia i que hi ha molts i molts 
Col·legis de Mediadors d’Assegurances 
que fan la feina molt ben feta. Ni un té 
cap dret a enverinar el mercat -i menys 
en èpoques prou revoltades- ni l’altre en 
té cap per anar escrivint -ni que sigui 
metafòricament o generalitzadament-  
contra els Col·legis i el Consejo. Quan no 
saps com començar un article, cal cercar 
altres fórmules més elegants que no pas 
la de mossegar la mà que sovint et dóna 
el menjar.
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En aquest primer trimestre de l’any 
que tanquem amb aquesta edició 

del nostre butlletí la voràgine de feina 
col·legial s’ha multiplicat per tres o per 
quatre. Ja n’érem conscients. Sabíem que 
les consul tes i adaptacions estarien a 
l’ordre del dia i que les visites a la nostra 
seu serien constants.

Però el nostre Col·legi hi és per això. 
També per això. Al Col·legi, com a tot ar-
reu, hi ha moments més dolços i moments 
més atrafegats. Repeteixo: ho sabíem i 
estàvem preparats.

I estic segur que en el segon tri mestre, 
el que ara encetem, encara serà més 
carregat. Hauran començat a arribar 
pòlisses de responsabilitat civil profes-
sional i podrem culminar les sol·licituds 
d’adaptació per als corredors. Els agents 
també estan fent els deures. Es prepara 
una seriosa trobada per a debatre-hi els 
entrellats del col·lectiu.

És per tot això que, des d’aquestes ratlles, 
vull felicitar i agrair la tasca de la Mercè 
Cla i sobretot d’en Josep Torras. Sóc cons-
cient que els estem demananat un plus 

de feina important concentrada en poc 
temps i els n’estic molt agraït.

Us deia fa temps que no parlaria més de 
la llei, però és impossible no fer-ho. Les 
successions de comentaris i respostes 
emeses per la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones, a instàncies 
dels diferents sectors, sembla que van 
posant llum a aquest mar de dubtes i 
foscors. No vol pas dir que les respostes 
que obtenim siguin les que més ens agra-
daria sentir, però almenys clarifiquen 
situacions.

Serveixen, és clar, per a orientar -vos 
millor quan cerqueu l’assessorament del 
Col·legi, però no n’hi ha prou.

En el darrer Pleno del Consejo Ge neral 
dut a terme fa ben pocs dies a Còrdova, 
un president de Col·legi va reiterar una 
petició a la Comissió Permanent del 
Consejo, que aquest qui signa ja havia 
fet en dates passades. Demanava que no 
estiguéssim sempre pendents d’allò que 
ens arribi i que portéssim l’iniciativa 
alguna vegada. Amb la llei ens hi juguem 
molt -deia aquest president- i té molta 
raó. Ens cal actuar més i esperar menys. 
Ningú ens donarà res d’allò que volem 
si no ho demanem. És més que evident.

Cal dir que un petit enuig va aflorar en la 
resposta del president estatal però la in-
terpel·lació feta va donar els seus fruits. 
Es va sol·licitar a tots els presidents que 
enviéssim al Consejo les nostres opinions 
sobre la feina que enteníem que haurien 
de fer els auxiliars externs, per tal de 
fer-ne un recull acurat i transmetre-ho 
a la DGS amb la corresponent petició.
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No sé què en sortirà, però ja és hora 
que comencem a ser creadors d’idees i 
de debats, tot esperant que algú reculli 
els reptes i els converteixi en fruits 
profitosos.

Enmig de totes aquestes convulsions, 
però, apareixen noves ci tes vinculades 
al sector assegurador que no acabo d’en-
tendre massa.

A Còrdova, aprofitant aquest pleno que 
us comentava, l’alcaldessa de la ciutat 
-Rosa Aguilar- va fer acte de presència 
per a comunicar-nos que havia auto-
nomenat la seva ciutat amb el títol de 
“Ciudad ami ga de los seguros” o alguna 
cosa així.

Què voleu que us digui!

En primer lloc, jo hagués preferit que 
posats a nomenar, hagués nomenat 

Còrdova «Ciutat amiga dels mediadors 
d’assegurances» ja que els allí reunits 
pertanyíem a aquest sector concret. 
Però Rosa Aguilar era qui posava el títol 
i aquest li devia semblar més genèric i el 
podia aprof itar per als mediadors (agents 
i corredors), entitats, perits, etc...

En segon lloc, no li veig la punta, a 
no ser que es tracti d’una iniciativa a 
la que se suposa que s’hi hagin d’anar 
adherint altres ciutats i pobles de la 
nostra geografia i així anar teixint un 
circuit que ens permeti viatjar per una 
mena de xarxa segura, a resguard de 
gent que ens vol mal, que prou que n’hi 
ha, a fe de Déu!
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Quan aquestes pàgines arribin a les 
vostres mans estarà a punt d’ex-

haurir-se o ja s’haurà exhaurit del tot el 
termini per a l’adaptació dels mediadors a 
la reiterada Llei 26/2006, de 17 de juliol, 
de mediació d’asseguraces i reasseguran-
ces privades.

Res a fer, doncs, del que no hàgim fet fins 
avui. Malgrat això, no puc resistir-me a 
la temptació de palesar-vos encara tres 
reflexions que segueixen burxant-me en 
el meu estadi més profund, acompanyant 
el remordiment per no haver fet les co-
ses ben fetes i -sobretot- en el moment 
que calia.

Si en el moment de crear les tres figures 
de mediadors -la bancassegurança ja 
la deixo de banda- i fixar les denomi-
nacions en agents exclusius, agents 
vinculats i corredors, no tant el legis-
lador en el sentit de qui redacta la llei, 
sinó el legislador en el sentit de qui en 
marca les directrius, és a dir, el nostre 
benvolgut Ricardo Lozano, no s’hagués 
encaparrat tant en voler menystenir i 
anihilar el corredor com ha demostrat 
a bastament que vol fer, hagués tingut 
unes mires sensiblement més llargues i 

hagués establert també tres figures però 
de forma diferent:

- L’agent exclusiu tal com està previst,

- El corredor, amb les connotacions que 
ha donat a l’agent vinculat, i

- El broker, amb les connotacions actuals 
del corredor, avui, e l 95% dels corredors 
segui ríem essent aquests nous corredors 
i un 5 % com a màxim haguessin demanat 
el canvi al nou broker.

Però això era massa senzill i massa 
planer. Qui vulgui tenir l’operativitat 
de l’agent vinculat ha de sol·licitar el 
canvi, ha de canv iar la seva denominació 
davant dels seus clients i ha de donar mil 
i una explicacions sobre un tema que al 
mateix client se li farà difícil d’enten-
dre i on hi veurà fantasmes realment 
inexistents.

I qui vulgui mantenir l’estatus de cor-
redor que s’atengui a les conseqüències. 
Aquest és el missatge i no n’hi ha d’altre.

La segona reflexió. La resolució sobre 
formació estableix que només podran 
accedir al curs del nivell A aquelles 
persones que estiguin en possessió del 
títol de batxillerat. Diferents consultes a 
l’administració ja han aclarit que el curs 
d’accés a la universitat per a més grans 
de vint-i-cinc anys no és equiparable al 
batxillerat.

I és a partir d’aquí, benvolguts lectors, 
on no hi entenc res. Un senyor amb el 
graduat escolar fa el curs d’accés a la 
universitat per a majors de vint- i-cinc 
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anys i pot acabar essent doctor en Dret, 
en Econòmiques, en allò que li plagui, 
però mai podrà accedir a fer la formació 
del nivell A i ser -així les coses- corredor 
d’assegurances o agent vinculat.

I la tercera. La Llei 26/2006 limita les 
actuacions dels auxiliars externs a sen-
zills missatgers, sense capacitat d’asses-
sorar, tinguin el nivell de formació que 
tinguin. Estem d’acord en què la llei els 
demana com a mínim el nivell C, sense 
capacitat per assessorar, i formació con-
tínua. Només un exemple: imagineu-vos 
que un corredor -en possessió del nivell 
A  actúa en qualitat d’auxiliar extern 
d’un altre corredor en unes determinades 
operacions. Doncs no pot assessorar. No 
hi entenc res.

En el darrer Pleno del Consejo Ge neral 
que va tenir lloc a Madrid el passat 26 
de juny vaig reiterar la necessitat vital 
de passar aquestes reflexions a la Di-
rección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones. Una altra cosa és veure què 
en sortirà.

Crec que no hi ha dret. Crec, seriosa-
ment, que algú s’ha equivocat o que, 
senzillament, vol anar matant la figura 
del corredor.
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Fa aproximadament un mes vaig as-
sistir amb altres membres de la junta 

del nostre Col·legi al sopar de la Nit de 
l’Empresari, organitzat per la Federació 
d’Organitzacions Empresarials de Girona 
(FOEG), en el vintè aniversari d’aquesta 
Federació.

Hi va assistir, com recordareu, el rei Joan 
Carles I, aplaudit per uns i escridassat 
pels altres. Aquesta és la grandesa d’un 
país lliure.

Hi va haver -és clar- parlaments de 
tota mena, dirigits al públic assistent 
en general i al mateix rei en particu-
lar: l’alcaldessa Pagans, el president 
Montilla, el president Martí (de la 
FOEG). Cap d’ells, però, li va explicar 
al rei -ni en català ni en castellà- el 
dèficit de la nostra balança fiscal, 
allò de què tant ens n’omplim la boca 
portes endins.

Cap dels tres li va dir a Sa Majestat que 
els empresaris gironins -els catalans en 
general - n’estem tips de ser “solidaris”, 
n’estem tips de donar i no rebre, n’estem 
tips de pagar a canvi de no-res.

I era el moment precís. Amb educació 
-que prou en tenim- però amb contun-
dència, dient les coses pel seu nom, 
passant-li el reial encàrrec de transmetre 
a les espanyes que a Girona també estan 
empreyats i que volem d’una vegada 
per totes un cert equilibri a la nostra 
balança fiscal.

Crec que es va perdre una gran opor-
tunitat.

Canviant de tema, ara que estem a quatre 
dies de què vegi la llum el registre únic 
dels mediadors d’assegurances, no em 
puc resistir a la temptació de reiterar-vos 
una idea que ja palesava en el butlletí 
del gener passat, en el sentit que un cop 
passat el sedàs de la llei de mediació, 
tots seguiríem treballant pràcticament 
igual que amb la llei anterior, amb algu-
nes resituacions i amb algun equilibri 
a voltes difícil, sobretot pel que fa al 
sector agencial.

Però seguim treballant ben vivament 
en el mercat assegurador i la mediació 
segueix ocupant places destacades en el 
rànquing d’operacions i de primes.

Però la possibilitat de consulta del re-
gistre únic pot fer aparèixer més llagues 
encara que el 3% d’incidències que co-
municava inicialment la DGSFP després 
del vessament de dades per part de les 
entitats asseguradores, xifra que al cap 
de 15 dies rectificava i deia que ja era 
del 17% i que advertia que només el 49% 
dels registres aportava informació provi-
sionalment correcta i que la resta tenia 
errors degut a aspectes com l’exclusivitat 
dels agents, les incompatibilitats i la 

99
juliol / agost / setembre

2007

//55

 Plana Dos



coherència de les dates d’atorgament del 
contracte d’agència. Segons que indica 
la mateixa DGSFP tornaran a creuar da-
des. Però quan l’administració es vulgui 
dedicar també a casar adreces, cognoms 
i altres dades, pla més incidències apa-
reixeran a la llum. 

I això sense tenir en compte els més de 
300.000 codis que, segons les mateixes 
fonts de la Dirección General, han desa-
paregut de forma fulminant en aquest 
darrer any. Potser algun dia caldrà fer 
el seguiment de què ha passat amb les 
incidències i on han anat a parar els 
300.000 desapareguts.

A alguns mediadors se’ls ha girat feina 
en depurar situacions il·legals de temps 
antics, però a tots els mediadors se’ns 
ha girat la feina de generar quantitats 
ingents de paperassa a cada operació: 
identificació i assessorament raonat en 
tots els casos i, a més, anàlisi objectiva 
en el cas de corredors i corredories. A tots 
se’ns n’ha girat de feina. El que hem de 
fer és posar-nos al dia i seguir oferint el 
nostre valor afegit a la ciutadania que 
ens necessita.

Un altre tema que fa por, però, és la refor-
ma de la Llei de contracte d’assegurança 

que ja es comença a coure. No oblidem 
que a Ricardo Lozano se li va escapolir 
-mercès a la democràcia - allò que ell 
tant desitjava de la comissió impresa en 
el rebut. Podem estar segurs que amb 
aquesta reforma tornarà a la càrrega 
amb forces renovades i més idees per a 
la transparència.

Ens caldrà tornar a refer el mateix 
camí dels despatxos, intentant que els 
polítics -que al cap i a la fi sí que els 
hem nomenat entre tots a través de les 
urnes- portin les nostres veus fins on hi 
ha la darrera paraula.

En aquest mes d’octubre que hem encetat 
celebrem -com és habitual - la Setmana 
Mundial del Mediador d’Assegurances. 
Potser ja haurà arribat a les vostres 
mans el programa corresponent. És una 
nova oportunitat per als mediadors d’as-
segurances de dir a la societat que som 
aquí, al seu costat, per seguir oferint-li 
el nostre assessorament.
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A   mics lectors, hem arribat al número 
100 de la nostra publicació. I segur 

que aquesta serà la frase més repetida 
al llarg de les pàgines que confegeixen 
aquesta edició especial, però no ens fa 
res, ans tot el contrari: ens omple de goig 
i de joia haver assolit una fita que mai 
s’havia plantejat com a tal, però que la 
il·lusió, la tenacitat, la renovació d’idees, 
la creació i la creativitat ens han portat 
a celebrar aital efemèride.

I la primera conclusió que en puc treure  
i que us he palesat en més d’una ocasió 
és que el nostre col·legi és ben viu. 
Cent butlletins no es fan pas des de la 
desídia, des de la simple obligació de 
sortir, perquè això esgota i crema molt. 
Cent butlletins es fan des de la vitalitat 
i des de la trempera (que tot sigui dit, 
el diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans també defineix com a força i 
entusiasme).

Quan aquestes ratlles vegin la llum, farà 
més d’un any i mig que es va acabar 
aprovant i publicant la llei 26/2006 que 
encara cueja a dretes i a esquerres i en la 
qual crec que ningú, però ningú, acaba 
trobant el seu lloc, ni la seva tasca.

Les entitats bolquen dades dels seus 
agents (de tots?) però –vés per on– 
s’equivoquen i ja n’enviaran unes 
altres. No passa res. I la DGSFP els diu 
que com que són moltes les que s’han 
equivocat ja els dóna un nou termini. 
No passa res... 

I no passa res perquè són les entitats 
que s’han equivocat –volent o no– i a 
elles sí que les hi donen nous terminis i 
si cal les hi donaran més, més endavant.

Però quan és la mediació que s’equivoca 
–i parlem de corredors i de corredories– 
aquí no hi ha nou termini, ni contem-
placions. I això no pot ser.

Tots som actors en aquest gran escenari 
d’aquesta gran comèdia –en el sentit 
més grandiloqüent del mot– que ens ha 
tocat representar i que porta per títol 
26/2006, com es podia haver dit R2D2. I 
el que no pot fer de cap de les maneres 
el director i els seus regidors d’escena 
d’aquesta obra és donar tractes diferen-
cials als actors, perquè d’aquí neixen les 
enveges, els malentesos i –a la fi– les 
ruptures irreconciliables.

Quan s’assaja una obra de teatre, la 
data per saber-se el paper de memòria 
és sagrada. I si els corredors i corre-
dories –sobre tot els que depenem 
de la Generalitat de Catalunya– ja fa 
temps que ens diuen quin dia hem de 
recitar de memòria la nostra situació 
estadístico-comptable i ho fem perquè 
si no se’ns amonesta i sanciona, cal 
que quan les entitats no arriben a 
temps els passi el mateix: amonesta-
ció i sanció. Perquè si no és així, no 
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juguem en igualtat de condicions, fet 
que per altra banda ja sabem de sobre, 
però emprenya i disgusta.

Des dels inicis de la tramitació de la llei 
que em veig venir una amnistia indis-
criminada a favor d’aquells integrants 
del sector agencial que des del 1992 
segueix incomplint la llei, i cada cop 
ho tinc més clar.

I segurament pot sorprendre a més d’un 
que el president de Col·legi de Media-
dors d’Assegurances de Girona, que es 
deu òbviament a agents i corredors, tre-
gui a la llum aquesta inquietud. Però ho 
considero d’una necessitat imperativa.

Des del 1992 l’administració ha tingut 
una cura exquisida en fer complir la 
llei a corredors i corredories, pel fet que 
els tenia sota el seu control i en sabia 
la seva filiació. Als agents i agències 
els va deixar en mans i sota el control 

de les entitats asseguradores, que han 
certificat formació i han permès de 
treballar amb altres entitats saltant-se 
les exclusivitats a canvi de no perdre 
cartera, fent –ho sabem tots– les mil-
i-una en el sentit més ampli del mot. 
No entenc que ara –després de 15 anys 
d’aquella llei del 1992, que exigia el 
mateix que aquesta del 2006 respecte 
a l’exclusivitat dels agents– la DGSFP 
torni a donar més temps a les entitats 
per enviar nous fitxers perquè ens els 
primers se n’havien “colat” i s’han de-
tectat “incidències”.

Siguem seriosos, senyors, perquè una 
gran comèdia –repeteixo que en el sen-
tit més grandiloqüent del mot– es pot 
convertir en una pallassada. 

I em sembla molt que ja comença la 
mutació.

100 / Plana Dos //59

El Butlletí  Plana Dos



Sovint es planteja en clau col·legial 
la conveniència o no de pertànyer 

a associacions, clubs, agrupacions de 
professionals, a més a més del col·legi, 
de la mateixa manera que es planteja 
si el col·legi fa la feina que ha de fer, 
tota vegada que hi ha mediadors –més 
corredors que no pas agents- que cerquen 
aquesta altra font d’assessorament o 
recolzament.

I crec sincerament que no té res a veure 
una cosa amb l’altra.

El nostre col·legi –corporació de dret 
públic, no ho oblidem- compleix a la 
perfecció les tasques que la llei li preveu 
i li reserva d’una banda, però que també 
li limita de l’altra. La tasca de la nostra 
institució és informar rigorosament i 
puntual, sense distincions de cap mena, 
és assessorar globalment o individual-
ment, espontàniament o sota demanda, 
però sense cap limitació en funció de la 
figura d’agent o corredor, ni del volum de 
cartera, ni els rams que més es treballin.

I les funcions de les altres formes d’agru-
pació són les que en cada una d’elles se 
li vulgui donar, de caràcter econòmic, 

programàtic, de productes, amb el tret 
més diferencial que és la limitació que en 
cada una d’elles es permet fer de l’accés 
a nous membres atenent als interessos 
més diversos que s’hagin pogut proposar 
i, d’altra banda, ben legítims donada la 
seva privacitat.

I el Col·legi de Mediadors d’Assegu–ran-
ces de Girona no és això. El Col·legi és i 
ha de ser la porta oberta a tothom qui 
compleixi amb la legislació vigent, que 
és la que indica la possibilitat o no de 
pertànyer-hi i rebre’n els serveis.

I no veig pas cap impediment perquè 
els nostres col·legiats formin part de 
qualsevol de les altres formes associa-
tives, sempre que aquestes respectin la 
institució col·legial i la tinguin com a 
pal de paller de la professió.

Crec que és bona i positiva la diversitat 
de visions, de la mateixa manera que és 
ben legítima la recerca de beneficis en 
forma d’informació o avantatges a canvi 
d’una quota, recolzant-nos en aquells 
amb els que ens sentim propers per 
motius concrets.

El col·legi té col·legiats i tots i cada un 
d’ells són igual d’importants, bàsics i 
necessaris en el nostre teixit associatiu. 
I a tots es deu per igual el col·legi, in-
dependentment del seu estatus d’agent 
o corredor, del volum o composició de la 
seva cartera, del número de treballadors. 
I crec, sincerament, que estem complint 
d’una forma rigorosa la nostra tasca.

És segurament per això que essent una 
demarcació tan petita en nombre d’ha-
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bitants com les comarques gironines, 
el nostre col·legi ocupa el quart lloc de 
l’estat en nombre de col·legiats. No és 
casualitat ni atzar.

Fa ben pocs dies, una de les revistes tèc-
niques del sector assegurador publicava 
la noticia d’una nova associació, signada 
pel seu propi president, on en el primer 
paràgraf ell mateix es qüestionava el 
perquè de la seva creació. ¿Para qué? Esa 
es la pregunta que se nos plantea, una y 
otra vez, cuando presentamos la Asocia-
ción de jóvenes profesionales del seguro. 
Siguen otras consideraciones como ¿Es 
que no hay foros ya creados en el sector 
para el intercambio de ideas? ¿Es que no 
existen fuentes solventes y profesionales 
de información? ¿Es que no hay oferta 
de programas de formación internos y 
externos?

Òbviament, seguint l’escrit ja intenta-
va donar raons prou convincents per 
pertànyer a la seva associació, però –la 
veritat- no em va acabar de convèncer.

I acabo pensant que si el propi president 
de l’esmentada associació s’autoqüestio-
na  d’aquesta manera, alguna cosa falla. 
I no voldria centrar-me en aquesta, sinó 

que des d’aquesta voldria extrapolar 
situacions semblants a un munt d’ens 
creats des del títol que li vulgueu donar.

Perquè, tornant a la de l’exemple, ens 
diuen en el mateix escrit de presentació 
que lo que nos cautivó fue la oportuni-
dad de dar un aire nuevo y diferente al 
concepto “asociación de profesionales del 
seguro” (AJPS).

Us sona això d’alguna altra associació? 
És el problema afegit resultant d’aital 
proliferació.

Quan he anat a estudiar qui hi tenia 
cabuda, m’he trobat amb una altra sor-
presa: En este club tiene cabida todo pro-
fesional del sector de seguros industriales 
de menos de 42 años de edad y con algo 
de experiencia.

Tornem però, al Col·legi. Hi té cabuda 
qualsevol persona que exerceixi la pro-
fessió de mediador d’assegurances, dit 
d’una altra manera, que figuri inscrit en 
el Registre Especial de Mediadors d’Asse-
gurances. Així de senzill i així de real.
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Benvolguts companys,

M’haureu de permetre que en aques-
ta ocasió deixi de banda els temes profes-
sionals i us escrigui en primera persona.

Molts de vosaltres ja ho sabeu, estic pas-
sant per uns moments d’allò que en dirí-
em salut delicada. A finals d’octubre em 
varen operar de tumor cancerós en una 
corda vocal, agafat a temps, que després 
d’unes llargues sessions de radioteràpia 
varen poder donar per acabat el procés 
a finals de gener, havent de començar a 
partir d’aquell moment un programa de 
reeducació i recuperació de la veu que no 
havia de revestir més problemes.

El fet és que –inesperadament- en el 
mes d’abril em va aparèixer un pòlip –no 
cancerós- a l’altra corda vocal, que va 
requerir novament d’intervenció qui-
rúrgica severa.

A partir d’aquí, els metges em varen 
enclaustrar en una baixa laboral abso-
luta –que no havia fet en una primera 
instància- per un període que encara 
dura, amb la finalitat de parlar el mínim 
imprescindible en un intent de recupe-

rar –dins del possible- la veu, tenint en 
compte que ara les cordes malmeses són 
totes dues.

No us explico pas tot això per a fer-me 
la víctima de res, ans tot el contrari. 
Si m’ha tocat una loteria com aquesta, 
puc assegurar-vos que és perquè hi 
havia jugat fort. Els que em coneixeu 
personalment ho sabeu: era un fumador 
empedreït. I crec que el destí m’ha trac-
tat molt bé en enviar-me aquest avís a 
través de les cordes vocals i no pas dels 
pulmons. Segurament quedaré molt tocat 
de la veu, però segueixo viu i amb unes 
ganes immenses de seguir vivint. 

Tots sabem d’amics i companys, parents i 
coneguts, que no han tingut tanta sort i 
que aquest “mal lleig”, com es deia abans, 
no els ha pas respectat tant. I també en 
sabem d’altres que sí i que si ara em lle-
geixen –perquè me’n vénen al cap molts 
de la nostra professió- em donaran tota 
la raó en què és en moments com aquests 
quan te n’adones del valor de la vida i de 
la salut. Quan arribes a conclusions com 
aquella tan sabuda de que la vida val la 
pena viure-la, però que no ens apliquem 
a nosaltres mateixos fins que un ensurt 
com aquest et fa veure la necessitat 
de fer-ho, i comences a replantejar-te 
moltes coses.

Tens darrera teu una empresa, una 
responsabilitat, uns col·laboradors, 
uns clients, tota una estructura que 
ha de seguir –i seguirà- rodant. Si la 
fatalitat m’hagués pres el darrer alè, ben 
segur que ho haguessin fet. Amb moltes 
més dificultats -de ben segur- però se 
n’haguessin sortit. La sort i un metge 

102
abril / maig / juny

2008

//61

 Plana Dos



excepcional han fet que el darrer alè 
s’hagi allunyat de moment i jo pugui 
ajudar a tot això.

Tota aquesta història ha fet que hagi 
estat absent de molts actes del nostre 
Col·legi, alguns tan importants com la 
Festa Patronal del passat 27 de juny, 
que m’han assegurat diferents assistents 
que va ser rodona. Felicitats des d’aquí a 
tot l’equip que hi ha treballat de valent.

I permeteu-me que, com us deia a l’ini-
ci, no us parli de temes professionals. 
Aquesta baixa me l’he agafat molt seri-
osament i la desconnexió imposada pels 
metges està essent quasi total. És per 
això que ara mateix no sabria de què 

parlar-vos. La meva mancança, però, sé 
que estarà sobradament coberta en les 
pàgines interiors d’aquest nou Butlletí. 
L’equip de redacció hi treballa de valent 
cada trimestre.

I no voldria tancar les portes d’aquesta 
tribuna de la Plana Dos, sense agrair als 
vicepresidents –Salvador Curós i Jordi 
Casagran- així com també a la gerència 
del Col·legi la tasca suplementària que 
aquesta situació els comporta. Espero, 
amics, que sigui ja per poc temps.

Una abraçada a tots.
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Benvolguts companys,

Quan aquesta nova edició del nostre 
Butlletí arribi a les vostres mans ja farà 
una colla de dies que els metges -i el meu 
propi estat físic del que us parlava en el 
darrer número- m’han permès de tornar 
a les meves tasques habituals, tant en 
l’àmbit professional com col·legial.

La desconnexió i la baixa totals que us 
esmentava en aquell Butlletí han col-
laborat fermament a una recuperació 
decidida que espero fer evident en la 
pròxima Setmana Mundial, d’aquí ben 
pocs dies.

Quan em disposava a escriure aquestes 
ratlles m’arriba a les mans la notícia que 
els agents i corredors seguim essent el 
principal canal de distribució d’assegu-
rances, també en aquest 2007 que hem 
passat.

Ja sé que per a molts el 2007 és molt 
llunyà, però per a tancar estadístiques 
encara és ben recent.

Deixant de banda apreciacions que 
no vénen massa al cas, l’estudi d’ICEA 

testimonia que els agents i corredors 
dominem un 48,09% front el 35,24% de 
la bancassegurança.

I crec que aquesta xifra per ella mateixa 
és motiu de satisfacció i cal que ens 
felicitem públicament, sense falses mo-
dèsties. Cal que ho escampem als quatre 
vents i que, un cop més, el nostre boca-
orella sigui el fil conductor de la notícia.

Recordeu –que prou que ho sabeu- que 
seguir superant la bancassegurança 
en la distribució d’assegurances és la 
prova més fefaent de qui guanya en la 
confiança del consumidor és el mediador 
professional. 

I això, benvolguts companys, té molt 
mèrit. Nosaltres, els mediadors, no tenim 
oficines a cada cantonada, no tenim 
capacitat econòmica per a taladrar –com 
diu ara el jovent- constantment amb pu-
blicitats llamineres. Nosaltres no tenim 
poders quasi ocults per a vincular pro-
ductes (quina paraula més lletja) d’asse-
gurances a altres operacions financeres.

I malgrat aquestes mancances del nostre 
col·lectiu respecte al de la bancassegu-
rança, seguim gaudint de més confiança 
dels consumidors.

Em fa por, però, el 2008. No per la crisi 
tan repetida. O més ben dit, sí, degut a 
la crisi, però no pas la del mateix con-
sumidor, sinó per la crisi que pateixen i 
patiran de valent les entitats financeres. 
Allò que la cabra pels seus pecats porta 
els genolls pelats...
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D’una o altra font hauran d’anar a beu-
re quan se’ls assequi la dels préstecs 
hipotecaris, quan la construcció vagi 
afluixant cada cop més, i aquest llarg et-
cètera de conseqüències incontrolables i 
imprevisibles que tot plegat comportarà.

Si ja les agències immobiliàries que fins 
ara tenien l’assegurança com un com-
plement ara ja l’estan passant a primer 
terme dels seus objectius empresarials, 
què no farà la banca en el mateix sentit?

Tots sabem de les seves eines i dels seus 
sistemes, i us puc assegurar que esmola-
ran les ungles per tal d’esgarrapar sense 
pietat aquest 12,85% que ens separa i 
ens diferencia.

I us preguntareu com hi podem lluitar. 
És cert. Doncs amb l’exquisidesa profes-
sional que sempre ens ha caracteritzat, 
amb el compromís amb el client que sem-
pre ens ha presidit i amb la vinculació 
necessària i equilibrada entre entitat 
asseguradora i assegurat per seguir fent-
nos imprescindibles en el sector.

A mi em va quedar molt gravada la fra-
se titular de la campanya d’imatge del 
nostre Col·legi de l’any 1995: “Estic en 
mans d’un col·legiat. Estic segur”. Fem 
que encara ressoni per molts anys.
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En primer lloc, volia desitjar-vos a 
tots els qui enceteu aquestes ratlles 

un venturós any 2009. Però, en rumiar 
si aquest adjectiu era ben adequat per 
expressar el meu desig, he caigut en 
que venturós és sinònim d’afortunat. I, 
essent així la cosa, mantinc el desig per 
a tots vosaltres, però amb una condició: 
que aquesta fortuna anem a cercar-la, 
que no ens quedem quiets esperant que 
vingui. Que sigui com amb la inspiració, 
que quan arriba t’ha de trobar treballant.

Estic convençut que en aquest any que 
just hem estrenat ens caldrà molt bona 
fortuna per afrontar aquesta crisi que 
no per anunciada deixa de ser dolorosa.

Alguns fins i tot vaticinen que aquest 
ha de ser l’any del búfal, en el sentit 
que és aquell animal que, malgrat enfan-
gar-se fins ran de panxa, lluita i lluita 
fins sortir-ne del fang. I pot fer-ho –i 
sortir-ne reeixit- perquè és valent i està 
ben preparat.

I així és com haurem de ser els media-
dors d’assegurances professionals: forts 
i valents per sortir del fang que ara ens 
sembla que tot ho embruta. Cal resistir 

la pressió -no en tinc cap dubte- perquè 
només resistint estarem preparats quan 
la crisi remeti. Si ara ens atemorim i 
desfem part de les nostres estructures, 
dels nostres equips, qui tindrem al nostre 
costat per tornar a enlairar-nos quan 
comencin a bufar els vents favorables?

Malauradament no tinc la bola de vidre 
necessària per a poder-vos dir la data 
de caducitat d’aquesta epidèmia, però 
no tinc cap dubte que els mediadors 
col·legiats tenim el nostre lloc destacat 
en la solució del problema. Formem part 
intrínseca d’aquesta societat econòmica-
ment convulsa i cal que no hi defallim 
perquè els nostres clients ens necessiten. 
Cal que ara els demostrem –més que 
mai- que estem al seu costat i que estem 
capacitats per adaptar les seves mínimes 
i imprescindibles necessitats assegura-
dores a la seva malmesa economia. En 
detriment de la nostra, és clar, però de la 
qual ells i nosaltres ens en recuperarem 
ben aviat, tot retornant al camí original.

Tampoc estic capacitat per a vaticinar 
a través de quin sector iniciarem el 
camí de la recuperació. Estem, doncs, 
amatents a tot el ventall d’activitats 
empresarials, però sense oblidar el nostre 
client familiar i particular. És –si voleu- 
més feina de formigueta, però aquest 
petit client també es mereix tot el nostre 
respecte i és possiblement el sector més 
fidel de la nostra cartera.

Vull donar-vos –i donar-me també a mi, 
sense dubte- un missatge d’esperança. 
Fornim-nos d’esforç, treball i esperit 
empresarial per a fer les coses ben fetes, 
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amb la dosi necessària de coherència, i 
segur que ens en sortirem.

No voldria que aquest tema de la crisi 
em faci deixar al tinter un tema prou 
rellevant de la vida col·legial en l’àmbit 
estatal. El proper mes de març es du-
ran a terme eleccions a la presidència 
del Consejo General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros de España. Des 
d’aquesta Plana Dos vull agrair a José 
Manuel Valdés els anys que ha dedicat a 
la feixuga i àrdua tasca de la presidèn-
cia del nostre col·lectiu, amb els seus 
encerts i les seves errades, però deixant 
un bon record general en tots els que 
hem compartit les tasques del Consejo.

Sembla ser que hi haurà només una 
candidatura, encapçalada pel bon amic 
Josep Maria Campabadal, ben conegut de 
tots vosaltres, president del Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances de Tarragona i 
del nostre centre d’estudis, CECAS.

Tinc moltes esperances dipositades en 
l’amic Campabadal. Ell és ben coneixedor 
de totes les aspiracions i necessitats dels 
col·legis catalans cares a encarar un can-
vi potser radical en les estructures del 
Consejo i el seu desenvolupament i pot 
fer-ho. Ell és ben sabedor de la quota de 
representativitat que necessitem front 
de l’administració estatal i estic segur 
que sap com aconseguir-la. Ell és ben 
conscient del feeling que ens convé amb 
totes les organitzacions del sector i sé 
que és capaç de trobar-lo.

Des d’aquí vull agrair-li ja des d’ara ma-
teix l’esforç que cal per deixar tant de 
banda el timó de la seva pròpia empresa 
per a dedicar-se a una tasca altruista 
com aquesta de presidir un col·lectiu no 
sempre disposat a estirar la corda cap al 
mateix costat.

Ànims a tots plegats i endavant!
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Al diari Avui del dia 9 de març passat 
em va sorprendre un titular a la pà-

gina 27 on es podia llegir amb lletres de 
cos important “Esperant l’assegurança”. 
Només de veure les dues fotografies que 
il·lustraven la pàgina vaig veure que 
anava dels temporals de vent de finals de 
gener o primers de febrer, ja ni ho recor-
do. És evident que els ulls i l’atenció se 
me n’hi varen anar directament i –només 
de començar- hi llegeixo: “Caram, que bé 
que hagin vingut! Veig que la gestió del 
meu banc ha estat definitiva”, ens diu 
Juan de Blas, de Torrelles de Llobregat, 
en rebre la nostra visita. Tot i haver-nos 
identificat com a periodistes –continua 
el text- ens ha confós amb personal de la 
seva asseguradora. Quaranta dies després 
de la forta ventada que li va destrossar el 
80% de la massa forestal de la finca encara 
no s’hi havia acostat ningú per valorar-ne 
els danys.

L’article, signat per Josep Ferrer, segueix 
tot relatant la situació deixada pel vent 
de fa quaranta dies en aquella zona, amb 
declaracions d’afectats, alcaldes i veïns 
en general, denotant-s’hi un gran des-
coneixement –per part de tots- del món 
de l’assegurança i del que hi pot i no hi 

pot fer en casos així, en la qual cosa no 
hi entraré perquè no és pas d’això que 
us volia parlar.

Tornem a la frase destacada: “Veig que 
la gestió del meu banc ha estat defi-
nitiva”. Em sap greu pel nostre bon amic 
de Torrelles, però ara, passat un mes 
d’aquelles declaracions, es deu adonar de 
la crua realitat, de que la gestió del seu 
banc no ha estat –i segurament encara 
no és- definitiva. I potser no ho serà mai.

No tinc cap mena de dubte que si l’amic 
Juan de Blas, el veí de Torrelles, hagués 
contractat l’assegurança a través d’un 
mediador d’assegurances col·legiat, no 
haguessin passat ni vuit dies per tenir 
el perit a casa, acompanyat del seu 
mediador.

Que no veus, amic De Blas, que els bancs 
no se’n preocupen pas de tramitar sinis-
tres? Bé, si són dels d’enviar el reparador 
i ja està, potser sí, però dels altres... ja 
ho veus tu mateix! Quants dies hi portes 
amb aquesta lluita? Quantes trucades has 
fet al teu banc? Quantes anades per les 
vingudes fins i tot? El teu mediador col-
legiat, accessible com sempre, t’hagués 
donat resposta immediata, de proximi-
tat, de confiança, de suport, de profes-
sional, defensant els teus interessos i 
fent executar la garantia que legalment 
la teva pòlissa pogués tenir.

Amic De Blas: estic més que segur que 
cap empleat de la teva oficina bancària 
–el teu banc, com dius textualment- sap 
que existeix una llei que es diu “de Con-
trato de Seguro” –aquella 50/1980- i el 
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teu mediador col·legiat –si n’haguessis 
tingut en aquest cas– sí.

I el teu mediador col·legiat també hagués 
sabut que, dins d’aquesta llei, hi ha l’arti-
cle 18 que obliga l’entitat asseguradora a 
pagar la quantitat mínima coneguda als 
quaranta dies d’haver efectuat la decla-
ració del sinistre. Però que no veus, amic 
De Blas, que no podem estar segurs ni de 
que el teu banc hagués fet la declaració 
del sinistre en temps i forma? Perquè 
també hi ha un termini per presentar 
les declaracions de sinistre. Diga’ls-hi-ho 
al teu banc! 

Perdona amic Juan - no et fa res que et 
digui pel nom, no? després de tantes in-
timitats com t’explico...- doncs deia que 
em perdonessis per tots els tecnicismes 
que et deixo anar, però és perquè els 
puguis dir al teu banc que no penses que-
dar-te quiet i que has anat a buscar un 
professional de debò de les assegurances, 
que és un mediador col·legiat que vetlla 
pels teus interessos i pel teu patrimoni 
com si fossin seus i que t’ha explicat tot 
això. I que es posin les piles! Allò que 
deia en Laporta: “Al loro”.

Encara que no sigui veritat, ja deixo que 
facis aquesta catxa per aquesta vegada. 

Però que sigui l’última. Demà mateix et 
vull cercant uns logotips que en verd es 
llegeix Ad’a i en vermell Cd’a que seran 
la teva garantia.

De totes maneres no et pensis que no et 
puc entendre. Segurament vares anar 
al teu banc a demanar la hipoteca per 
aquesta casa de Torrelles i, a canvi de 
fer-te la hipoteca com aquell qui et fa un 
favor, et varen obligar a fer l’assegurança 
de la casa, l’assegurança de vida i no sé 
si la del cotxe. Possiblement, si en lloc 
de quedar-te al teu banc –que ja veus el 
favor que t’ha fet- haguessis cercat una 
mica, segurament hauries trobat qui et 
deixés llibertat per contractar les teves 
assegurances amb el teu mediador col-
legiat. I qui sap si amb un interès més 
baix sobre aquesta maleïda hipoteca!

I d’ara endavant, al banc vés-hi només 
a portar calés –i compta a quin!- o a 
demanar-ne. Però les assegurances, per 
sempre més, amb un mediador col·legiat. 
I de la teva zona, que segur que en tens 
més d’un ben a prop. Potser fins i tot més 
que el teu banc. 

I si et cal cap més pista, ja saps on em 
tens. I sort!
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És ben cert que hi ha fenòmens en el 
món de la comunicació i de la imat-

ge que a aquells que som profans en la 
matèria no deixen de sorprendre’ns. I 
potser no hauria de posar-ho en plural, 
tota vegada que –ara per ara- a qui em 
sorprèn és a mi tot sol, excepte que un 
cop llegit el que segueix també us poseu 
del meu costat.

Vull referir-me al nou logo que s’està 
implementant arreu de l’Estat espanyol, 
com a imatge del nostre Consejo General 
de los Colegios de Mediadores de Seguros 
de España i que la majoria de Col·legis de 
Mediadors de l’Estat també han fet seu.

Recordo que fa anys -i en més d’una 
ocasió- s’havia plantejat aquest tema 
en algun “pleno” del Consejo General. 
Es presentaven diferents projectes, es 
discutia sobre l’oportunitat del moment, 
sobre les formes, sobre els colors, els 
significats i un etcètera tan llarg i sinuós 
que sempre s’acabava desant el tema en 
el profund calaix de les memòries obli-
dades. Al cap d’uns anys, algun Col·legi 
reprenia el tema i tornava a la càrrega 
amb noves propostes que, per més inno-

vadores i atractives que fossin, feien la 
mateixa fi que les seves predecessores.

Però de cop i volta es presenta un nou 
disseny que, sense cap mena d’oposició, 
ni tan sols de comentari per part de 
ningú, va ser aprovat per unanimitat, 
per aclamació.

No sé si és la firma del seu creador el 
que li ha donat categoria de dogma de 
fe, però el cert és que Bassat Ogilvy & 
Mather ha fet diana i el quadrat amb la 
rodoneta al mig s’ha establert arreu de 
la geografia espanyola com les oliveres, 
el blat o els gira-sols quan n’és el temps.

D’entrada, però, ja va sortir algú di-
ent-nos que una associació europea 
vinculada a l’activitat asseguradora 
utilitzava una marca corporativa molt 
semblant i se’l va titllar de depredador. 
Darrerament, però, algú ens ha fet saber 
–i ens ha mostrat- que un restaurant 
japonès de Marbella té com a seva jus-
tament la mateixa imatge. Seran casu-
alitats de la vida, però és que la vida és 
així de casual. I no sé si coneixerem més 
casos semblants.

No diré pas que el nostre és una còpia 
de cap altre. Bassat i els seus socis tenen 
massa categoria com per caure en un fo-
rat tan petit, però potser hem actuat amb 
excessiva lleugeresa a fer les aplicacions 
corresponents de la nova imatge, sense 
deixar-nos el marge de temps prudent 
suficient per adonar-nos del que ara ens 
adonem.

És obvi que ens calia una imatge mo-
derna i adient als temps actuals i que 
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l’emblema de la professió (aquell del casc 
i el llorer) quedés en un segon pla. I és 
per això que me’n felicito, de la mateixa 
manera que em consta que se’n feliciten 
els que en reiterades ocasions ja ho ha-
vien proposat sense èxit.

Ara ja ho hem canviat tot: la web, el 
paper de carta, els sobres, les carpetes, 
els dossiers, fins i tot els pins. Esperem 
no descobrir més dissenys tan semblants 
al nostre.

El Col·legi de Girona va ser pioner a 
l’Estat espanyol en crear una imatge 
pròpia i prou criticats vàrem ser, malgrat 
mantenir ben viu i visible l’emblema de 
la professió. Ara, però, sembla que els 
temps bufen del costat de la modernitat 
i tothom ha posat proa a aquest vent, 
segurament sense la més mínima pru-
dència de sotmetre als seus col·legiats 
respectius aquest canvi de “look”. 

Ara es comença a sentir el rum-rum d’una 
possible campanya d’imatge d’àmbit es-
tatal de la mà i del cervell dels mateixos 
creadors. Només em demano a mi mateix 
-i a la resta de companys presidents- que 
entre tots tinguem el seny suficient per 
aturar l’eixelebrada rauxa que massa 
sovint generen aquestes presentacions i 
que, abans d’aprovar-la si és que cal apro-
var-la, ens la mirem bé un munt vegades, 

no sigui que algú ens l’estigui copiant 
mentre nosaltres l’estiguem dissenyant.

Del cost ja en parlarem una altra estona.

I com que una cosa no treu l’altra, no 
voldria pas acabar aquesta Plana Dos es-
tiuenca sense reconèixer la tasca ja feta 
pel president Josep Maria Campabadal al 
capdavant del Consejo General. El gener 
us palesava les meves esperances en la 
seva persona per ocupar aquest càrrec 
i sis mesos després us puc afirmar que 
està complint amb les expectatives ge-
nerades. Es noten aires nous al Consejo 
i crec que ens poden portar a bon port. 
I parlant d’aires i de ports, em ve a la 
memòria aquell “Viatge a Ítaca” de Lluís 
Llach: Bon viatge per als guerrers si al seu 
poble són fidels.
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Quan em disposava a començar a 
escriure aquesta Plana Dos que ara 

teniu a les mans, m’ha entrat el butlletí 
electrònic BDS d’avui –22 de setembre 
de 2009- i un titular m’ha cridat tan 
fortament l’atenció que m’ha fet canviar 
radicalment el tema del qual us volia 
parlar. Temps hi haurà per a tot, però el 
primer és el primer.

“Las cajas catalanas que se fusionarán 
abren un concurso para vender el 50% 
de seguros”

Estem parlant –evidentment- de Saba-
dell, Terrassa, Manlleu i Girona i –ai 
las!- qui fa les sorprenents declaracions 
–extretes sembla ser del diari econòmic 
Cinco Días- és Jordi Blanch, director 
general de Caixa de Girona, que diu 
textualment: “...ya no quedan muchas 
oportunidades de redes de distribución 
de seguros en Cataluña fuera de nosotros 
y Caixa Catalunya”.

D’entrada li vull dir al Sr. Blanch que a 
Catalunya –i a l’Estat espanyol- n’hi ha 
una de xarxa de distribució, professional 
i professionalitzada, que és la dels me-
diadors d’assegurances de tota la vida, la 

mediació tradicional, que fa una feina 
ben feta, prop del seu client, tot vetllant 
pels seus interessos.

El Sr. Blanch podrà dir-me que he tret 
la seva frase de context i tindrà tota la 
raó del món. Però és que costa de creure 
que quatre caixes d’estalvis muntin una 
fusió, a la qual Caixa de Girona s’havia 
resistit sempre almenys cara a la galeria, 
per acabar dient que la primera estra-
tègia serà l’atac al sector assegurador.

El butlletí també electrònic Carta del 
Seguro va un xic més enllà i amplia la 
noticia informant que, amb aquesta 
subhasta, la nova entitat no haurà de 
recórrer al Fondo de Reestructuración 
Ordenada de la Banca per a finançar la 
indemnització a les asseguradores que 
no es quedin en el negoci.

I se m’obren diferents línies de reflexió. 
Una, la d’aquest Fondo de reestructu-
ración famós que d’entrada ja dóna al 
sector bancari una seguretat per a fer 
invents que no tenim la resta d’empreses 
del teixit econòmic de l’Estat espanyol. 
Mentre tinguem la banca protegida po-
dem deixar que caiguin els petits, però 
això són figues d’un altre paner que ara 
no toca.

La segona línia de reflexió es dirigeix 
a les entitats asseguradores involucra-
des o convidades a involucrar-s’hi, que 
posaran “pela llarga” sobre la taula per 
intentar quedar-se amb un pastís més 
atractiu que els d’en Jordi Roca, del Celler 
de Can Roca, entitats que també tenen 
–curiosament- el missatge que estan al 
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costat de la mediació tradicional, dels 
agents i corredors.

Una darrera línia de reflexió se me’n va 
inexorablement cap a Caixa de Girona, 
una entitat amb fortes arrels a casa 
nostra, a la qual alguns centenars de 
famílies gironines hi veuran –i sinó ja 
els convido jo mateix des d’ara a fer-ho- 
la competència més ferotge per als seus 
negocis familiars o de petites societats 
de mediació en assegurances, els quals 
mai podran gaudir de les ajudes que sí 
té la banca.

Només demano a Caixa de Girona i als 
seus socis, es diguin com es diguin un 
cop consolidada la fusió, que siguin 
honestos i honrats (que no és ben bé 
el mateix) en aquesta guerra que volen 
encetar.

I el mateix demano, com no podia ser 
d’altra manera, a les entitats assegura-
dores que vulguin entrar en el joc. Fa 
temps que saben com treballa la medi-

ació tradicional, els agents i corredors, 
i només espero que siguin conseqüents 
en els missatges que d’ara endavant ens 
vulguin oferir. No fos que la mà dreta no 
sàpiga el que fa la mà esquerra i tinguem 
un problema.

Serem molts Davids contra un Goliat, però 
segurament no guanyarem al nostre ge-
gant particular. Les armes actuals no són 
aquella fona amb la qual David va llençar 
la pedra a Goliat. Les armes actuals són 
la informàtica, les dades, la informació. 
I poden fer molt mal.

La mediació professional en asseguran-
ces gironina –per la part que ens toca 
en aquest afer- seguirà fent la seva 
feina ben feta, de proximitat al client 
i d’assessorament, perquè és el que 
hem fet tota la vida, sense pressions ni 
contraprestacions alienes a l’activitat 
pròpiament asseguradora.
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Abans de res, voldria fer-vos partícips 
als qui ens llegiu dels meus fervents 

desitjos de prosperitat per aquest any 
2010 que just hem encetat. I que aquesta 
prosperitat sigui en el més ampli abast 
del mot: prosperitat en l’espai econòmic, 
prosperitat en el camp social, prosperitat 
en l’àrea de la salut, prosperitat en l’esfera 
familiar.

D’aquí a un mes aproximadament, en 
el decurs del pròxim Pleno del Consejo 
General, s’han de votar les candidatures 
presentades pels Col·legis aspirants a la 
celebració del X Congreso Nacional pre-
vist per l’any vinent. Aquests Col·legis 
aspirants són els de Burgos, Guipúscoa 
i Girona.

Just acabat el Congreso de l’any 2004 a 
Còrdova, el nostre Col·legi ja va sol·licitar 
la celebració del següent Congrés que 
havia de dur-se a terme l’any 2008, però 
en aquell moment se’ns va dir que un altre 
col·legi –el de Saragossa concretament- ja 
ho havia sol·licitat abans que nosaltres.

Ara hi hem tornat –ja fa mesos que vàrem 
presentar la candidatura formal i per 
escrit- però dos col·legis més també hi 
tenen interès, per la qual cosa, malgrat 
que inicialment la idea era no entrar en 

competició amb cap altre col·legi i -si 
calia- retirar-nos, els motius que ens 
varen portar fins aquí són més forts que 
la voluntat de no voler competir.

I és que quan vàrem presentar per primer 
cop la candidatura el 2004 ja hi havia 
un bagatge històric de realitzacions 
col·legials prou importants per afirmar 
contundentment que Girona estàvem pre-
parats per afrontar un repte com aquest, 
amb garanties de resultats excel·lents.

Us en faré una cronologia per a fer-vos 
viure amb nosaltres la vitalitat de la 
nostra organització.

· 1974. Es publica el núm. 1 de la 
revista del Col·legi de Mediadors d’As-
segurances de Girona (“el butlletí”). 
Probablement, és la revista més antiga 
de les que publiquen els Col·legis de 
Mediadors d’Assegurances de l’Estat.

· 1975. Se celebra a Girona la 1a 
Setmana Mundial del Mediador d’As-
segurances, que s’ha seguit celebrant 
de forma constant i ininterrompuda 
fins avui.

· 1979. Primera edició del Curs de 
preparació de les proves d’aptitud per 
a l’obtenció del títol d’agent d’assegu-
rances. Han estat 14 edicions d’aquest 
curs i 15 del curs superior. 680 persones 
han obtingut la titulació per exercir a 
través del nostre Col·legi.

· 1981. Primera campanya de publici-
tat del Col·legi de Girona, encaminada 
a dignificar l’activitat professional i 
a conscienciar l’opinió pública de la 
necessitat de comptar amb l’assesso-
rament d’un mediador d’assegurances 
col·legiat.
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Han seguit a aquesta primera campanya 
les dels anys 1989, 1991, 1992, 1995, 
1998, 2001, 2003, 2005, 2007, i 2009.

· 1985. El Col·legi de Girona és nome-
nat Secció Delegada del Cecas.

· 1987. Se celebra a Lloret de Mar el 1r 
Congrés d’Agents i Corredors d’Assegu-
rances de Catalunya.

· 1988. L’expresident del Col·legi de 
Girona, Joan Burch, rep la Medalla 
al Mérito en el Seguro, concedida per 
la Dirección General de Seguros del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 
L’any 2002 també es concedeix a l’ex-
president Vicenç Rosich.

· 1990. El Col·legi de Girona instaura 
el “Premi Sol”, amb la finalitat de 
distingir a l’entitat, organisme o ins-
titució del sector assegurador nacional 
o internacional que s’hagi destacat en 
la tasca d’enfortiment i defensa del 
mediador col·legiat i les seves relacions 
amb el Col·legi.

· 1990. El Col·legi de Girona i el 
Sindicat d’Agents del Llenguadoc-
Rosselló firmen el Protocol d’Amistat 
i Col·laboració en matèria de sinistres 
d’automòbil. El 1991 i 1995 aquest 
protocol s’amplia a tot Catalunya i a la 
regió de Midi-Pirineus, així com a les 
Illes Balears. Aquesta iniciativa del 
Col·legi de Girona s’acabà concretant 
en la Directiva 2000/26/CE.

· 1992. El Col·legi de Girona edita, 
en català, el Codi Universal d’Ètica 
Professional.

· 1997. Com a conseqüència d’una 
sol·licitud realitzada pel Col·legi de 
Girona, la DGSFP requereix a totes 
les entitats asseguradores per tal que 
suprimeixin dels condicionats de les 
seves pòlisses la clàusula de rescissió 
després d’un sinistre.

· 1998. El Col·legi de Girona crea les 
marques identificatives dels mediadors 
d’assegurances col·legiats Ad’a i Cd’a. 
S’acorda proposar al Consell de Col-
legis Catalans que aquestes siguin les 
marques identificatives dels col·legiats 
catalans, proposta que és acceptada.

· 1999. El Col·legi de Girona organitza 
la primera visita al Lloyd’s of London. 
La segona visita es fa l’any 2004.

· 2000. El Col·legi de Girona promou 
l’edició per part del Cecas del llibre 
“la fórmula” per a tots els col·legiats 
de l’Estat. L’any 2009 el Col·legi de Gi-
rona torna a proposar al Cecas l’edició 
d’un segon llibre “Se vende mercado 
asegurador; Razón: Ley 26/2006”. 
D’ambdós llibres en són autors col-
legiats gironins.

· 2003. El 26 de setembre, a Roma, es 
signa l’acord de constitució de la FMBA. 
El Col·legi de Girona, junt amb AIBA, 
SMCAR, SYCRA, FECOR i ADECOSE en 
són els fundadors.

· 2004. S’inaugura la primera edició 
del Màster en Assegurances i Gestió 
d’Empreses. Girona és la primera de-
marcació de l’Estat on es porta a terme. 
Fins ara només tres col·legis l’han fet.

Aquest bagatge de realitzacions, entre 
moltes altres, va ser el que ens va avalar 
l’any 2004 i ens segueixi avalant avui 
per sol·licitar la celebració del pròxim 
Congrés i així ho vàrem expressar en la 
presentació de candidatures el passat mes 
de novembre a Madrid. 

Ara només cal que la resta de Col·legis de 
l’Estat espanyol ho valorin i ens atorguin 
la seva confiança.

Us en tindrem informats.

Una abraçada molt forta i molt bon any!

108 / Plana Dos //77

El Butlletí  Plana Dos



Benvolguts companys,

El dimecres 24 de març passat va tenir 
lloc la Junta de Govern del nostre Col-
legi en la qual vàrem prendre possessió 
dels càrrecs respectius els membres que 
havíem presentat la nostra candidatura 
i dels quals en teniu informació en 
aquesta nova edició del nostre butlletí.

La meva intenció era enviar una carta 
a tots els col·legiats renovant el meu 
compromís amb el col·lectiu, però dis-
posant d’aquesta eina de comunicació 
extraordinària que ara mateix teniu a 
les mans he preferit fer-ho per aquest 
mitjà.

Inicio aquesta nova legislatura amb una 
il·lusió veritablement renovada.

Tots sabeu l’ensurt de salut que vaig 
patir fa un parell i escaig d’anys, que 
em va fer prendre en aquells moments 
determinades decisions de futur que, 
gràcies a Déu i als metges, no he hagut 
de complir almenys tan taxativament.

No hagués somiat mai una recuperació 
com la que he tingut i que m’ha permès 
tornar a gaudir avui de la vostra confi-
ança i refermar així el meu compromís 

amb els agents i els corredors de casa 
nostra. Espero no decebre-us.

Crec que hem confegit una Junta de 
Govern il·lusionada pel nostre futur 
col·legial. S’ha incorporat gent jove que 
ha de garantir una continuïtat –que no 
continuisme- de la nostra institució, 
perquè els temps que s’apropen són 
i seran difícils i cal i caldrà la dosi 
d’innovació i creativitat que aquestes 
persones ens aportaran.

I us vull dir que aquesta junta no és un 
cercle tancat. Tot el contrari. Vull que 
sapigueu que les portes estan obertes de 
bat a bat per a tots aquells que vulguin 
sumar idees i forces en favor del nostre 
col·lectiu, per a tots –i totes- que cre-
guin en el futur de la nostra professió i 
de la nostra institució i que hi vulguin 
aportar el seu gra de sorra.

No em puc estar de retre avui un petit 
homenatge a totes les persones que 
m’han fet costat en aquestes dues le-
gislatures que ara tanquem i que han 
estat la veritable força motora del Col-
legi des de les diferents vessants on hi 
ha col·laborat.

Vull fer, però, un reconeixement espe-
cial a tres persones que han deixat la 
junta en aquesta ocasió i que per a mi –i 
estic segur que per a molts- han estat i 
són un model de professionalitat en els 
seus despatxos i un model de lliurament 
al proïsme en el nostre Col·legi.

Em refereixo a Xavier Olcina, Salvador 
Curós i Vicenç Rosich.

No vull pas fer ara una glossa de cada 
un d’ells. Crec que no és el moment. 
Prou que ho farem el dia que vinguin 
a recollir la placa a la nostra Setmana 
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Mundial. Aquell dia no se’n lliuraran 
pas. Però sí que avui us parlo d’ells per-
què crec que la seva petjada col·legial 
ha estat molt important i ho seguirà 
essent, perquè tots tres m’han renovat 
el seu compromís amb la mediació 
gironina des d’allà on calgui. I els ho 
agraeixo profundament en nom de tots 
els col·legiats.

Moltes gràcies amics Xavier, Salvador i 
Vicenç, per la vostra tasca.

I, com no podia ser d’una altra manera, 
cal que parlem en clau de futur. 

Un dels pr imers reptes que tenim 
s’esvairà o refermarà el proper mes de 
juny. Em refereixo a la candidatura del 
nostre Col·legi per acollir el X Congreso 
Nacional a celebrar l’any 2012. Burgos 
i Guipúscoa són els altres dos Col·legis 
que opten a concurs i en el pròxim Ple 
del mes de juny hauríem de sortir de 
dubtes.

Ser o no ser el Col·legi escollit en aques-
ta votació, però, no farà pas canviar cap 
dels plantejaments que tenim ara ma-
teix en benefici dels nostres col·legiats. 
És amb vosaltres amb qui tinc el meu 
primer compromís. 

Sis són els punts que presentaré a les 
pròximes reunions de junta i sobre els 
quals m’agradaria basar les tasques de 
futur del nostre Col·legi.

- Consolidació de les comissions de 
treball de nova creació (Noves Tec-
nologies i Joves Mediadors.

- Atenció i seguiment del recurs al 
Tribunal Constitucional de la Llei 
d’exercici de professions titulades i 
de Col·legis Professionals.

- Seguiment i estudi del projecte de 
Llei d’economia sostenible.

- Redisseny de les funcions i finali-
tats del Consell de col·legis catalans.

- Continuació de les campanyes 
d’imatge per potenciar la figura del 
mediador col·legiat.

- Noves edicions de llibres per part 
del Col·legi.

A mesura que la Comissió permanent 
i la Junta de Govern anirem assolint 
aquests objectius, us en tindrem infor-
mats puntualment.

Vull reiterar des d’aquesta tribuna 
el meu compromís amb totes les col-
legiades i els col·legiats del nostre Col-
legi, els de les comarques gironines i els 
de fora, ja que tots plegats fem aquesta 
pinya que crec que és exemplar.

I reitero el meu compromís, com no 
podia ser d’altra manera, amb les en-
titats asseguradores que any rere any 
renoven el seu compromís amb la nostra 
institució i que permeten que la nostra 
tasca sigui així de reeixida.

Espero no defallir en l’intent de deixar 
el Col·legi de Mediadors d’Assegurances 
de Girona un xic –ni que sigui un xic- 
millor de com el vaig trobar. És aquella 
màxima de Baden Powell que de la 
meva època d’escolta em va quedar ben 
gravada. Em queden quatre anys per 
fer-ho i amb l’ajuda de tots els companys 
de junta i del personal del Col·legi ho 
podrem aconseguir.

Rebeu, benvolguts companys, una forta 
abraçada.

109 / Plana Dos

El Butlletí





Ja em sap greu començar copiant, 
però he trobat una perla de la qual 

vull fer partícips tots els lectors:

El seguro, en general, es el contrato 
por el cual se adquiere, mediante el 
pago de una cuota llamada prima, la 
certidumbre de recibir de una de las 
Compañías creadas a este objeto, una 
indemnización por el perjuicio eventual, 
pero incierto, causado por el incendio, 
los riesgos de mar, los accidentes, el pe-
drisco, y en el seguro sobre la vida, por 
el perjuicio eventual, pero inevitable, 
causado por el fallecimiento del hombre 
respecto a sus herederos o acreedores.

El seguro es la eliminación del azar en 
los contratos humanos.

El seguro anula la eventualidad de la 
muerte prematura y garantiza la cons-
titución de un capital determinado a 
una o varias personas fijadas de ante-
mano, cualquiera que sea la época de 
la muerte, aunque sea al día siguiente 
de haber firmado el contrato y pagado 
la primera prima.

Aminorar la desgracia, reparar el per-
juicio material causado por la muerte, 
riesgo seguro en el cual solamente es 
eventual la fecha; tal es la Ley moral 
que hace necesaria la previsión por 
parte de un gran número de jefes de 
familia; tal es, también, la misión y el 
principal objeto del seguro.

No detiene la mano de la muerte….
pero le quita todo poder sobre nuestra 
fortuna. Nuestra vida está siempre en 
sus manos; pero, mediante el seguro, 
le arrancamos, y guardamos en sitio 
seguro, la suma de esperanza que tanto 
nuestra familia como nosotros mismos 
habíamos fundado sobre nuestra misma 
vida.

El seguro sobre la vida da satisfacción 
a los intereses más respetables, pues 
es una medida de generosa previsión 
respecto de sus herederos, de lealtad 
respecto de sus acreedores, y de pru-
dencia respecto de sí mismo.

Es tracta de les primeres planes d’un 
llibre que porta per títol “Instrucciones 
para los Sres. Inspectores, Sub-inspec-
tores y Agentes” que l’any 1919 va 
publicar Banco Vitalicio de España.

De tot plegat em quedaria amb el 
darrer paràgraf, encara que el canvi 
dels valors de l’any 1919 respecte 
dels d’aquest 2010 puguin treure una 
hipotètica força a aquests arguments 
de venda.

L’any 1919, les entitats asseguradores 
s’havien de munyir l’intel·lecte per 
donar arguments als seus inspectors 

110
abril / maig / juny

2010

//80 //81

El Butlletí  Plana Dos



i agents. Les assegurances modernes 
veien les seves primeres llums i calia 
bastir el decorat necessari per portar a 
terme la representació. I avui, malgrat 
la distància en el temps, no és pas 
massa diferent.

Ara, més que mai, cal despertar en el 
client –el possible client- la necessitat 
de l’assegurança. Ell ja la té aquesta 
necessitat. És una necessitat certa, un 
perill latent, però que ara –repeteixo-, 
més que mai, creurà que pot escapo-
lir-se del pagament de la prima, quan 
és precisament en moments de penúria 
quan més cal estar ben cobert.

Així doncs, donem-nos forces a nos-
altres mateixos per seguir tenint 
cura que els nostres clients tinguin 
l’assessorament que els cal, també 
en matèria d’assegurances personals.

És indubtable que les assegurances 
de construcció s’han aturat, que les 
assegurances d’empresa han sofert 
una recessió important, que l’atur 
segueix creixent, que l’economia no 
crida a l’optimisme, però cal que els 
mediadors d’assegurances col·legiats 
gironins generem forces i trobem 
armes on calgui per seguir generant 
riquesa en el nostre sector, en les nos-
tres empreses i en les nostres famílies.

No podem permetre que el món s’aturi 
al nostre voltant. Els nostres treba-
lladors confien en nosaltres i no els 
podem decebre. No podem engruixir 
les xifres de l’atur amb ells.

I per aconseguir-ho hem de gratar -si 
cal- en documents com aquest que ara 
us relatava, ni que sigui del 1919, i 
trobar-hi les eines i els arguments que 
avui, en plena crisi, ens seguiran fent 
imprescindibles en el nostre entorn.

Tenim una professionalitat, una for-
mació, un reciclatge constant que el 
nostre Col·legi ens ha posat a l’abast 
i que nosaltres hem aprofitat en la 
mesura que hem cregut oportú. Ara 
és l’hora de posar-ho en pràctica. Ara 
és l’hora de demostrar-nos a nosaltres 
mateixos que tot aquest bagatge no ha 
estat endebades i que és precisament 
aquest bagatge que ens pot fer surar 
en aquest mar de dubtes.

Tots els vaticinis apunten a una llarga 
durada –encara- d’aquesta crisi. Així 
doncs, no podem pas quedar-nos iner-
tes esperant que tot plegat repuntarà 
i creure que, d’aquí a ben poc, tot 
tornarà a ser com abans.

Cal que no ens aturem. Cal que canvi-
em els nostres mètodes i els nostres 
sistemes en la mateixa mesura que la 
crisi ja ha canviat massa coses arreu.

Vull aprofitar aquesta Plana Dos per 
referir-me a un altre tema: hi ha ha-
gut canvis a la junta de l’Associació 
de Perits i Comissaris d’Avaries a les 
comarques gironines. La nova junta 
té moltes ganes d’imprimir canvis im-
portants en el tarannà de l’associació 
i així se m’ha expressat en un parell 
de reunions que ja hem mantingut.
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Hem coincidit plenament que perits 
i mediadors hem d’estar molt més a 
prop i que les relacions han de ser 
molt més fluides i sovintejades. És cert 
que estem en el mateix vaixell i massa 
sovint ha semblat que som dues figures 
oposades i amb interessos i finalitats 
contraris.

Cercarem d’ara endavant tot allò que 
ens uneix per sobre del que ens pot 
separar. Estic segur que aquesta suma 
de forces ha de repercutir no només 

en una millora de les relacions –que ja 
eren molt bones fins ara- entre Apcas 
i Col·legi, sinó també entre perits 
i mediadors col·legiats. Tot plegat 
repercutirà en un millor servei als 
nostres clients.

Que tingueu un bon estiu!
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“Porta’ns les assegurances i emporta’t 
fins a 400 € en una targeta regal”

És impressionant! Si aquest mateix car-
tell que hi ha penjat a l’entrada de totes 
les oficines de “la Caixa” el pengés un 
sol dels nostres col·legiats a la porta de 
casa seva seria una veritable revolució.

I ho seria en dos sentits: el primer, que 
possiblement la gent hi faria cua per 
veure si és veritat que et donen aquests 
400 €, de quina manera, què fan real-
ment, etc. cosa que a “la Caixa” no he 
vist que passés. El segon, que la resta 
de companys el titllaríem d’engalipador 
i poc professional, cosa que a “la Caixa” 
tampoc he vist que li passés.

Tot això, afegit al fet que la mediació 
tradicional (i professional) segueix 
essent prioritària en captació de volum 
de primes en rams no vida, em porta a 
reflexionar sobre aquestes campanyes 
matusseres que desvirtuen la mediació 
asseguradora i converteixen el que hau-
ria de ser un assessorament professional 
en un mercadeig sense escrúpols.

És obvi que els agents i corredors estem 
al capdavant d’un negoci, que segons 
el diccionari de la llengua catalana és 
aquella ocupació, activitat o feina que es 
fa per obtenir un benefici. I és clar que sí!

Però aportant un valor afegit indiscuti-
ble que és el de l’assessorament després 
d’escoltar el client, i proveir- lo de l’asse-
gurança que necessita contractar i no pas 
col·locar-li la que ens interessa vendre.

Tots sabem prou que la competència amb 
la banca es fa més dura cada dia. I no 
pas només entre la banca i els media-
dors. També entre la banca i les entitats 
asseguradores quan no operen amb la 
banca, és clar.

No fa gaires dies, un alt càrrec d’una 
entitat asseguradora estretament re-
lacionada amb una entitat d’estalvi 
em manifestava que una altra entitat 
d’estalvi –a través de la corresponent 
asseguradora vinculada- els havia pres 
un percentatge molt elevat de la seva 
cartera de pòlisses de la llar.

I doncs què? No ens ha pas de tocar 
només als petits! Mireu fins on arriba la 
por de les entitats cap a la banca, que 
per iniciativa pròpia les primeres han 
decidit posar en els rebuts que es gestio-
nen bancàriament la mínima informació 
possible perquè no li “piquin” la pòlissa.

Però la incongruència apareix quan 
aquesta entitat que no vol que la banca 
“x” li “piqui” la pòlissa, és la destinatà-
ria de les pòlisses “picades” per l’entitat 
“xx”.
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Tot plegat em sona a un mercadeig fari-
saic, que no sé per què m’evoca a quan 
m’explicaven allò de Jesús a les portes 
del Temple.

Heu vist les lluites de les asseguradores 
per fer-se un lloc en les fusions de les 
caixes? Heu vist el cost a càrrec de les 
caixes per rescindir els pactes amb les 
asseguradores que no segueixen?

Mireu-vos la Plana Dos d’ara fa just un 
any. Era quan es coïa la fusió de les cai-
xes Sabadell, Terrassa, Manlleu i Girona. 

Les previsions d’aleshores del Sr. Jordi 
Blanch ja no l’han de preocupar. Ara “la 
Caixa” ja li farà la feina.

Això és la mediació en assegurances tal 
com la teniu entesa, tal com us la varen 
ensenyar els vostres pares o els vostres 
professors? Estic convençut que no.

I m’entristeix i em contraria.

 

111 / Plana Dos //85

El Butlletí  Plana Dos



Fa ben pocs dies entrevistaven de bon 
matí a Catalunya Ràdio dos líders de 

dos importants sindicats, demanant-los 
les seves valoracions sobre el nou govern 
català que s’estava confegint. 

I de tot el que varen acabar dient em 
va quedar a la memòria un seguit 
d’exigències sobre aquesta crisi que –és 
cert- estem vivint: “caldrà veure que 
farà el nou Go vern amb la crisi”; “veurem 
quines mesures prendrà el nou Govern 
per crear ocupació dins d’aquesta crisi”; 
”estarem atents a qualsevol moviment 
que amb l’excusa de la crisi retalli drets 
dels treballa dors”;... i alguna altra mostra 
més que només faria que reblar el clau. 

I, tot escoltant-los en la solitud del cot-
xe, em va fer la sensació que els sindicats 
mai s’han plantejat què hi poden fer ells 
i els seus afiliats –però sobretot ells- per 
apaivagar els efectes de la crisi, més 
enllà d’exigir a governs i a empresa ris. 
D’exigir, no només que no es destrueixi 
ocupació, sinó d’exigir que se’n creï de 
nova. D’exigir que no s’allargui l’edat de 
jubilació, d’exigir que no es retrocedeixi 
ni un bri en els drets aconseguits. 

Com si la responsabilitat de la crisi fos 
culpa de tot l’empresariat, obviant que la 
immensa majoria d’aquests emprenedors 
creadors d’ocupació són –com a mínim- 
tan honestos i tan honestament lliurats 
a les seves responsabilitats laborals com 
els mateixos treballadors de les seves 
empreses. 

Crec que seria hora que els líders sin-
dicals s’arremanguessin i amb l’esperit 
ben obert es posessin al costat de tota 
la gent que de debò està lluitant contra 
la crisi amb molt poca remor però amb 
molta efectivitat. 

Els empresaris –i ho concreto en els de 
la mediació en assegurances que són 
els que m’afecten en tant que president 
del Col·legi- sí que ens hem arremangat 
i hem buscat fórmules per anar-nos-en 
sortint. Nosaltres sí que hem buscat com-
plicitats amb els nostres treballa dors. 
Nosaltres sí que hem estat creatius per 
aconseguir que la cai guda fos la mínima i 
la represa fos la màxima. I tot en silenci, 
sense remor però amb molta efectivitat. 

O és que ens pensem que si els empre-
saris haguéssim exigit molt als nostres 
treballadors però sense posar-hi també 
un esforç palès per part nostra, aquests 
ens haurien fet costat, haurien fet equip 
amb nosaltres? 

Jo també tinc un munt de coses per de-
manar al nou Govern, però ho vaig posar 
a la carta als Reis i el dia 6 no hi va haver 
cap movi ment. I a dia d’avui encara no 
n’hi ha hagut. Però no defalleixo. M’he 
portat molt bé, ho sé, i estic més que 
convençut que tard o d’hora tindré res-
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posta. Potser em costarà interpretar-la, 
segurament em costarà saber que “allò” 
és part del regal de Reis que arriba amb 
retard. Hi estaré atent. 

Però mentre, seguiré posant-hi de part 
meva per tal que els sindicats i sindica-
listes de pega no tinguin cap mena de 
motiu per acusar me de ser col·laborador 
necessari d’aquesta crisi. Seguiré po-
sant-hi de part meva per aconseguir 

que algun dia vegin la llum i vulguin 
acceptar treballar colze a colze sindicats, 
Govern, empresaris i treballadors. 

No tinc cap mena de dubte que tots els 
mediadors d’assegurances col·legiats a 
casa faran el mateix. 

Bon any! 
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Quasi sense adonar-nos-en hem tan-
cat el primer trimestre del 2011 i 

som a les portes d’una nova edició de la 
Setmana Santa, que serà un dels tests 
indiscutibles per mesurar si és cert el 
que apunten alguns que ja estem sortint 
de la crisi o bé si –tot al contrari- hi 
seguim encara ben immersos.

Però sigui quina sigui l’apreciació que 
ens quedarà després d’aquests dies de 
minivacances per a molts, no podem 
deixar-nos portar per les aparences 
i judicar la sortida de la crisi com a 
directament proporcional al nombre 
de cotxes a les carreteres i autopistes 
i al nombre d’estades hoteleres. Alguna 
cosa hi tindrà a veure –és cert- però no 
és pas aquesta la vara de mesurar que 
hem de fer servir.

La gent de ciutat té neguit per deixar les 
urbs i anar-se’n al camp, els habitants de 
la costa per desplaçar-se a la muntanya, 
i els del camp per visitar la metròpoli. 
Per tant, desplaçaments n’hi haurà i 
d’estades hoteleres segurament també. 
Però no necessàriament serà senyal de 
sortida de la crisi.

Serà –això sí- una ajuda a la sortida de 
la crisi per allò que tant ens pregonen 
els polítics i els economistes que només 
el consum ens portarà pel camí de la 
reconstrucció econòmica i financera.

Però cal –altre cop- no cantar victòria 
abans d’hora. Per què? Doncs senzilla-
ment perquè com que l’alegria econòmi-
ca no és pas la senyera de moltes llars 
del nostre país, tot el capital (petit, cal 
dir-ho) que haurem esmerçat aquests 
dies en esbarjo ens faltarà la resta de 
l’any per fer quadrar els números de la 
minsa economia familiar.

I arribarà el maig, i el juny i el juliol, i 
tots els venciments de les assegurances 
de cada casa tornaran a ser un drama. I 
tornarem a rebre les trucades a les quals 
ja estem tan acostumats demanant 
una nova rebaixa de la prima, i com 
que massa vegades hem fet invents per 
acontentar el client, com li direm ara 
que ja no es pot rebaixar més allò que 
ja està excessivament rebaixat?

I haurem de tornar a explicar que 
l’assegurança té els seus principis (ja 
només queden els principis) en una cosa 
anomenada càlculs actuarials i que, en-
cara que no ho sembli, això és una cosa 
molt seriosa. Però, és clar, quan n’hem 
prescindit durant tant temps, ara qui li 
pot fer creure al client que això és així?

I el client ens tornarà a amenaçar que 
mirarà preus a la competència i a la línia 
directa de torn, que aquella “caixa” li 
regala no sé quants euros però que –preu 
per preu- es vol quedar a casa.
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Què us puc dir que no sapigueu a hores 
d’ara?

I tornarà a arribar més tard l’estiu ple i, 
durant l’agost, semblarà que tot s’hagi 
aturat en aquest món d’estira-i-arronsa, 
però cal no enganyar-nos, perquè tan 
bon punt el setembre apunti el nas 
ja hi tornarem a ser amb la mateixa 
cançoneta.

El problema, però, és que som nosaltres 
mateixos que hem acostumat així de 
malament el nostre client amb el visti-
plau dels nostres proveïdors (altrament 
anomenats entitats asseguradores) que 
són els qui –al cap i a la fi- fixen el preu.

I és per això que ara estem tots plegats 
–nosaltres i els nostres proveïdors- molt 
contents si tanquem l’any amb un “crei-
xement zero”, perquè a cada bugada hi 
perdem un llençol i les pòlisses que fem 
noves (o que hem pres a la competència) 
amb prou feines serveixen per compen-
sar les rebaixes que hem fet i les que la 
competència ens ha pres a nosaltres.

I, ara que ho esmento, això del “crei-
xement zero” sempre m’ha fet molta 

gràcia. Sembla que no sigui tan trist 
com dir que no hem crescut gens, que 
és veritablement el que volem dir. De la 
mateixa manera que el “decréixer” no és 
tan agressiu com perdre cartera o perdre 
quota de mercat.

Però ja podem maquillar la realitat com 
vulguem que és la que és i ens acom-
panyarà implacablement cada un dels 
nostres dies.

El que passarà és que ens acabarem 
acostumant a aquest tarannà i quan 
un client no ens demani rebaixa i 
descompte ens sorprendrem tant que 
ens pensarem que té la intenció de no 
pagar-nos la prima.

Però, per sobre de tot, companys col-
legiats, cal que seguim donant al nostre 
client aquest servei exquisit de profes-
sionalitat, de confiança, de proximitat 
que només els mediadors d’assegurances 
col·legiats sabem donar.
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Si la memòria no em traeix jo diria 
que és la primera vegada que faig ús 

d’aquesta tribuna per tancar oficialment 
i públicament una etapa de l’activitat 
social del nostre Col·legi.

De la mateixa manera que l’any 1972 
naixia la celebració de la festa en honor 
de la Verge del Perpetu Socors, patrona 
de la nostra activitat, en aquest any 2011 
l’hem hagut de suspendre per manca de 
participants, que és el mateix que dir per 
manca de suport.

Han estat trenta-nou anys de Festa 
Patronal que hem anat adaptant als 
nous temps que es transformaven amb 
nosaltres, amb el nostre tarannà i fins 
i tot amb les nostres creences religioses 
que -no ens hem pas d’enganyar- evo-
lucionaven cap a un cristianisme que, 
malgrat haver estat pal de paller de cada 
casa, s’anava descafeïnant cada cop més.

Així doncs, en aquestes trenta-nou edi-
cions la Festa Patronal va anar patint 
mutacions importants, passant de les 
tres etapes inicials a una sola etapa 
final. Recordareu els més antics que 
començàvem amb una missa en honor 

de la patrona (que per això era la Festa 
Patronal),seguíem amb una visita tu-
rística (generalment a peu) en el lloc 
escollit per a la trobada, i acabàvem amb 
l’àpat “de germanor”. Primer va caure del 
programa la missa, per la poca assistèn-
cia de fidels; al cap de pocs anys va caure 
també la visita turística (a finals de juny 
habitualment ja fa calor i els assistents 
arribàvem acalorats i suats al sopar). I 
així, de pometa en pometa, el pomer ha 
quedat sense pomes.

La Festa Patronal ha visitat en aquests 
anys totes les comarques gironines 
i també la Catalunya Nord, escollint 
pobles i ciutats com ara Ripoll en dues 
ocasions, La Bisbal d’Empordà, Santa 
Coloma de Farners també dues vegades, 
Vidreres, Figueres tres cops, Fornells de 
la Selva, Olot dos cops, S’Agaró, Lloret de 
Mar, Llagostera, Puigcerdà, Castellar de 
la Selva, Peralada dues vegades, Riude-
llots de la Selva, Hostalric, Roses, Sant 
Feliu de Guíxols, Girona en dues oca-
sions, L’Escala, Vilabertran-Vilatenim, 
Banyoles-Porqueres, Pals-Peratallada, 
Lloret de Mar, Perpinyà, Besalú-Olot, 
Figueres-Siurana d’Empordà, Monells, Les 
Planes d’Hostoles, L’Estartit-L’Escala, La 
Creueta-Quart i Llofriu.

Per comarques, la més visitada ha estat 
l’Alt Empordà en 10 ocasions; La Selva, 
8; El Baix Empordà, 7; El Gironès, 5; La 
Garrotxa, 4; El Ripollès, 2; El Pla de l’Es-
tany, 1; La Cerdanya, 1; i El Rosselló, 1.

Ha estat doncs un viatge ben agradable i 
divers per les nostres contrades que ens 
ha deixat a tots els que hi hem participat 
un extens bagatge de records, vivències i 
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sensacions que quedaran per sempre en 
el nostre interior.

Els temps canvien i amb ells evolucionem 
tots plegats com no pot ser de cap altra 
manera. Voler negar aquesta evidència 
seria enrocar-nos en un immobilisme 
malaltís i perjudicial per a l’economia 
col·legial i per a les energies dels orga-
nitzadors.

Si els col·legiats -la gran majoria de col-
legiats- no voleu o no teniu interès en 
aquesta festa, com s’ha vingut palesant 
en els darrers anys, no té sentit que se 
segueixi organitzant. El Col·legi de Me-
diadors d’Assegurances de Girona seguirà 
treballant en tot allò que entenguem que 
volen i necessiten els nostres col·legiats, 
en tot allò que porti un valor afegit a la 
institució i als seus membres i que flueixi 
d’una manera natural i espontània.

Molts de vosaltres heu estat testimonis 
fidedignes d’actes de formació plens a 
vessar i de Setmanes Mundials curulles 
d’assistents. Aquestes han de ser, doncs, 
les nostres prioritats i és en aquestes fi-
tes que seguirem vessant-hi tot el nostre 
esforç i el bon fer de les persones que hi 
són al capdavant.

Del 1972 amb les presidències successives 
del nostres malaurats Joan Sancho i Joan 
Burch, passant per la presidència del bon 

amic Vicenç Rosich i fins a dia d’avui, han 
passat aquests trenta-nou anys de treball 
de la Comissió de Relacions Públiques, i 
vull aprofitar aquestes ratlles per agrair 
a tots i cada un dels successius respon-
sables la bona feina feta i l’encert en la 
tria del lloc i l’organització dels actes.

No sé si en un futur reinventarem un acte 
social diferent del que fèiem fins ara, no 
sé si en aquestes mateixes dates, no sé si 
amb el mateix format. Crec que és molt 
important generar ocasions de trobar-nos 
i compartir experiències entre mediadors 
i representants d’entitats asseguradores i 
del món pericial, els tres pilars bàsics de 
la nostra activitat econòmica.

Tampoc ens hi obsessionarem, però si 
trobem el camí o la fórmula que ens 
porti a l’èxit en l’organització d’un es-
deveniment d’aquestes característiques 
no dubtarem a fer-lo realitat.

 No ha pas estat debades tot plegat, ni 
de bon tros. La vida també es compon 
d’experiències que ens enriqueixen i dei-
xen testimoni per als que ens seguiran 
en la vida activa de les institucions i de 
les persones. Mai tot ha estat etern i és 
per això que no ens ha de doldre tancar 
etapes que, per altra banda, han estat de 
joia i ben agradables al record.
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Un bon dia algú es desperta i decideix 
interposar una demanda al Tribunal 

de Justícia de la Unió Europea en base 
a aquella premissa que ningú pot ser 
discriminat per raó de sexe, i demana 
que les senyores i els senyors paguin el 
mateix en les diferents assegurances, 
obviant totalment els càlculs que els 
nostres soferts actuaris han hagut de di-
buixar i recomanar-ne la seva aplicació.

Ja sabem fa temps que això dels càlculs 
actuarials sembla un miratge, en tant 
que les asseguradores els han deixat de 
banda per poder captar primes a preus 
“competitius” i no pas tècnics, però la 
decisió d’aquest tribunal, en sentència 
del primer de març d’enguany, ens ve 
a demostrar que no tan sols obvia els 
càlculs actuarials, sinó que ignora que 
existeixi una figura que es diu actuari i 
que aquesta figura vetlla per l’equilibri 
tècnic de les primes d’assegurança en 
funció de diferents paràmetres que cal 
tenir presents, deixant de banda la teò-
rica discriminació de sexes.

És obvi que els jutges no han pas de 
ser doctes en totes les matèries motiu 
de conflicte, però tota vegada que sí 

que han d’acabar emetent judici sobre 
totes les matèries, caldria que fossin 
coneixedors de a qui poden recórrer en 
cada cas per tal que els assessori. En cas 
de conflicte mèdic, sabran que poden 
demanar auxili a un equip mèdic; en 
un conflicte de construcció, sabran que 
poden demanar auxili a un equip d’arqui-
tectes, però tot un Tribunal de Justícia 
Europeu sembla ser que mai ha sabut 
que en matèria d’assegurances podia 
demanar auxili a un equip d’actuaris.

I per reblar el clau, els polítics de casa 
nostra sembla ser que estan en la ma-
teixa línia. El passat mes de maig varen 
enviar a les Cortes el projecte de “Ley 
Integral para la Igualdad de Trato y la 
no Discrimación” acordada pel Govern 
espanyol, en la qual queda palès que 
tampoc s’han informat degudament 
d’això mateix.

Estic totalment d’acord en una discri-
minació positiva a favor de la dona per 
tal que aquesta pugui anar recuperant 
definitivament tots els llocs que ments 
estretes li havien pres durant molts 
segles, però les coses cal fer-les com cal 
perquè no tinguin efectes totalment 
contraris als desitjats, com passarà –de 
ben segur- en el cas que ens ocupa.

La dona estava afavorida, no pas per 
simpatia sinó pels càlculs actuarials, 
en assegurances com les de vehicles a 
motor o les de vida risc, mentre que patia 
sobreprima en les assegurances de salut, 
sobre tot en edat fèrtil.

Si els instigadors d’aquest cas -anome-
nat Test-Achats- pensaven que la no 
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discriminació que propugnaven seria 
per a portar tothom a la banda baixa 
de les primes, òbviament anaven ben 
equivocats.

Si ningú no hi posa remei –que no ho 
sembla pas-, a partir del proper 21 de 
desembre ja no hi podrà haver diferèn-
cies per raó de sexe i tothom se n’anirà 
a la banda alta, deixant a criteri de les 
entitats afavorir o bé gravar els riscos 
segons les seves conveniències en cada 
moment.

A més, la comissària europea de Justícia, 
Viviane Reding, ha confirmat als repre-
sentants dels principals grups assegu-
radors europeus en una recent trobada 
a Brussel·les, que l’aplicació dels canvis 
per la directiva de gènere en les pòlisses 
d’assegurança no té marxa enrere i que 
és final i vinculant.

Va afirmar, a més, que el paper de la 
Comissió Europea és garantir que s’aplica 
correctament, garantint la seguretat 
jurídica.

Brussel·les es preocupa ara que els 
canvis en la directiva no perjudiquin 
l’assegurança, però del que s’hauria de 
preocupar realment –i el que li hauria 

de saber greu- és que no perjudiquin els 
assegurats, que són els que hauran de 
pagar les primes encarides per aquesta 
obligació d’equilibri anti-assegurador.

I el que també haurà de fer la Comissió 
Europea –ja que ha permès que això 
arribi on ha arribat- és controlar que 
siguin totes les entitats asseguradores 
que apliquin aquests criteris, i que no 
hi pugui haver l’espavilada de torn que, 
en no aplicar-ho, se n’emporti una major 
part de les primes.

Així les coses, les entitats asseguradores 
ja cal que es posin a treballar en refer 
les primes de tots aquests contractes i 
comencin a comunicar als seus assegu-
rats els increments als quals es veuran 
sotmesos. Ja em veig venir que Nadal i el 
tió em portaran la noticia d’un significa-
tiu augment a la prima de l’assegurança 
del cotxe de la senyora o de la filla. I 
de l’assegurança de salut potser me’n 
salvaré, perquè això de l’edat fèrtil ja 
ens ha passat.

Potser, ara que em faig gran, presentaré 
una demanda per tal que l’edat no pugui 
ser motiu de discriminació a les pòlisses 
de vida.
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Encetem un nou any ple d’incerteses 
econòmiques i financeres, un nou any 

revolucionat per un canvi de govern que 
–com ja ve essent habitual- es troba les 
coses molt pitjor del que es pensava, un 
nou any marcat i remarcat per aquesta 
crisi que ens acompanya fa temps.

Però no seré pas jo qui es posi a analit-
zar ara i aquí si les decisions preses per 
aquest govern són les encertades o no. 
Prou que el temps anirà posant les coses 
al seu lloc i donant o negant la raó de 
cada cosa.

Crec que en aquests temps que ens ha 
tocat viure una de les coses que ens 
queda i que romandrà per sempre entre 
nosaltres és el do de la paraula i a ell –i 
a ella- voldria dedicar-me en aquestes 
ratlles a l’inici de l’any, tota vegada que 
sense aquest do les relacions humanes 
serien inexistents, enteses com a tals.

Des de ben petits aprenem inconscient-
ment que el do de la paraula és aquell 
que ens permet relacionar-nos amb els 
nostres pares, amb el nostre entorn, i fer-
nos entendre en les nostres necessitats. 
Més endavant assimilem que, com més 

polit i treballat és el nostre lèxic, menys 
hem de repetir allò que demanem perquè 
els grans ens comprenen més ràpid. I 
així, quasi sense adonar-nos-en, anem 
confegint un entramat de mots desats 
en la nostra memòria que ens permetran 
al llarg del temps relacionar-nos amb els 
nostres semblants i exterioritzar allò que 
la nostra ment ens dictarà.

Així doncs, per exemple, a través de la 
paraula podrem palesar amor i confirmar 
tot tipus de sentiments i estats d’ànim, 
però també ens permetrà establir vincles 
negocials i portar endavant les nostres 
empreses.

Cada tres mesos, quan em poso da-
vant l’ordinador per escriure aquestes 
ratlles, em sento molt satisfet d’haver 
desenvolupat -com animal racional que 
sóc- aquest do que em permet dirigir-me 
a tots els lectors i expressar els meus sen-
timents des d’aquesta tribuna de paper.

A més, el do de la paraula serà segu-
rament una de les poques coses que 
podrem enriquir i fer créixer malgrat la 
crisi, perquè el seu cultiu no depèn ni 
d’inversions ni infraestructures, sinó de 
la voluntat de cadascú i prou.

Comença –ja ho dèiem- un nou any. I 
amb l’any que hem deixat enrere hi hem 
deixat també el fins ara director general 
de Seguros, el Sr. Ricardo Lozano, que 
va ocupar aquest càrrec des del 2004. Fa 
ben poc el teníem a Girona en el decurs 
de la darrera Setmana Mundial, força 
conscients que ens trobàvem en aquest 
final d’etapa que s’ha acabat confirmant, 
però així i tot vàrem creure que la im-
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portància de la seva presència prevalia 
sobre el relleu en el càrrec.

El substitueix la senyora Flavia Rodrí-
guez-Ponga. Pertany als Cossos d’Ins-
pectors d’Assegurances i Inspectors 
d’Hisenda, encara que en els darrers 
anys ha desenvolupat la seva activitat 
professional a Mútua Madrileña. Li 
desitgem els millors èxits en aquesta 
nova responsabilitat professional que 
enceta amb el nou any, sobretot si els 
seus èxits representen una millora per 
al nostre estatus de mediadors i per al 
nostre reconeixement professional dins 
la societat.

Ens plauria poder debatre amb ella els 
mateixos temes que amb el seu ante-
cessor en el càrrec i establir així els 
paral·lelismes –o no- entre l’un i l’altre. 
Hi treballarem per fer-ho possible.

I fent ús encara d’aquest do de la paraula 
permeteu-me desitjar-vos que aquest 
2012 que hem encetat ens porti la pau i 
la serenor necessàries per poder afrontar 
el que la malmesa economia ens vulgui 
portar.
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No fa pas massa, caminant per un 
lloc de Catalunya el nom del qual 

no vull recordar (permeteu-me el plagi, 
don Miguel de Cervantes) vaig poder 
llegir un anunci clavat a l’aparador 
d’una oficina d’un mediador que deia 
textualment: Promoció assegurança 
de la llar. Els millors preus ací. També 
n’hi havia d’altres de similars referits a 
ciclomotors i altres rams d’assegurança.

Malauradament, aquesta política de les 
ofertes i les rebaixes no és pas exclusiva 
dels mediadors. L’apliquen sovint tam-
bé les entitats asseguradores quan els 
pressa un encaix de primes.

Però que ho facin les entitats no em 
dol tant com quan ho fa un mediador i, 
més encara, quan aquest mediador és 
col·legiat, com vaig poder comprovar 
més tard a través del seu Col·legi.

Si per fer assegurances hem d’aplicar 
la política de les ofertes com qui ven 
iogurts a punt de caducar, diu molt poc 
de la nostra professionalitat individual 
i malmet en gran manera la professio-
nalitat col·lectiva de tots els que ens 
dediquem d’una forma seriosa a aquesta 

digna activitat d’assessorar i mediar en 
la contractació de la pòlissa d’assegu-
rança que més s’ajusta a les necessitats 
del nostre client.

Com es pot dir això d’els millors preus 
ací? I les garanties? I els límits? I les 
franquícies? Els millors preus respecte 
a què?

Demano des d’aquestes ratlles a la 
persona al·ludida que retiri aquesta 
publicitat maldestra, si és que encara la 
té en aquella vidriera on la vaig veure. 
I demano a totes les persones que em 
llegeixen que no caiguin en la temptació 
d’aquests tipus de reclams fàcils, que 
no fan altra cosa que posar-nos als pro-
fessionals de la mediació al costat del 
supermercat de torn amb els iogurts a 
punt de caducar, el màrqueting i la tasca 
dels quals és ben digne i profitosa, però 
que senzillament no és la nostra.

Deixeu-me canviar de tema.

Fa ben pocs dies es va celebrar a Lleida la 
tercera jornada organitzada pel Consell 
de Col·legis de Mediadors d’Asseguran-
ces de Catalunya, amb una assistència 
de més de dues-centes persones. Crec 
que va ser un èxit, al qual ens varen 
acompanyar alguns col·legiats gironins, 
encara que menys dels que m’hagués 
agradat.

Però no em volia pas referir al tema de 
l’assistència en concret, sinó a una de 
les ponències que vàrem poder escoltar 
amb atenció i el cor petit, com va ser 
la del reconegut economista Santiago 
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Niño-Becerra, predictor d’aquesta crisi 
que estem vivint.

Ell, a banda de pronosticar una encara 
molt llarga durada de la crisi, a banda 
d’assegurar un atur estructural indefi-
nit quan la crisi remeti de prop d’un 14% 
de la població, a banda de moltes altres 
calamitats, va assegurar taxativament 
que el temps de l’individualisme havia 
passat i era caduc.

Si tres empreses competeixen per un 
mateix objectiu, només una en serà la 
guanyadora i se n’emportarà l’èxit. Però 
l’energia i sovint el capital que les dues 
perdedores hauran esmerçat en el camí 
és massa valuós com per anar-lo dilapi-
dant massa sovint. Si les tres haguessin 
concorregut juntes, l’èxit hauria estat 
de les tres.

Aquest és un dels molts missatges que 
ens va deixar Niño-Becerra per a la 
meditació.

Des de moltes tribunes se’ns està donant 
per activa i per passiva un missatge 
semblant, al qual sembla que els medi-
adors ens resistim encara. És cert que 
hi ha empreses del nostre sector que ja 
han fet passes en aquest sentit i estic 
segur que no els ha pas anat malament, 
però ens queda encara molt camí per 
recórrer des de la globalitat del sector.

Crec fermament que hem de ser valents, 
professionals i unir-nos. No ens quedarà 
altra solució que les fusions per a créi-
xer i gestionar molta més cartera d’una 
forma més tecnificada i amb menys 
equip humà. Perdrem –això sí- una bona 
part d’aquest factor humà que fins ara 
ha guiat l’assegurança, però segurament 
serà el preu que haurem de pagar per a 
subsistir.

I esperem que el client segueixi ado-
nant-se del valor afegit que significa la 
tasca del seu mediador d’assegurances, 
professional i col·legiat. 
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Sembla que tot encetant l’est iu 
caldria compondre una Plana Dos 

calmosa, romancera, digna d’aquelles 
tardes allargassades, de calor somorta, 
però ja us puc avançar que no serà pas 
així. Tinc dos temes que em roseguen 
per dins. Un de bo i un de dolent, ja us 
ho avanço. Un de positiu i un de nega-
tiu. Per trobar l’equilibri de la balança. 

I, com que sé que m’ho permetreu, 
començaré pel bo, pel que té de po-
sitiu. I no és res més que una anàlisi 
dels censos dels diferents Col·legis de 
Mediadors d’Assegurances de l’Estat 
espanyol, comparats amb el seu cor-
responent volum de població.

Pareu-hi atenció, perquè el ball de 
xifres és adormidor, però l’orgull de 
presidir un col·legi com el nostre no em 
permet obviar aquesta realitat.

I vagi per endavant que tot plegat no 
és pas cap mèrit d’aquesta presidència, 
sinó de totes les anteriors, de la ma-
teixa manera que no és cap mèrit dels 
col·legiats actuals -que també- però 
molt més encara de tots els que ens 
han precedit al llarg dels anys.

La demarcació de Girona, sisè col·legi 
de l’Estat actualment en nombre de 
col·legiats, és el primer de tot l’Estat 
en proporció d’habitants per col·legiat: 
exactament 2.232,47 habitants per 
cada col·legiat.

Això vol dir que a Girona, a les co-
marques gironines, és on més protegit 
està el consumidor sota el recer d’un 
mediador d’assegurances professional 
i col·legiat.

El primer col·legi en nombre de col-
legiats, Barcelona, es troba en la 23a. 
posició en aquesta escala d’habitant x 
col·legiat (4.725) i Madrid, segon en 
nombre de col·legiats, el trobem a la 
penúltima posició en aquesta escala: 
10.317 habitants x col·legiat, només 
seguit de Cadis.

València a la 16a. posició, Alacant a 
la 27a. i Biscaia a la 8a. completarien 
aquest rànquing que Girona encapçala.

I ens podrem preguntar si això és bo 
o dolent.

Si m’ho pregunteu a mi, us diré que 
tot depèn de l’ull amb què es miri en 
cada moment.

Pel que fa al servei al consumidor 
és el millor que li pot passar. Té on 
escollir amb una diversitat que no té 
cap habitant de cap altra demarcació 
territorial en tot l’Estat espanyol. Un 
col·legiat per cada 2.232 habitants, que 
deu venir a ser un col·legiat per cada 
700 famílies, pel cap baix.
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Amb la seguretat d’un servei professio-
nal, acurat, responsable, proper.

L’altra cara de la moneda és -és clar- la 
competència que ens generem entre 
nosaltres, que en les altres demarcaci-
ons és -si voleu- més relativa.

Hi ha, però, la resta. La resta de supo-
sats mediadors, mediocres, embolca-
llats de no se sap ben bé quina activitat 
principal que és la seva veritable font 
d’ingressos i que la mediació en asse-
gurances és l’eina per esgarrapar quatre 
pòlisses maldestres, engiponades amb 
la venda d’un cotxe o una moto, amb la 
venda d’un pis, i per a qui el Col·legi i 
la col·legiació és una ximpleria qui ni 
tenen en compte en el seu futur més 
immediat i necessari, a voltes perquè 
no en saben més, a voltes perquè no 
poden.

Hi ha, també -i ara entro de ple en 
el segon tema que us anunciava en 
el començament-, una altra fauna de 
depredadors pla més perillosa i sal-
vatge, disfressada de figura legal en 
una reglamentació feta a mida dels 
poderosos.

Efectivament: us parlo de la bancas-
segurança en general, però també 
concretament d’una entitat catalana 
que jo diria que és a casa de totes i 
cadascuna de les nostres famílies des 
del temps dels nostres avis.

Crec que ha arribat el moment que d’al-
guna manera hem de mirar de posar fi 
a les actuacions devastadores d’aquesta 
entitat de la qual no cal que esmenti el 

nom avui. De segur que ho farem més 
endavant i en llocs més transcendents 
que aquesta humil Plana Dos.

Col·locar plans de pensions a persones 
jubilades, encolomar pòlisses d’enter-
rament a persones de 80 anys a canvi 
d’una prima de 5.000,00 €, adjudicar 
pòlisses de la llar sense cobrir les més 
mínimes necessitats del client (les 
d’ells sí), obligar a contractar pòlisses 
de responsabilitat civil amb una activi-
tat totalment errònia de la que desen-
volupa el client, i tantes i tantes males 
accions sense cap mena d’escrúpol que 
tots i cada un dels nostres col·legiats 
està tip de sentir de la boca dels seus 
clients m’ha portat a dir PROU!

Crec que és hora que -amb declaracions 
dels nostres clients o sense- siguem 
capaços d’encetar una guerra descarada 
contra aquesta entitat que no respecta 
els més mínims criteris de professiona-
litat no només asseguradora, sinó molt 
sovint tampoc bancària, que confon 
el client i fa ús de dades reservades 
i privades en benefici d’uns objectius 
emparats d’una nul·la legalitat.

I voleu que us digui una cosa? Els qui 
m’acaben fent pena -molta pena- són 
els treballadors d’aquesta entitat, que 
són plenament conscients que fan 
una feina maldestra, que col·loquen 
al client el que el seu òrgan superior 
els ordena, que saben que no donen al 
client el que el client necessita, sinó 
el que necessiten ells per no quedar-se 
sense feina. I m’heu d’acceptar que 
treballar així és ben trist. Malaltís, 
diria jo.
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Així doncs, em comprometo en aquesta 
Plana Dos a sotmetre a la Junta de 
Govern del nostre Col·legi la proposta 
d’iniciar una campanya dura, agressi-
va, ambiciosa contra aquesta entitat 
per intentar que posin fi a aquesta 
mena de sacrifici col·lectiu del que 
hauria de ser el mínim respecte cap a 
una activitat tan honesta i necessà-
ria per a la societat com la mediació 
en assegurances professional, lliure, 
estudiada, en benefici del client, en 
cobertura de les seves necessitats (del 
client, és clar!).

Crec que ha arribat el moment de dir 
prou d’una forma contundent. Ja no 
es tracta que algú pugui obsequiar 
(?) amb no sé quants euros amb una 
targeta regal. Es tracta de defensar la 

nostra dignitat com a mediadors d’as-
segurances professionals, però també 
la dignitat dels nostres clients, que es 
veuen assetjats cada dia per un estol 
d’escuders al servei de l’amo gros.

I una perla abans d’acomiadar-me: 
s’acosta una nova directiva comunità-
ria que posarà definitivament sobre la 
taula allò tan temut de la comissió en 
el rebut o -encara pitjor- la inexorable 
facturació per honoraris. Sapigueu que 
hi estem amatents i que quan surti 
l’esborrany oficial en farem l’anàlisi 
corresponent i us en tindrem infor-
mats. Com cal.

Que tingueu -malgrat tot- un bon estiu!
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La Plana Dos és habitualment el reflex 
del pensament del president del 

Col·legi, mirant que aquest pensament, 
aquestes idees, combreguin amb l’espe-
rit general i amb els principis bàsics de 
la nostra institució.

En aquesta ocasió, però, em permetreu 
que obviï per uns instants aquest prin-
cipi i que us palesi en aquestes ratlles el 
meu sentiment més particular pel que 
fa referència a aquests moments apas-
sionants que estem vivint els catalans 
i que han de marcar el nostre futur més 
immediat i el més llunyà.

Estic segur que una bona part dels que 
em llegiu coincidireu amb el que queda 
escrit i una altra bona part possiblement 
no, o com a mínim no tant. A aquests 
ja des d’ara us demano comprensió i 
respecte per les idees, que és el que ha 
de presidir tota relació humana.

No puc pas pretendre que el nostre 
Col·legi s’acabi pronunciant a favor 
o en contra de la independència de 
Catalunya. Aquest és un acte personal 
i intransferible de tots i cada un dels 
catalans que caldrà materialitzar quan 

siguem cridats a les urnes en una con-
sulta de referèndum.

Però pensem que tard o d’hora el nostre 
Col·legi s’haurà de posicionar -com a 
institució- ni que sigui sobre el fet del 
dret a decidir, encara que per a molts 
sigui des de tots els temps un dret ina-
lienable i indiscutible, malgrat que sec-
tors totalitaris ens han volgut fer creure 
-també des de tots els temps- que només 
podien decidir ells per compte de tots.

Fins ara moltes patronals ja han estat 
convidades a dir-hi la seva i els resultats 
són els que són. 

Joan Rosell, president de la CEOE, quan 
se li pregunta per aquest tema, es limita 
a reconèixer que el finançament de les 
autonomies no funciona. Jo et pregunto 
per les cols i tu em contestes sobre les 
cebes. Però no cal que contesti res més. 
La CEOE no representa l’empresariat ca-
talà, que és de petita i mitjana empresa, 
i ell representa les grans oligarquies del 
país. Ja està entès. A més, no té cap 
vergonya a afirmar que la independèn-
cia és una barbaritat. Sí que sap greu, 
però, que un català com ell tingui més 
sentit del deure cap a la institució que 
presideix que no pas cap al seu país.

Foment del Treball ara es recorda de 
reclamar el pacte fiscal, just ara que ja 
és mort. No cal donar més voltes a unes 
reformes de finançament autonòmic de 
Catalunya. Cada cop que s’ha reformat 
el sistema se’ns ha venut com que ani-
ríem molt millor, però sempre ens hem 
mantingut amb un dèficit fiscal del 10%. 
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La Cambra de Comerç de Barcelona, per 
la seva banda, ha defensat aferrissada-
ment també el pacte fiscal. Caldrà saber 
cap on es pronunciarà ara que el pacte 
ja no té futur.

Antoni Abad, president de Cecot, un 
altre dels ferms convençuts que hi hau-
ria pacte fiscal, reconeixia fa ben pocs 
dies que si no s’acabava materialitzant 
tindríem un greu problema i caldria 
estudiar què cal fer. Doncs, Sr. Abad, ja 
ha arribat l’hora.

Foeg, per la seva banda, reconeix que 
l’empresariat català s’ha de posicionar 
en un sentit o altre: independència, 
estat federal... o continuar a Espanya. 
Però tampoc es pronuncia, de moment. 
Està per palesar el malestar de l’empre-
sariat gironí pel tractament que reben. 
Però n’hi ha prou amb això?

Carles Sumarroca, president de FemCat, 
opina, en canvi, que la seva patronal 
defensarà sempre el que aprovi el Par-
lament de Catalunya i el que la majoria 
del poble català decideixi quan sigui 
l’hora. Crec que és la posició més neutral 
que es pugui cercar arreu del món, però 
que no aporta absolutament res ni a la 
mateixa patronal ni al conjunt del país, 
que espera senyals de totes les forces 
econòmiques i socials.

Crec que el nostre col·lectiu així com 
la resta de col·lectius professionals, 
empresarials, sindicals, i dels diferents 
àmbits del nostre país hauran de fer 
un pas més i manifestar obertament si 
estaran o no al costat de la societat civil 
i del president i del govern del nostre 

país per defensar les legítimes aspira-
cions nacionals del nostre poble d’acord 
amb la Carta de les Nacions Unides i la 
Declaració Universal dels Drets Humans.

Els temps canvien molt ràpidament i 
el que ahir podia ser prioritari avui ja 
no ho és. Ens vénen temps difícils en 
què una barreja de sentiments com ara 
l’enveja, la cobdícia, l’erroni sentit de 
la propietat i un llarg etcètera portaran 
molts sectors no catalans -i més encara 
anticatalans- a maldar per mentir i 
amenaçar només per escampar la por 
entre nosaltres i fer-nos desdir d’aquest 
dret irrenunciable. 

La resposta a tot plegat ha de ser -com 
deia l’Ara fa uns dies- amb amor i amb 
humor. 

És amb aquest esperit que crec que hem 
de disposar-nos a caminar cap a aquest 
futur que ja tenim tan a prop. Que tin-
guem una bona travessia.
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Vull encetar aquesta primera Plana 
Dos del 2013, d’un Butlletí que 

recull els fets del darrer trimestre del 
2012, amb un molt sentit record pel bon 
amic Jordi Comas, home afable i home 
amable, un gran professional de l’hos-
taleria del nostre país i, a conseqüència 
de tot plegat -ben segur- president de 
la FOEG en els darrers temps.

Jordi Comas, ja ho sabeu, va morir a 
mans de gent -que no persones- sense 
cor i sense escrúpols a canvi de vés a 
saber quina riquesa material, que en 
els temps més eterns carregarà sobre 
les dubtoses consciències dels seus au-
tors aquest fet luctuós que ens costarà 
de pair.

Així doncs -i abans de seguir amb aquest 
escrit- descansi en pau Jordi Comas. 
Descansi en aquella pau que se li ha 
negat aquí a la Terra, al costat de la 
gent que ell estimava i de tanta i tanta 
gent que l’estimava ell. Sempre s’ha 
dit que mentre algú la recordi aquella 
persona no mor mai. En aquest sentit, 
Jordi Comas viure per sempre, perquè 
som molts els que l’admiràvem i els que 
el recordarem sempre més.

No vull deixar de tenir un pensament 
per a la seva família, sobretot per a la 
seva esposa. Ells són els que ara neces-
sitaran el suport i l’ajut de tots els que 
més directament els poden envoltar i 
donar-los aquell caliu imprescindible 
per seguir endavant enmig de tant 
desconcert.

- - - - - - - - -

Toca fer balanç d’aquest any que acabem 
de tancar i no em negareu pas que ha 
tingut un final ben atractiu pel que fa a 
la política: unes eleccions al Parlament 
de Catalunya amb uns resultats

-diguem-ne- sorprenents, amb una pos-
terior formació de govern al gust un xic 
de cada una de les dues formacions més 
votades, per més que a darrera hora hi 
havia qui demanava un govern d’unitat, 
possiblement per poder tenir també la 
seva quota de poder.

En el moment d’escriure aquestes ratlles 
tot just han començat aquest nou camí, 
pel qual els desitjo tota mena d’encerts 
pel bé del nostre país i de la seva gent.

En un altre estadi, uns projectes de 
llei del govern Rajoy criticats per uns 
i altres, fins i tot per les seves pròpies 
files. La llei Wert, de la qual a aquestes 
alçades ja és sobrer qualsevol comentari 
i la llei del ministre de Justícia Ruiz 
Gallardón, sobre la qual ja s’han pronun-
ciat tots els estaments de l’advocacia i 
la judicatura en un sentit rotundament 
contrari.
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Així doncs, no caldria una mica de sen-
tit comú abans d’emprendre projectes 
com aquests, els quals la pressió popular 
i professional acabarà condemnant al 
fracàs més estrepitós?

Però no ens penséssim pas que aquesta 
manera d’operar és exclusiva de minis-
tres amb afany de notorietat, i ara!

La Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones es va encaparrar a 
establir una DEC semestral, quan totes 
les comunitats autònomes de l’Estat 
espanyol li deien que no calia -i que 
no pensaven fer-ho en el seu àmbit de 
competències-, que era una absurditat 
afegir més càrrega administrativa als 
corredors d’assegurances, sobretot men-
tre no tinguessin capacitat per proces-
sar les dades i treure’n unes conclusions 
que fossin profitoses per a algú. Però, 
com en Wert i en Ruiz Gallardón, varen 
fer veure que eren autosuficients per se-
guir endavant i varen aplicar la mesura. 
Fins que ara, al cap de ben poc temps, la 
mateixa Laura Pilar Duque ja ha recone-
gut en més d’un acte públic que això de 
la DEC semestral va ser un error i que no 
serveix per a res, i que estan esperant 
el redactat de qualsevol decret del seu 
departament per afegir-hi l’anul·lació 
d’aquesta obligació semestral.

I tot plegat em porta a preguntar-me 
si és tan difícil escoltar als qui ens 
envolten i que -sovint- hi entenen tant 
o més que nosaltres de segons quines 
matèries. 

Caldria acostumar-nos a recordar allò 
que ens ensenyaren de menuts de les 
set virtuts en contraposició als set 
pecats capitals: humilitat, generositat, 
castedat, paciència, temprança, caritat i 
diligència. Avui, però, volia fer un incís 
especial en la primera, en referència 
al que acabem de comentar. Segur que 
amb una petita dosi d’humilitat les 
coses anirien ben diferents. De les sis 
restants n’hi ha alguna força en desús, 
però les altres segur que les comentem 
en alguna altra ocasió.

Que aquest any 2013 que acabem d’en-
cetar sigui de debò el darrer d’aquesta 
crisi ja massa severa, d’aquesta crisi 
que ja està deixant massa gent en la 
marginalitat, d’aquesta crisi que està 
posant massa coses a prova.

Però, per sobre de tot, que aquest 2013 
us porti felicitat a vosaltres i a les vos-
tres famílies, que us porti salut, que 
us porti aquella prosperitat a la qual 
tots aspirem.
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Fa ben pocs dies –com ja sabeu- el 
Tribunal de Justícia Europeu acaba 

de dictar una sentència per la qual 
obliga el Govern espanyol a canviar 
amb caràcter urgent la Llei hipotecària 
que, des de l’any 1947, resulta que conté 
clàusules abusives per als consumidors i 
que han afavorit d’una forma descarada 
la banca fins als nostres dies.

No us sona molt aquesta música?

El més trist de tot plegat és que en els 
darrers temps hi han deixat la vida 
massa persones, sotmeses a aquesta 
tirania de la banca amb la connivència i 
el suport dels governs de tots els colors 
que han anat desfilant.

En aquesta mateixa línia, encara que 
amb conseqüències molt menys dolo-
roses, fa ben pocs dies –també- llegia 
(abans hauria dit sorprès; ara ja no 
em sorprèn res) en un butlletí digital 
del nostre sector: “La CNMV vigilará el 
traspaso desde los depósitos a productos 
como seguros y fondos”.

Elvira Rodríguez, presidenta de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) ho afirmava en la presentació 
dels objectius estratègics d’aquest or-
ganisme per al 2013, i va precisar que 
estrenyerà la vigilància dels traspàs 
d’estalvis des de dipòsits bancaris cap 
a productes com ara fons d’inversió o 
assegurances d’estalvi. I concretava que 
aquesta supervisió preventiva té com a 
objectiu anticipar-se i tallar, com més 
aviat millor, els potencials problemes 
dels inversors.

No em negareu que té gràcia! 

Ara resulta que posar els estalvis en 
entitats asseguradores és un risc per als 
inversors, quan venim d’una banca que 
els ha fet de tot i més, i que ha convertit 
allò que la gent es pensava que tenien 
estalviat durant tota una vida en una 
misèria, en un no res.

Fins a la data que escric aquestes 
ratlles, però, no he vist cap reacció ni 
individual ni col·lectiva de les entitats 
asseguradores. No em consta que la 
patronal Unespa hagi demanat cap ti-
pus d’explicació a la senyora Rodríguez 
sobre aitals afirmacions, que considero 
greus i perjudicials per al nostre sec-
tor. Un sector –l’assegurador- que fins 
ara no ha generat cap tipus d’escàndol 
com les primes úniques de la banca, 
les preferents de la banca, l’intercanvi 
de preferents per accions ruïnoses 
d’una banca pràcticament fallida i un 
llarg etcètera que tots coneixem. I no 
oblidem que en utilitzar el genèric de 
“banca” ens referim també a les caixes, 
que trista fi estan fent a casa nostra.
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Qui sí que s’ha pronunciat és la titular 
de la DGSFP, Flavia Rodríguez-Ponga, 
per negar cap possibilitat que la CNMV 
pugui supervisar cap producte d’assegu-
rança, iafirmar, per altra banda, que les 
declaracions d’Elvira Rodríguez tan sols 
pretenien observar on van els estalvis 
i que no se’n faci una mala utilització.

Tant és. Crec que el mal ja està fet i que 
–en tot cas- aquestes insinuacions hau-
rien de ser rectificades per la mateixa 
persona que les va emetre.

Ens trobem, doncs, davant un nou cas 
d’ingerència del govern espanyol a favor 
de la banca, ingerència canalitzada ara 
a través d’un mecanisme de supervisió 
teòricament neutre, com la CNMV.

Dir a la població que controlaran 
aquests traspassos per estalviar pro-
blemes als inversors és una descarada 
recomanació de no moure els estalvis 
(els que encara els en quedin) de les 
entitats bancàries.

En un moment que les limitacions posa-
des a la banca sobre els interessos que 
poden oferir als seus clients posa a les 
entitats asseguradores –i a nosaltres 
els mediadors- en un lloc preferent en 
l’oferta i contractació de productes d’es-
talvi, ja hi ha qui s’ha afanyat a posar 
aigua al vi des d’una tribuna preferent.

I afanyem-nos a distribuir els productes 
d’estalvi asseguradors, perquè no tarda-
rà gaire la banca a fer servir les seves 
influències –que ja sabem que les tenen- 
per aconseguir la normativa que calgui 
per limitar la rendibilitat oferta per les 
asseguradores. I si no, temps al temps.

I, com sempre, qui en sortirà perjudicat 
una altra vegada serà el consumidor. I 
no pas per culpa nostra, sinó de qui ja 
sabeu.
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DIVENDRES, 14 OCTUBRE 2011 P U B L I R E P O R T A T G E LAVANGUARDIA III

Després d’11 anys al capda-
vant del Col·legi de Media-
dors d’Assegurances, Antoni
Godoy afirma que “pràctica-
ment tot és assegurable: des
d’una mà fins a tota una llar”.
Però la clau d’un bon profes-
sional és “donar cobertura
a tot allò que ens demani el
client i buscar les entitats que
millor resposta donin a les se-
ves necessitats”.

om està afectant
la crisi al sector
de la mediació?
Són moments no
alegres,perquèòb-

viament la crisi econòmica ens
està afectant, però menys que
a d’altres sectors com podria
ser el de la construcció. Sobre-
tot nosaltres la notem perquè
hem de fer obres d’enginyeria
per tal que els nostres clients
segueixin gaudint d’unes co-
bertures adequades a les seves
necessitats, amb unes primes
convenients per a la seva eco-
nomia. I ara realment som més
imprescindibles que mai en
aquest aspecte, per adequar les
necessitats i la cobertura dels
clients amb les primes.
M’imagino que no ha de ser

gens fàcil...
No. I entenc que només la pot
fer la gent que realment està
preparada per fer-la. És a dir,
no qualsevol persona que es de-
dica a vendre assegurances està
preparada per fer una recon-
versió de les pòlisses, ajustar
primes i cobertures, sense que
el client es vegi mancat d’allò
que requereix.
En un món on tot es pot as-

segurar, què és imprescindi-
ble contractar?
Depèn. Hi ha assegurances que
marca la llei com les dels ve-
hicles motor o embarcacions
d’esbarjo. Però hi ha les asse-
gurances que ningú hauria de
prescindir i considero que són
les que queden en benefici de
tercers. Jo entenc que tothom
hauria de tenir una assegu-
rança de vida, per si passa res,
que els hereus no hagin de ven-
dre patrimoni. I és molt impor-
tant també tenir assegurada la
llar, perquè les primes a pagar
no fan trontollar cap economia

familiar i protegeixes un dels
béns més preuats.
Però les assegurances te-

nen la fama de ser cares....
Que sigui més car o més barat
dependrà del risc que assu-
meixi cada assegurança. Per
exemple, en la llar, com que el
risc és mínim, les primes solen
ser baixes; però la de cotxe és
més cara perquè òbviament té
més risc.
També hi ha qui diu que

quan toca pagar, les assegu-
radores no compleixen...
Jo crec queno és veritat. És a dir,
si l’assegurança està ben feta,
les declaracions de l’assegurat
són vertaderes i correctes, i la
prima està calculada en funció
d’aquestes afirmacions, l’entitat
asseguradora respon sens cap
mena de dubte.
Ara bé, si perquè l’assegurança
em surti més barata no dic que
treballo en una professió de
risc, quan demani una baixa la
companyia declararà que jo ha-
via d’estar assegut a una cadira
i no a dalt d’una biga i, òbvia-
ment, no pagarà. Per tant, si
l’assegurança està ben feta i les
primes ben calculades, no ha
d’haver mai cap problema.
I si sorgeix un problema

amb un col·legiat per una as-
segurança mal feta, el col·legi
se’n fa càrrec?
Sí, aquest és l’avantatge de con-
tractar una assegurança amb un
col·legiat: que el mateix col·legi
vetllarà perquè l’actuació
d’aquest col·legiat hagi estat la
correcta i si no ha estat així, la
institució prendrà les mesures
que calguin perquè el client no

surti perjudicat.
Quins són els reptes de fu-

tur de la mediació?
Jo crec que ha de seguir pel ma-
teix camí dels últims anys per-
què és d’una professionalitat
extrema. I aquesta professio-
nalitat només s’obté mitjançant
la formació i el reciclatge cons-
tant. Que és precisament el què
el col·legi està oferint als seus
col·legiats.
A l’altra banda de la balança
però, estan els sectors que tam-

bé ofereixen assegurances, que
evidentment ni es formen ni es
reciclen i que imposen criteris
favorables a les entitats a les
quals pertanyen.
Seria el cas de les entitats

bancàries?
Per exemple. Perquè la gent
que fa l’assegurança a un banc
normalment no és per voluntat
pròpia, sinó per imposició de
l’entitat bancària arran d’una
altra operació. I no és recoma-
nable perquè l’entitat bancària

acaba imposant un producte
que li interessa i no pas el que
el client necessita.
No obstant, si un client va a
una entitat bancària a contrac-
tar una assegurança, i trobés
un professional amb un sòli-
da formació inicial, amb reci-
clatge constant i que segueix
el codi d’ètica dels mediadors
d’assegurances, podria es-
tar tan ben feta com la d’un
col·legiat. Però malauradament
no sol ser el cas.

Antoni Godoy, president del Col·legi de
Mediadors d’Assegurances de Girona

ENTREVISTA

“Amb la crisi
els mediadors

sommés
imprescindibles

que mai”

La
professiona-
litat només
s’aconsegueix
amb formació
i reciclatge

C

Antoni Godoy i Tomàs, president del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona
CLAUDI VALENTÍ
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Avui –el dia que escric aquestes 
ratlles– he presidit la inauguració 

d’un curs (que no té res a veure amb les 
assegurances) al costat del seu director 
i, us ho he de confessar, no he pogut evi-
tar pensar en Josep Maria Domènech (a. 
c. s.), i se m’ha fet un bon nus a la gola.

I és que possiblement, a partir d’ara, 
tot allò que tingui res a veure amb la 
formació em recordarà en Domènech. 
Sigui quin sigui l’entorn, sigui quina 
sigui la matèria.

És la primera vegada que un membre 
en actiu de la nostra junta ens deixa 
d’una forma tan rotunda i aquesta és 
una ferida difícil de curar. Però molt 
més difícil ha de ser encara per a la seva 
esposa, la M. Dolors, els seus fills, els 
seus néts, a qui avui d’alguna manera 
volem dedicar aquesta edició d’El But-
lletí, com a homenatge a la seva tasca 
incansable i com a record perenne de la 
seva persona.

Ell sempre m’havia dit que l’ensenya-
ment era la seva professió mai exercida 
i sempre enyorada i que en el Col·legi 
havia trobat com canalitzar aquesta 

afició, d’altra banda tan profitosa per 
a tanta gent.

En Domènech ens ha deixat en el pic 
d’aquella maduresa justa, que li apor-
tava una serenor especial a la docència 
i una capacitat de més dedicació mercès 
a la seva incipient jubilació, que ell es 
negava a acceptar.

La vida és injusta (o és la mort que ho 
és?), que ens arranca del costat les per-
sones que estimem, d’una forma sovint 
massa sobtada i –precisament– injusta.

I és ni més ni menys perquè el volem 
tenir sempre més en el record que vaig 
proposar a la Comissió Permanent, que 
hi va donar suport i ho va aprovar per 
unanimitat, de donar el nom d’Aula 
d’Estudi Josep M. Domènech a la sala de 
formació, la qual cosa ja es va comunicar 
oportunament i avui ja és una realitat.

La petjada d’en Domènech a la nostra 
organització ha estat molt important, 
no només pels càrrecs que hi ha ocupat, 
sinó per totes les hores de dedicació a 
la formació dels alumnes i a les àrees 
de responsabilitat en el Curs Superior 
i el Màster.

En Josep Maria, en Domènech, el senyor 
Domènech, qualsevol dels tractes que 
rebia en el Col·legi en funció de qui s’hi 
adreçava, restarà sempre amb nosaltres.

La seva rudesa sovint condicionava els 
alumnes, però tot seguit el seu tarannà 
conciliador esborrava qualsevol traça de 
tosquedat. Així era en Domènech. Era el 
blanc i el negre. Mai el gris. Era el som-
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riure ample i el posat esquerp. Abrupte 
si voleu, però fàcil alhora. Els que l’hem 
tractat de ben a prop ho sabem prou bé.

Així era en Domènech i és així com ens 
l’estimàvem. És així com ens l’estimarem 
sempre des d’aquell petit raconet del 
nostre cor on guardem les emocions 
més preuades.

I, des d’on siguis, amic Domènech, vetlla 
per nosaltres, descansa en pau, i ac-
cepta’m aquesta abraçada, com aquella 
que ens vàrem fer en la nostra darrera 
trobada a la clínica. No saps pas quants 
cops l’he recordat. 
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Tots tenim la sensació que estem 
vivint uns moments veritablement 

apassionants que no deixen indiferent 
ningú. La passió, però, és positiva i és 
negativa i en això ens trobem ara mateix. 
O bé és que tot plegat és conseqüència 
directa una cosa de l’altra?

D’una banda, la passió negativa d’aquesta 
situació econòmica i financera que, mal-
grat que els polítics afirmen que veuen 
recuperació on tots seguim veient com 
a molt una línia completament plana, 
segueix minant les economies de les 
empreses i de les famílies, i impossibilita 
l’increment de despesa que tant se’ns 
demana. 

Prou m’agradaria anunciar-vos un esde-
venidor ben florit i afirmar amb rotundi-
tat que estem en el bon camí, però tots 
sabem que ara per ara això no és possible. 

De l’altra banda, però, la passió positiva 
de ser testimonis d’un dels moments 
més emocionants de la nostra història 
contemporània que, entre altres coses, 
ens ha de fer millorar també la situació 
econòmica del nostre país i de la seva 
gent.

Vagi per endavant la reiteració que 
aquestes ratlles manifesten l’opinió de 
qui les escriu i no pas necessàriament la 
del nostre Col·legi com a institució, però 
podeu ben creure que sento la necessitat 
d’expressar des d’aquesta tribuna els 
sentiments que ara mateix m’omplen.

Crec que és del tot imprescindible que el 
nostre país pugui accedir a la realització 
d’aquest referèndum tan demanat des 
de la primera institució catalana, tota 
vegada que és l’única fórmula per saber 
veritablement cap a on volem anar col-
lectivament.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament 
de Girona s’ha creat la Taula Ciutadana 
pel Dret a Decidir, que vol aplegar tots 
els col·legis professionals i entitats 
cíviques de Girona i a la qual vàrem ser 
convidats a formar part, i la resposta del 
nostre Col·legi va ser afirmativa, ja que 
vàrem entendre que no podíem quedar 
al marge d’un moviment que proclama el 
dret inalienable de decidir com a poble.

Ben aviat s’ha de constituir aquesta 
taula i començar a treballar per assolir 
els objectius que en aquesta constitució 
es marcaran.

Després d’exercir aquest dret, òbviament, 
vindrà el resultat de les urnes i sabrem 
veritablement què volen la majoria dels 
nostres conciutadans, i caldrà actuar en 
conseqüència. 

Vaig llegir no fa gaire una frase de Jo-
aquim Maria Puyal que reflecteix a la 
perfecció el que és el dret a decidir: “Els 
ciutadans tenim força, els ciutadans te-
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nim molta força i, si ho sabem i la usem, 
podem condicionar el futur. Això ha de 
ser la democràcia: creure que nosaltres 
depenem de nosaltres”.

Precisament la naturalesa del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir es proposa 
fer partícips del procés de l’exercici 
d’aquest dret i de la celebració d’una 
consulta sobre el futur polític de Cata-
lunya la societat civil, les institucions 
més representatives del nostre país, el 
món local i les forces polítiques que hi 
siguin favorables, més enllà de la seva 
posició final, amb objectius tan clars 
com el de facilitar el debat democràtic 
que comporta l’exercici del dret a decidir, 
garantint que el dret a ser consultat com-
porti també el dret a defensar la posició 
que cadascú consideri més convenient.

Després, si arriba el SÍ com a resultat 
majoritari, serà en tot cas quan caldrà 
començar a caminar cap a aquest futur 
que es pot arribar a plantejar incert, però 
que ens ha d’aportar també una llibertat 
i una capacitat de decisió per nosaltres 
mateixos que ara no tenim en cap dels 
camps que ens són tan bàsics com eco-
nomia, ensenyament, legislació, llengua. 
Però això serà després. Ara el que estem 
demanant és poder-nos pronunciar de-
mocràticament i és aquesta democràcia 
tan bàsica i elemental la que se’ns nega.

Possiblement quan llegiu aquestes ratlles 
ja s’haurà celebrat la nostra Setmana 
Mundial del Mediador d’Assegurances 
i haurem tingut l’oportunitat d’haver 
escoltat la conferència de Joan B. Culla 
sobre les relacions entre Catalunya i 
Espanya i com hem arribat fins aquí. No 

em puc pas basar en la seva conferència 
(això ho escric prou dies abans), però 
puc imaginar-me que aquest il·lustre 
historiador es remetrà d’una manera o 
altra als més de mil anys d’existència 
del nostre país. Catalunya no va néixer 
amb l’estat de les autonomies i per això 
té dret a un tractament diferenciat que 
se’ns ha negat reiteradament. No faré 
ara l’enunciat de tots els greuges que 
prou coneixeu tan bé com jo, i que són 
els que han portat els catalans a sortir 
repetidament al carrer demanant una 
independència que volem sotmetre a la 
voluntat del poble mitjançant l’exercici 
més democràtic, que és votar.

Permeteu-me distreure encara la vostra 
atenció quatre línies més, amb un tema 
completament diferent. A les pàgines 
que segueixen trobareu una àmplia in-
formació del darrer estudi de mercat que 
s’ha fet des del nostre Col·legi, aquest 
cop dirigit a saber què opinen de la 
nostra institució els seus col·legiats en 
diferents aspectes i serveis. Vull reflec-
tir-ne aquí només una dada: l’elevat grau 
de satisfacció (97%) envers el Col·legi.

I és aquesta dada que ens anima a seguir 
en aquest camí, millorant en tot allò 
possible per aconseguir que el 3% restant 
pugui sumar-se a aquesta percepció. I no 
hi defallirem. Us ho asseguro. 
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Encetem aquest nou any amb mil 
propòsits —com cada any— molts 

dels quals no complirem i alguns sí. Però 
sobretot encetem aquest nou any amb 
una fita que ha d’omplir de joia qualsevol 
persona amb sentit democràtic, com és la 
proposta del Govern de Catalunya de fer 
la consulta sobre la independència de Ca-
talunya el dia 9 de novembre d’enguany.

Una consulta la pregunta de la qual 
donarà cabuda a totes les sensibilitats 
que puguem tenir els homes i les dones 
de casa nostra mercès al doble plante-
jament.

Jo ja em vaig pronunciar públicament en 
el diari El Punt Avui del divendres 13 de 
desembre i no em fa res reiterar ara i aquí 
que —si ens deixen fer la consulta— la 
meva resposta serà SÍ i SÍ.

D’aquí fins a aquella data el camí és 
encara molt llarg i poden passar moltes 
coses que ara no analitzaré, perquè no és 
pas la meva fita en aquesta “Plana dos”.

Però sí que crec que és el deure dels 
responsables d’organitzacions cíviques i 
professionals donar fe que alguna cosa 

important es mou en el nostre món i que 
ha de configurar un futur que tenim a 
tocar, i que ha de ser tan esperançador 
com nosaltres vulguem i ens proposem.

Perquè fixeu-vos que l’única cosa que 
proposem és que el nostre poble puguem 
dissenyar el futur que volem. Més trans-
cendental, molt més, que decidir a casa 
a quina hora sopem o quin programa 
volem veure a la tele, però amb el mateix 
principi democràtic.

El que pretenc des d’aquestes ratlles 
és animar tothom a defensar el dret a 
decidir per nosaltres mateixos, sense 
interferències impositives i prohibitives. 
I un cop exercit aquest dret, serem el que 
la majoria dels catalans —de tots els 
catalans— hàgim proposat. Només cal 
que qui té la capacitat d’autoritzar-ho 
ho faci donant testimoni d’aquell esperit 
anomenat democràtic.

Com que hi confio, el meu primer propòsit 
per a aquest 2014 és anar a votar el dia 
9 de novembre.

Un altre propòsit que m’he fet i que 
espero poder complir també és fer créi-
xer —ni que sigui poca cosa— el meu 
negoci. Per difícil que sigui en els temps 
que travessem, em fa por que serà més 
senzill complir aquest segon propòsit que 
no pas el primer, però hi posaré el mateix 
estímul i el mateix interès.

Determinats sectors de la societat eco-
nòmica asseguren que alguna cosa s’està 
movent i que una minsa recuperació 
apunta en aquell horitzó imaginari de 
les estadístiques i les xifres, recupe-
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ració que no sempre es reflecteix en 
la mateixa proporció en el mirall de 
casa nostra, però crec que és important 
aprofitar aquest corrent optimista per 
traslladar-lo a les nostres empreses i ser 
imaginatius per poder aprofitar-lo.

I tinc encara un tercer propòsit. M’agra-
daria que les entitats asseguradores, que 
es vanaglorien darrerament que guanyen 
més diners que mai, traslladin part 
d’aquests beneficis a la mediació, sobre 
la qual han carregat fins ara bona part de 
les seves tasques i de les seves despeses, 
sense haver-nos ni demanat si estàvem 
d’acord amb aquell nou repartiment que 
fa temps varen imposar.

No es tracta, però, que ens proposin par-
ticipar d’una part dels beneficis relatius 
que mai sabrem quins són, sinó que es 
comprometin a augmentar els percen-
tatges de les nostres comissions, de la 
mateixa manera que —com deia— fa ja 
massa anys varen augmentar les nostres 
despeses.

Només cal consultar les xifres públiques 
de les empreses asseguradores i de les 
empreses de mediació i veurem d’una 
forma diàfana com mentre els resultats 
de les primeres milloren i augmenten 
exponencialment, les de les segones —
nosaltres— disminueixen en la mateixa 
proporció. I convindreu amb mi que en 
un negoci de la mateixa cadena, on un 
guanyi cada dia més i l’altre cada dia 
menys, no pot ser i no augura res de bo.

Crec que cal recuperar aquest equilibri i 
que és hora que la mediació també posi 
condicions a les asseguradores i que no 
segueixi essent sempre al revés.

I això hem d’impulsar-ho des dels col-
legis de mediadors, des dels consells 
autonòmics de col·legis, des del Consejo 
General, i també des de les associacions 
més representatives del sector, perquè 
cal que cada una de les parts se senti 
còmoda en el rol que ocupa en aquest 
negoci comú. I sentir-se còmode, amics 
meus, vol dir guanyar diners.

Jo hi posaré el meu granet de sorra.

Tres propòsits no són pas tants. El pro-
blema és que no depenen només d’un 
mateix, com aquells d’aprimar-se, deixar 
de fumar o fer exercici.

Que tingueu un molt bon 2014!
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En encetar aquesta Plana dos tinc la 
sensació d’estar de rellogat, gaudint 

d’un préstec d’aquest espai que ja no 
em pertany.

Mercès, però, a la cortesia de l’equip de 
redacció d’El Butlletí puc fer ús encara 
d’aquesta tr ibuna privilegiada per 
adreçar-vos aquests mots que seran de 
comiat, d’agraïment, de testimoniatge.

Ara fa dotze anys -si fa no fa- vaig ac-
cedir a la presidència d’aquest Col·legi 
i ara fa quatre dies -si fa no fa- que l’he 
deixada, convençut que calia fer-ho 
per un seguit de motius que ja s’han 
explicat a bastament però que no em 
fa res reiterar.

Crec que dotze anys són els suficients 
per haver pogut desenvolupar tots 
aquells projectes que vaig poder enten-
dre com a necessaris i convenients. Són 
també els suficients per crear en altres 
companys el gust per aquesta tasca 
apassionant. I són també els suficients 
-no ens enganyem- per no blindar-me 
en aquest lloc que no em pertany, sinó 
que és patrimoni indiscutible de tots 
els col·legiats i al qual vaig accedir per 
servir i ser d’utilitat a la col·lectivitat.

Molta part d’aquests dotze anys no han 
estat fàcils per a mi pel que fa a la sa-

lut. Dos ensurts importants han marcat 
determinats moments, ja ho sabeu. Però 
quan d’alguna manera veus possibilitats 
que perilli la teva vida, el teu futur, la 
companyia dels teus estimats, és quan 
més t’oblides de morir i et lliures en 
cos i ànima a totes les teves tasques, 
desafiant l’esdevenidor. Així ho vaig fer 
en el seu moment i em va ser de molt 
profit, però són factors que també han 
pesat ara, en el moment de prendre la 
decisió de no seguir.

Dit això, puc afirmar sense cap por 
d’equivocar-me que aquests dotze anys 
han estat els més intensos i apassio-
nants de la meva vida professional. He 
hagut de fer moltes cabrioles -és cert- 
per arribar a tot arreu on calia, però crec 
que ho he aconseguit amb prou èxit, 
moltes vegades a costa d’una persona a 
la qual m’ha estat relativament senzill 
furtar-li la meva companyia perquè 
sabia que em comprenia i em donava su-
port. Aquesta persona ha estat la Carme 
Nogué, la meva esposa, a qui avui vull 
retre públicament aquest agraïment per 
permetre’m desenvolupar la presidència, 
no només amb el seu suport, sinó amb la 
seva comprensió incondicional.

Perquè presidir un col·legi professional 
com el de Mediadors d’Assegurances 
de Girona, amb tota la seva activitat 
intrínseca, el desenvolupament de les 
seves seccions, les connotacions apare-
llades cap al Consell català del qual he 
assumit la presidència en dues ocasions 
durant aquests dotze anys, les repercus-
sions cap al Consejo General en el qual 
he presidit la comissió de reforma d’es-
tatuts, d’una banda, i he estat membre 
del Centro de Negocios del Seguro i de 
la comissió de corredors, de l’altra, és 
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una absorció de temps inimaginable que 
algú acaba pagant. 

Dotze anys donen per a molt: per a mol-
tes alegries i satisfaccions, per a moltes 
emprenyades, per a moltes decepcions, 
per a alguna traïció també, i ha confegit 
cada una d’elles aquest bagatge immen-
sament valuós que m’enduc posat i que 
m’acompanyarà la resta dels meus dies 
i forma part indestriable de mi mateix, 
bagatge al qual quedareu lligats tots 
vosaltres, que heu escrit amb mi aquesta 
part de la història apassionant que ens 
ha tocat viure. 

Deixo la presidència en uns moments 
certament difícils en l’economia general 
del país i de les nostres empreses. Estic 
convençut que el Col·legi seguirà estant 
al costat dels col·legiats i treballant 
incansablement per fer-nos la vida 
professional un xic més senzilla, com 
ha fet sempre.

No tinc ni el més mínim dubte de 
la capacitat de gestió del company 
Jordi Triola, que acaba de succeir-me 
en el càrrec. Ha confegit una junta 
il·lusionada que ha acceptat el repte 
malgrat la dificultat dels temps i aquest 
valor de la il·lusió –junt amb la professi-
onalitat contrastada de tots ells- seran 
els ingredients necessaris per reeixir 
en el seu propòsit de fer un Col·legi més 
gran i més fort encara.

No sé si podia haver fet més per tots 
vosaltres: pels col·legiats, la nostra ve-
ritable raó de ser; per les relacions amb 
les entitats asseguradores, els nostres 
proveïdors i, per tant, eina indispen-
sable de la cadena de distribució; pels 
contactes amb l’Administració, el nostre 
supervisor i amb qui hi ha mantingut un 
contacte fluid; per les relacions amb la 
premsa, mirall públic del que som i del 

que fem. He de pensar que sí, que podia 
haver fet més, i per aquest motiu us vull 
demanar perdó per les ocasions en les 
quals no hagi estat a l’alçada d’allò que 
esperàveu de mi. Sapigueu, però, que 
he brindat en aquests anys el millor 
de mi i amb la màxima il·lusió amb la 
finalitat de fer-vos la vida professional 
una mica més fàcil, més reconeguda en 
el món econòmic, més identificada amb 
la societat, més propera al consumidor.

Vull donar les gràcies a totes les perso-
nes que durant aquests anys han format 
part de les diferents juntes. Són elles 
que han fet que aquesta orquestra sonés 
tan bé com ha sonat. Jo, en tot cas, hi 
he posat la batuta. 

No puc deixar de tenir un record per a 
tots els companys que ens han deixat 
al llarg d’aquest període, els quals vull 
representar ara en la persona del gran 
amic Josep Maria Domènech. Amb cada 
un d’ells se’ns n’ha anat un bocí de la 
nostra història, però també amb cada un 
d’ells ens hem enriquit amb la saviesa i 
la professionalitat que han regalat a la 
col·lectivitat. 

I gràcies, moltes gràcies, a Mercè Cla, 
Aurora Jiménez i Josep Torras. Ells són 
el veritable eix vertebrador del Col·legi 
i ells són l’equip que fa possible que tot 
vagi a l’hora.

Gràcies, Aurora, per aquesta saba nova 
que has aportat. Gràcies, Mercè, per 
aquesta fidelitat i implicació mantin-
guda durant aquests quasi quaranta 
anys a la casa. Gràcies, Josep, pel teu 
lliurament total i absolut a la feina, per 
la teva professionalitat i, per sobre de 
tot, per la teva amistat.

Us trobaré a faltar!
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