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Antoni Güell i Bosch
Enginyer cap de la 

Brigada de Girona de 
la Direcció general de 

Prevenció i extinció 
d’incendis i de salvaments 

de la Generalitat de 
Catalunya

“Haig de començar 
reconeixent el meu total 

desconeixement del 
món de l’assegurança 

d’incendis”

Enric Matarrodona  
i Puigdemont
Director de Punt Diari

“En aquest aspecte de 
professionalització i de 
preparació hi veig una 
relació entre el mediador i el 
redactor”

Pedro Aldámiz 
Echevarria

Director tècnic del Teatre 
Museu Dalí

“La gran obra conquereix en 
el mercat de l’art uns valors 

fabulosos que obliguen a una 
assegurança”

Eduard Puig i Vayreda
Director general de l’INCAVI

“A la carretera el problema 
no rau en aquesta noble 
beguda que és el vi sinó en 
l’ús que en fa l’home”

Jordi Isern i Vilaboy
Professor d’investigació  

del CSIC

“Hi ha una possibilitat real 
que ens caigui el cel pel cap,  

però no cal capficar-s’hi” Xavier Soy i Soler
Delegat territorial del 
Govern de la Generalitat  
de Catalunya a Girona

“Fa la impressió que al 
nostre país la gent encara  
no ha entès que val més 
prevenir que curar”Joaquim Nadal  

i Farreras
Alcalde de Girona

“Mai la ciutat de Girona no ha 
deixat d’exercir en un grau  

o un altre un paper jerarquitzat 
en la xarxa de pobles  

i ciutats del seu entorn”

Josep Millàs i Estany
President d’Òmnium Cultural

“El vostre col·lectiu hauria de 
prendre la decisió formal  
de fer ús de la llengua catalana 
en tota la tasca professional  
de l’assegurança”
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Jaume Camprodon  
i Rovira

Bisbe de Girona

“Un col·legi de 
professionals té la seva 
raó de ser en la recerca 

de la solidaritat entre els 
membres d’un mateix 

estament”

Esteve Camarasa  
i Rovira
President del Consejo 
General de los Colegios 
de Mediadores de Seguros 
Titulados de España

“Avui, la banca vol vendre 
assegurances, vol entrar de 
ple en el camp de la venda 
d’assegurances”

Jaume Torrent i Genís
Cap del Servei territorial 

de Girona del Departament 
General d’Urbanisme

“Ha arribat el moment 
d’iniciar un canvi de  

mentalitat envers el paper 
que han de jugar les vies de 

comunicació”

Jordi Piqué i Abadias
Director del 2n Congrés 
d’Agents i Corredors 
d’Assegurances  
de Catalunya

“En aquest Congrés el que 
sí que hauríem de fer és 
dissenyar estratègies, defugir 
de la defensa aferrissada de 
microparcel·les i, sobretot 
acceptar realitats”

Joan Burch i 
 Ribugent

Vocal de la comissió 
permanent del Col·legi de 

Mediadors d’Assegurances 
de Girona

“Podria dir sense por 
d’equivocar-me, que aquest 

va ser el primer butlletí de 
caràcter provincial publicat 

arreu de l’Estat espanyol”

Inés Padrosa i Gorgot
Bibliotecària del Castell  
de Peralada

“Cada exemplar esdevé únic 
assolint un valor intrínsec 
sense repetició. Des de l’any 
1923 fins a l’actualitat ha passat 
de 20.000 a 70.000 volums”Antoni Hostench  

i Figueras
President de la Cambra 

de Comerç, Indústria i 
Navegació de Girona

“La celebració d’una prova 
olímpica a Banyoles no ha 
suposat una implicació de 
la resta de les comarques 

gironines en aquest projecte”

Jordi Bosch i Lleó 
“Barraca”
Cap de l’Expedició de les  
Comarques de Girona al 
Makalu

“Una expedició és com 
una macedònia, tots els 
components són diferents, 
diferent gust, diferent caràcter, 
diferents idees, l’única cosa 
que no canvia és que estem 
amarats del mateix suc”

1991
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José Luis Morillo
Director de la revista 

Mercado Previsor

“La mediació ha estat el 
canal del passat, és el del 
present i serà el del futur”

Xavier Olcina i Servole
President de la Secció 
delegada del CECAS-Girona 
i director del Curs Superior 
d’Assegurances

“Només triomfarà qui hagi 
estat més previsor i estudiós”

Joan Solana  
i Figueras

Alcalde de Banyoles

“Banyoles ha tingut el mèrit 
de recórrer els últims anys 

amb el tren del 92” Salvador Servià i 
Costa
Pilot de ral·lis i raids

“Som molts els que estem 
bojament enamorats d’ella 
(cursa París-Dakar), però el 
que sí és clar és que només 
un l’aconsegueix”

Josep Roca i Fontané
Maître Sommelier  

del restaurant  
El Celler de Can Roca

“És important expressar 
les sensacions que ens 

transmet el vi d’una manera 
fàcil d’entendre”

Josep Valls i Grau
Administrador hoteler

“És molt probable que  
algú hagués sentit Pla 
blasmar contra les  
pòlisses i els rebuts”Alexandre Caldas  

i Martínez
President de l’Associació 

d’Amics del Ferrocarril de les 
comarques gironines

“Aquest conservador 
necessàriament deriva en un 

col·leccionista”
Carles Gasòliba  
i Böhm
Secretari general del 
Patronat Català Pro Europa

“Les assegurances 
constitueixen un sector 
destacat en l’economia dels 
països de la Unió Europea”
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Francesc Ferrer  
i Gironès

President de la Societat 
Cooperativa Delta

“Tutau havia estat 
un precursor del 
cooperativisme”

Josep Maria Salvatella 
i Suñer
Diputat al Parlament de 
Catalunya

“Una societat, entre 1880 
i 1900, nascuda per obra i 
gràcia de Dom Perignon”

Louis Bourrier
President regional dels 

Sindicats d’Agents Generals 
d’Assegurances del 

Llenguadoc - Rosselló

“Entre vendre assegurances 
a Perpinyà o a Girona, quina 

diferència hi ha?”

Josep Antoni 
Fernández “FER”
Dibuixant d’El Jueves  
i de l’Avui

“A la vida necessitem sentit 
de l’humor, que no és pas el 
mateix que riure-se’n del veí”

Manuel Maestro
President d’INESE

“Amb l’aparició de 
l’assegurança d’incendis, 

s’inicià l’especialització dels 
corredors d’assegurances” Deli Saavedra

Biòleg i president de la 
Institució Altempordanesa 
per a la Defensa i Estudi de 
la Natura (IAEDEN)

“L’oficina és un dels espais 
on passem més temps i on 
gastem més materials 
 i energia”

Pere Macias i Arau
President de la  

Diputació de Girona

“Actualment, i amb una 
evident intencionalitat política, 

algú qüestiona el present i 
especialment el futur de les 

diputacions catalanes”
Joan Roca i Fontané
Cuiner del restaurant  
El Celler de Can Roca

“Les guies gastronòmiques 
estan farcint el territori català 
de distincions”

1995
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Joan Antoni Poch 
-JAP-

Dibuixant

“Si d’una cosa m’he 
adonat és que al món 
sempre hi ha merder” Guillem Terribas  

i Roca
Llibreter

“Actualment l’oci és negoci”

Josep Argelaguet  
i Abadal

President de la FOEG

“No hi ha dubte que activant 
l’economia s’activa el treball”

Trifon Poch
Entrenador del CB Girona - 
Valvi

“En el bàsquet la seguretat 
és un bé molt preuat”

Josep Maria Figueras 
i Sugrañes

President del GEiEG

“En l’esport mai ningú hi 
perd del tot, doncs fins i tot 
el que perd hi guanya molt 

més que el no ha jugat” Josep Maria Llauger
Poeta i Filòsof

“Amb els nostres 
pensaments, dissenyem la 
nostra vida”Joan Badia-Homs

Historiador. Membre del 
Patronat de la Fundació 
Josep Pla de Palafrugell

“L’obra de Josep Pla és 
d’una riquesa absolutament 

excepcional” Josep Maria Joan 
Rosa
Director del Museu del 
Joguet de Catalunya / 
Figueres

“El Centre de Documentació 
posarà informació i 
documentació a l’abast 
d’investigadors, d’estudiosos  
i d’editorials”
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Marquès Tallers 
Gràfics

“Amb el consum massiu 
de paper ecològic 

aconseguirem, mica en 
mica, que les empreses 

papereres, pressionades 
per les lleis de mercat, 

millorin els seus sistemes 
productius adoptant 

tecnologies netes i no 
contaminants”

Ignacio Maestro 
Casado
Cap del departament 
comercial de Barcelona 
d’INESE. Coordinador de 
redactors de l’IAC

“D’un temps ençà el client 
demana a les asseguradores 
que les pòlisses estiguin 
redactades en català”

Josep Parnau i Bosch
President del Foment de la 

Sardana de Banyoles

“El nostre lema és  
fer festes amb sardanes,  

no festes de sardanes”

Ramon Foradada  
i Cortacans
President del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona

“Les comarques gironines 
són una de les zones amb 
més possibilitats turístiques 
de la Mediterrània”

Jordi Pons i Busquet
Director del Museu del 

Cinema - Col·lecció  
Tomàs Mallol

“El cinema és l’espectacle 
visual que més ha influenciat 

tota la humanitat”

Joan Romeu i 
Valverde
Gerent de Ports de la 
Generalitat de Catalunya

“La cultura i economia 
catalanes s’han enriquit  
durant molts segles 
d’aportacions arribades  
des del mar i dels ports”

David Meca
Campió del món de  

Natació de Llarga Distància

“Avui declarem sentir-nos 
traïts per la gent en què més 

hem confiat”
Baltasar
Rei de l’Orient

“L’únic consell vàlid: 
professionalitat, reciclatge 
constant i esperit de servei”

1999
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Arnald Plujà  
i Canals

Mestre. Estudiós  
del Cap de Creus 

“El Cap de Creus és una 
prolongació marítima  

del Vallespir”
Josep Masdeu  
i Ballart
Actuari d’assegurances. 
Director de formació de 
FIATC

“A la Conca de Barberà hi 
trobareu unes persones  
com vosaltres, que són bona 
gent, senzilla i amb moltes 
ganes de compartir  
vivències i amistat”

Dani Cañigueral Viñals
President de l’associació 

Amics dels Gegants de  
Sarrià de Ter

“El moviment geganter  
és eminentment un fet  

social i lúdic”
Pep Montenegro 
Famada
Vicepresident 3r d’Els 
Marrecs de Salt

“Volem crear les arrels 
castelleres a les comarques 
catalanes del nord”

Xavier Pérez Negre
Director del Centre de 

Formació Ocupacional a 
l’Alt Empordà. Gerent de 

l’Associació d’Hostaleria de 
l’Alt Empordà - Costa Brava

“L’hostaleria a les 
comarques gironines és el 

fenomen que impulsa la 
resta de sectors productius”

Josep Enric Martí  
i Arbós / Lluís Musté 
i Grau
President de la Federació 
de Diables i Dimonis 
de Catalunya (DDC) / 
President de l’Agrupació 
de Bestiari Festiu i Popular 
de Catalunya

“Catalunya és el lloc 
d’Europa on més es 
conserva la tradició del 
bestiari festiu i popular”

Josep Badia i Sànchez
Director general de Política 

Financera

“Des de l’Administració es pot 
mirar de col·laborar amb el 

sector de la mediació”

Encarna Pruneda / 
Rosa Marcè
Relacions públiques. 
Directores de Marcè - 
Pruneda Centre de Formació 
i Serveis

“Perquè invertir en relacions 
públiques és invertir en el futur”
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Martí Sabrià  
i Deulofeu

Director-gerent de la Unió 
d’Hostaleria i Turisme 

Costa Brava Centre

“Per garantir el lideratge 
de l’activitat turística a la 

Mediterrània, cal mullar-se” Jordi Grau i Ramió
Director d’El 9 Esportiu de 
Catalunya

“El 9, el primer diari esportiu 
en català de tota la història”

Josep Maria 
Campabadal i 

Castellví
President del Centro de 

Estudios del Consejo 
General de los Colegios 

de Mediadores de Seguros 
(CECAS)

“Les expectatives dels clients 
suposen un nivell d’exigència 

cada cop més gran”

Jaume Godoy  
i Rotllens
Germà de La Salle - Figueres

“L’instint de conservació, en 
la seva mateixa arrel, és pura 
necessitat d’assegurança”

Salomó Marquès  
i Sureda

Catedràtic de Pedagogia 
de la Universitat de Girona

“Més del 10% del magisteri 
que treballava a Catalunya 

durant la II República  
va anar a l’exili!”

Xavier Olcina  
i Servole
President de la comissió 
d’Off Road de la Reial 
Federació Espanyola 
d’Automobilisme

“Girona ha tingut sempre una 
rellevància molt important 
i mai reconeguda, en 
l’especialitat de l’autocross”

Àngel Madrià i Roura
Dissenyador gràfic i professor 

de Disseny Periodístic de la 
Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona

“En general tenim una imatge 
molt simplificada del que 

significa la paraula disseny”

Jesús Téllez Sánchez
Àrbitre de futbol de 1ª divisió

“Quan un partit es posa 
difícil el sentiment de solitud 
enmig d’aquesta multitud és 
esfereïdor”

2003
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Pere Cornellà Valls
Propietari de Cafès 

Cornellà

“Els principals arguments 
per a la seva degustació 

són de tipus sensorial i 
estimulant”

Anton Raventós Espona
President de la Fundació 
OSCOBE

“La tasca que va començar a 
Bellvitge a finals del franquisme 
segueix ajudant als nois i les 
noies que necessiten fer-se un 
lloc en el món actual”Elisa Poch Gómez

Directora del 8º Congreso 
Nacional de Agentes y 
Corredores de Seguros

“Només hi ha hagut un 
protagonista durant el  

8º Congreso: els agents  
i corredors” Mariàngels Prim i 

Gutiérrez / Cristina 
Mundet i Benito
Fer-Vet, SC

“Han de poder coexistir medi 
ambient i desenvolupament”

Josep Fàbrega Costa
Vicepresident de 

l’associació XANGARA

“Vaig anar entenent que 
ser solidari significava 

compromís” Monse Pla
Pintora i Directora general 
de la Fundació TERRA I 
ARBRES

“Els Arbres són 
possiblement les criatures 
més generoses que 
existeixen”

Joan Sancho Albar
Excol·legiat núm. 3529

“Companys molt més joves 
em preguntaven com s’ho van 

fer els agents professionals per 
subsistir durant el temps de la 

Guerra Civil Espanyola” Jordi Roca Fontané
Pastisser d’El Celler de Can 
Roca

“El pastisser al restaurant no 
fa pastissos sinó que fa plats 
dolços, postres, i va més enllà”
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Pere Gratacòs i Boix
Seleccionador Nacional 

Català de Futbol

“Catalunya és un dels 
països del món on l’esport 

està més arrelat a la 
societat”

Jenar Fèlix
Director de Brau Edicions

“L’editor es troba en la 
necessitat d’assumir la 
responsabilitat de no inundar 
el mercat amb quantitat sinó 
de fixar-se en la qualitat del 
producte”

David Ventura i Neus 
Hosta

Taller Ventura & Hosta des 
de 1982

“Si bé l’escultura ha donat 
la personalitat del gegant, el 

pintat ens donarà el caràcter”

Josep Pujolràs i Nonell
Economista. Soci Bufet Roca 
Junyent

“La desinversió de recursos, 
en especial humans, 
difícilment pot ser pacífica”

Elisa Urbasos Tapia
Periodista 

“Es diu que companyies i 
mediadors van en el mateix 

vaixell, però no és veritat” 

Juan Antonio Marín 
Domenech
President de la Federació 
Mediterrània de Corredors 
d’Assegurances (FMBA)

“No només la nostra activitat 
no és competència sinó que 
és complementària amb les 
Institucions de la mediació 
existents tant en l’àmbit 
nacional com internacional”

Pere Domènech i 
Feixas

Rector de la parròquia de 
Sant Feliu de Girona

“A l’edat mitjana, la societat 
tota ella religiosa, considera 
que el temple és una imatge 

de la Jerusalem celestial”

Molt Hble. Sr. José 
Montilla 
President de la Generalitat 
de Catalunya

“Ens trobem en un moment 
que ens convida, més que mai, 
a mirar endavant”

2007
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M. Rosa Agustí Rigall
Presidenta de l’Associació 

Gironina d’Empresàries

“Nosaltres mateixes encara 
tenim un repte – actitud per 
solucionar: el dret a decidir”

Jordi Font Agulló
Historiador i Director tècnic 
del Museu Memorial de l’Exili

“Condemnar fermament 
les dictadures és una 
qüestió de maduresa i salut 
democràtiques” 

Equip de “Voluntariat 
per la llengua” del 

CNL de Girona

“La llengua esborra estigmes i 
ajuda a cohesionar la societat”

Jordi Triola Guillem
President de la Fundació 
Privada Catalana Girona FC

“Des d’institucions com la 
Fundació hem de promoure 
accions solidàries, culturals i 
formatives” 

Narcís Illa i Alsina
Portaveu de les Comunitats 

de Regants del Baix Ter

“És evident que al segle XXI 
ningú pot concebre que d’un 
riu es transvasi el setanta per 

cent del seu cabal”
Javier de Oña
Sotsdirector de la Fundació 
Integralia

“Què fa que cada matí ens 
llevem?... La Il·lusió” 

Ramon Barnusell
Director de la Fundació 

Auditori Palau de 
Congressos de Girona

“L’Auditori representa un eix 
fonamental de consolidació de 

la ciutat com a destinació del 
turisme de negocis”

Jordi Comas
President de la Federació 
d’Organitzacions 
Empresarials de Girona 
(FOEG)

“Són les empreses les que 
creen feina”
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Josep Maria 
Fonalleras

Escriptor

“Tot gira al voltant de les 
capacitats intel·lectuals”

Miquel Ruiz
President de Fotògrafs per 
la Pau

“’Fot-li queixalada a la fam’ ha 
estat una bonica demostració 
de la capacitat de mobilització 
de les comarques gironines”

Cori Casanova
Metgessa foniatra

“Volem que la nostra veu sigui 
també reflex del que nosaltres 

som, del que creiem, del que 
ens il·lusiona”

Domènec Espadalé i 
Vergés
President de la Cambra de 
Comerç de Girona

“La Cambra s’ha posat com 
a objectiu la potenciació de 
noves vocacions empresarials”

Sotsinspector Jaume 
Franco Alonso

Cap de l’Àrea Regional de 
Trànsit de Girona. Mossos 

d’Esquadra

“L’ésser humà és en 
definitiva la peça clau, el 

veritable motor que mou els 
vehicles i en treu profit”

Aurora Martin
Directora del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-
Girona

“El desembarcament dels 
romans a Empúries el 
218 a.n.e. serà l’inici de la 
desaparició de la cultura 
ibèrica”

Marc Milian
Director de Marketing d’a.d. 

Tramontana

“Amb Tramontana es fa 
palès que la creativitat i la 
mentalitat innovadora del 

nostre país és altíssima”
Cristóbal Colón
Fundador i president de  
La Fageda

“El sentit del treball és un 
treball amb sentit”

2011
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Xavier Nicolazzi i 
Angelats

President de l’Associació 
d’Hostaleria de Girona i Radial

“El nostre objectiu ha estat 
sempre intentar convertir 

Girona en un destí turístic de 
referència”

Jaume Vicens i 
Teixidor
Director tècnic d’Apergas

“Les plantes de biogàs 
reuneixen les condicions 
òptimes per al seu 
desenvolupament”

Nathalie Gallissot
Directora del Museu de Ceret

“Ceret és des del 
començament del segle XX un 

dels llocs mítics de la història 
de l’art modern”

Maria Mercè Cuartiella
Escriptora

“L’escriptura ha estat l’eina 
que m’ha permès viure, 
experimentar, conèixer, 
explorar”

Dolors Salas
Presidenta del Club 
Bàsquet Tarragona

“Tenim molts deutes i la 
mateixa il·lusió que van tenir 
aquells joves l’estiu que van 

crear el club”
Jordi Parrilla
Director de CECAS

“Era un home (Josep M. 
Domènech) de poques 
paraules, però molt expressiu 
amb la mirada i les mans”

Ramon Corominas
President del Col·legi 

d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Girona

“Això ens crea una 
inseguretat jurídica que 

afecta la nostra activitat i 
el desenvolupament de les 

nostres professions”

Gemma Triola
Doctora per la Universitat 
de Barcelona i científica 
titular a l’Institut de Química 
Avançada de Catalunya 
(Barcelona, CSIC)

“El sistema científic espanyol 
actual, basat en els sistema 
de funcionariat, necessita una 
reforma a fons que el faci més 
eficient, àgil i competitiu”
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Anna Solés i Franch
Gerent del Consorci Sant 

Gregori

“Treballem per millorar 
la qualitat de vida de 

les persones amb greus 
discapacitats”

Sergi Bonet Marull
Rector de la Universitat de 
Girona

“L’obertura de la Universitat 
a nous camps d’acció 
se’ns presenta com a 
imprescindible”

Joan Xifra Garcia
N&X Advocats

“Som conscients que el 
mediador té molt poc marge 

de maniobra per poder 
contractar unes condicions 

personalitzades”

Quim Marcé i Llovera
Teatre de Bescanó

“Els teatres i companyies 
petites estem fent allò de 
reinventar-nos o morir”

Montserrat Galí 
Verdaguer

Secretària de l’Associació 
Amics de les Flors de 

Girona

“Els gironins som constants, 
tossuts i ens agrada la feina 

ben feta”
Guillermo Piernavieja
Director de Grupo 
Aseguranza

“Una de les millors formes 
d’innovar és mitjançant la 
comunicació”

Joan Profitós Tuset
Cap de Centre Banc de Sang 

i Teixits - Girona

“La dimensió cívica, 
col·lectiva, solidària és la base 

de la convivència entre les 
persones”

Marcel Gorgori
Periodista i escriptor

“Al nostre país, hi ha una gran 
quantitat de veus líriques de 
primera qualitat”
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Pasqual Llongueras
President d’EASY TECH 

GLOBAL

“El Col·legi de Girona, de la 
sensibilitat, n’ha sabut fer 

bandera”
Francesc Satorra
Pèrit d’assegurances i 
empleat del Futbol Club 
Barcelona

“Al final, tots ens hem 
d’aplicar la màxima del nostre 
entrenador Luis Enrique, 
cadascú al seu lloc. O resultats 
o excuses”

Carme Clusellas
Directora del Museu d’Art de 

Girona

“Visitar el museu permet 
recórrer gairebé mil anys de la 

història de l’art” Ester Fàbrega
Entrenadora del primer 
equip de grups de xou del 
Club Patinatge Artístic Olot

Ricard Planiol
Director tècnic i artístic del 
Club Patinatge Artístic Olot

“Ser els millors a qualsevol 
preu no ens serveix”

Sigfrid Galbany
Compositor. Autor de la 
sardana A la verge dels 

Socors

“La meva passió per les 
sardanes va sorgir de ben petit” Elena Jiménez de 

Andrade Astorqui
Presidenta del Consejo 
General de los Colegios de 
Mediadores de Seguros

“Hi hem arribat tots units 
per la il·lusió de contribuir al 
nostre Mejor Consejo”

Josep Pujadas i 
Maspons

President del Club BM 
Granollers

“Fer esport fomenta valors 
personals i també valors 

socials”
Francesc Sànchez 
Carcassés 
Periodista

 “Josep Bastons i Fàbrega és, 
indiscutiblement, l’autor més 
destacat i prolífic del cant de 
taverna actual”




