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PLANA DOS

Agafem embranzida

Arribem al número 150 del nostre butlletí 
i l’encetem després de les darreres elecci-
ons del mes de març en què vaig ser re-
elegit president d’aquest Col·legi. Tal com 
deia, seran quatre anys plens de nous rep-
tes i de noves implementacions.

A part dels objectius marcats i exposats en 
el moment de la reelecció, el que sí que vull 
remarcar són la complicitat i l’esperit de 
treball de tota la gent que forma aquesta 
nova Junta de Govern, amb l’objectiu clar 
que ens portarà a treballar amb la força 
necessària tal com hem fet fins ara: pensar 
en la mediació col·legiada gironina i defen-
sar la nostra professió.

Segurament hi ha moltes coses que canvi-
en amb el temps, persones, revistes, insti-
tucions, però altres ens hi adaptem perfec-
tament de forma mimètica al llarg de tots 
aquests anys de vida del nostre butlletí!

Acabava la darrera Plana dos al mes de 
març amb un desig “que realment foren 
uns feliços anys vint”, i la veritat és que 
després d’haver transcorregut la meitat 
d’any, segurament el que volem és que 
s’acabi al més aviat possible i que, si més 
no, que vagi més en una dinàmica més po-
sitiva, que no en la dinàmica que hem por-
tat fins avui.

Des del Col·legi hem pretès seguir donant 
servei en tot moment durant aquests quasi 
tres mesos de teletreball, i com moltes em-
preses de mediació del nostre sector, crec 
que ho hem aconseguit.

Hem estat en tot moment al costat dels 
col·legiats, resolent els dubtes, donant so-
lucions tècniques, tal com ha de ser.

I també haig de reconèixer que moltes en-
titats asseguradores s’han apropat a nosal-
tres i han sabut adaptar-se de forma ràpi-
da a les circumstàncies viscudes.

Hem hagut de canviar hàbits, de suspen-
dre actes, també l’àpat de germanor de la 
nostra festa patronal que teníem previst 
per al dia 26 de juny, aprendre a fer fun-
cionar programes de videoconferència i 
encara tenim en l’aire la Setmana Mundial 
d’enguany, amb el dubte de si realment la 
podrem fer o no.

Aquesta plana que sol ser més de refle-
xió personal, de comentaris de l’actualitat 
asseguradora o de la meva visió del sec-
tor, en aquests moments que mai havíem 
viscut abans el meu pensament està tant 
en com el Col·legi pot continuar estant al 
costat del mediador, com de quina manera 
totes les nostres empreses poden estar al 
costat dels nostres clients.

Quan surti aquest número serem a juliol, a 
punt d’unes possibles vacances, o no, do-
nades les circumstàncies. Esperem que sí.

Caldrà estar preparats per a tot el que ens 
depari l’estiu, i sobretot per al que vingui 
després, i de ben segur hi estarem.

Agafem l’embranzida necessària perquè 
res ens aturi.

Bon estiu.

Jordi Triola Guillem

President
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sumari

Ho dèiem en l’anterior editorial. Han passat tres mesos, com-
plicats, i seguim sent-hi. Ens ha canviat la forma de treballar 
i, sobretot, de viure, però —essencials— seguim resolent pro-
blemes, assessorant els clients, formant-nos per ser millors 
professionals.

I el butlletí, amb un trimestre més, ha arribat al número 150. 
És aviat dit. Són molts números. És molta història. I ens n’hem 
de sentir ben orgullosos.

Tant a la portada com a la secció d’informació col·legial hem 
volgut reflectir la nova realitat que ens ha dut la situació 
sanitària que ens ha tocat viure. Tots ho tenim present i ho 
recordarem sempre més, però la nostra revista col·legial tam-
bé vol deixar constància del fet, a tall de reflexió general de 
la capacitat d’adaptar-nos i de lluitar contra les adversitats.

En aquest sentit, la firma convidada que trobareu a les pà-
gines centrals també ens acosta a aquesta situació nova. En 
llegir-la hi trobareu reflectit aquest esperit de superació i de 
compromís envers els altres.

Fruïu un cop més amb el butlletí i cuideu-vos.

Bona lectura!

Núm. 150 I abril, maig, juny de 2020

 2 Plana dos

 3 Editorial

 4 Informació col·legial

 8 Firma convidada

 10 Activitats de formació

 10 Noves Tecnologies 

 11 Pep i Maria 

 12 Biblioteca

 13 D’interès

 15 Diversos 

 15 Assegurem-nos-en

EDITORIAL

www.facebook.com/mediadorsgirona

@AdACdA

www.youtube.com/channel/
UCM3zvU6Hi2gdodC8irialiQ

mediadorsdegirona.blogspot.com.es/
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Eleccions 

El dia 7 d’abril, seguint el calendari electoral pre-
vist, es van dur a terme les reunions de la Junta 
de Govern corresponents al procés d’eleccions 
2020 per a la renovació de la Junta de Govern 
del nostre Col·legi.

En virtut del procés electoral dut a terme durant 
el passats mesos de març i abril, Jordi Triola ha 
estat reelegit, per un mandat de quatre anys, 
president del nostre Col·legi. Xavier Curós i Jordi 
Casagran, ocupen les dues vicepresidències.

>> Reunions de la Junta de Govern

Estudi de mercat 2020

La Comissió d’estudis de mercat del nostre Col·legi es va reunir el 
passat 8 d’abril per començar a elaborar l’estudi de mercat 2020.

L’estudi de mercat d’enguany serà l’onzè que el nostre Col·legi 
dugui a terme des que el 2010 es varen iniciar amb l’estudi per 
conèixer el grau d’incidència de la mediació professional en 
els diferents segments empresarials de les nostres comarques. 
L’estudi de mercat 2020 vol conèixer les afectacions al sector 
de la mediació d’assegurances gironina per la Covid-19.

S’ha iniciat la fase d’enquestes i els resultats es donaran a conèi-
xer aquest mes d’octubre.

>> Jordi Triola, president del CMAG

Jordi Triola reelegit president del nostre Col·legi

Alguns dels principals punts d’acció per al període 2020-2024, 
a part de la continuïtat de les tasques endegades en l’anterior 
mandat i amb les noves incorporacions de diversos membres 
a la Junta de Govern, són la culminació del Compromís Ètic de 
l’Assegurança de Salut, la potenciació de la Responsabilitat So-
cial Corporativa, la lluita contra la competència deslleial d’alguns 
canals alternatius com la bancassegurança, la continuació de les 
campanyes publicitàries per potenciar la figura del mediador 
col·legiat, el manteniment de l’impuls engegat en les relacions 
amb les entitats asseguradores per buscar sinergies de futur i 
fomentar la col·legiació dels agents. Triola també ha indicat que 
serà el seu darrer mandat.

>> L’estudi de mercat 2020 reflectirà les 
afectacions de la pandèmia en la mediació 
gironina
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cions, consenti-
ment, formació, 
anàlisi objectiva 
i fins i tot els no-
taris com a part 
de la solució o 
potser del pro-
blema, quan par-
làvem de bancas-
segurances, fins 
arribar al ll ibre 
‘d’interès’ editat 
aquest any, que 
recull una compi-
lació de treballs 
obra de l’asses-
soria tècnica del 
nostre Col·legi.

Posem a disposició de les persones interessades totes aquestes 
obres amb la satisfacció d’haver contribuït, de manera humil però 
constant, en la promoció de la professió de mediador d’assegurances 
i de tot el sector.

Les obres es poden consultar a la nostra web col·legial: https://
mediadorsdassegurances.cat/publicacions/

 i

Campanya de 
publicitat

El 22 d’abril es va reunir la Co-
missió d’imatge i publicitat del 
nostre Col·legi. A la reunió s’hi 
va tractar un dels temes abor-
dats en la darrera Junta de Go-
vern de la nostra institució, que 
és l’actuació reprovable de les 
entitats bancàries les quals en la 
concessió de crèdits imposen la 
contractació de pòlisses d’asse-
gurança amb les asseguradores 
del mateix grup financer, i que 
la contractació agafa formes i 
modalitats que sovint no res-
ponen a les necessitats reals 
d’assegurament que té l’usuari 

>> La Comissió d’imatge i publicitat 
reunida el mes d’abril

>> Portades dels llibres editats pel nostre Col·legi

i es cobren a preus sensible-
ment superior a altres ofertes 
similars que podríem trobar si 
busquéssim aquests productes 
lliurement en el mercat d’asse-
gurances.

La Comissió d’imatge i publici-
tat va proposar a la Comissió 
Permanent del nostre Col·legi, 
articular una campanya, recu-
perant la realitzada el 2015, per 
fer visible l’actuació il·legal de 
les entitats financeres en ma-
tèria d’assegurances.

14 llibres editats

El nostre Col·legi des de sempre 
no ha deixat de comprometre’s 
amb el sector assegurador i 
entre altres molts aspectes pro-
fessionals ha desenvolupat una 
ingent activitat que ha consistit 
en l’edició de diversos llibres 
relacionats amb el món de l’as-
segurança. Bé de forma directa 
o amb la promoció a través 
d’altres organismes i empreses, 
ha fet realitat catorze llibres, al-
guns d’ells veritables exemples 
de tècnica asseguradora.

Així, des que el 1998 vam editar 
el llibre ‘la fórmula’, que recollia 
en essència les fórmules que 
són més utilitzades pels media-
dors a l’hora d’establir determi-
nats càlculs, estadístiques i pro-
babilitats, i que s’ha convertit en 
un clàssic per al qual no passa 
el temps, passant pel llibre ‘Se 
vende mercado asegurador’ 
on desfilaven definicions com 
transparència, coacció, san-

https://mediadorsdassegurances.cat/publicacions/
https://mediadorsdassegurances.cat/publicacions/
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Comissió Permanent

El dimarts 28 d’abril va tenir lloc 
una nova reunió de la Comissió 
Permanent del nostre Col·legi, 
on entre d’altres qüestions es 
van tractar temes com el pla 
d’actuació 2020-2024 de les 
diferents comissions de treball, 
el Compromís Ètic de l’Assegu-
rança de Salut i la campanya de 
publicitat (denúncia actuació 
il·legal entitats financeres – ban-
cassegurança).

>> Reunió telemàtica de la Comissió 
Permanent

Noves Tecnologies

El dijous 7 de maig la Comissió 
de Noves Tecnologies va realit-
zar  una valoració dels diferents 
programes de trobades en línia, 
fent una comparativa i estudi 
de les utilitats de cares a l’esta-
bliment d’aquest mitjà com un 
servei més a tots els col·legiats.

>> Reunió de la Comissió de Noves 
Tecnologies

Formació

La Comissió de formació i reci-
clatge professional va reunir-se 
el dia 12 de maig. El tema prin-
cipal de la reunió fou estudiar la 
realització dels actes formatius 
ajornats per la situació d’emer-
gència ocasionada amb motiu 
de la Covid-19 i el seguiment 
de les mesures per combatre la 
pandèmia. En aquest sentit, es 
va comptar amb la presència 
del responsable de la Comissió 
de noves tecnologies, Sr. Joan 
Nogué, el qual informà sobre les 
diferents opcions de programes 
de trobades en línia.

>> La Comissió de formació va 
estudiar l’opció dels webinars  

Neurovendes

El dijous 28 de maig es va re-
alitzar un webinar que amb el 
títol “Les 5 tècniques (gairebé) 
infal·libles de la neurociència 
per a la venda d’assegurances” 
va ajudar els més de 120 par-
ticipants a conèixer i posar en 
pràctica les tècniques de la neu-
rociència que permeten arribar 
a captar l’interès del client des 
d’una nova perspectiva, aconse-
guint la plena implicació i com-
promís del client en la solució 
dels seus possibles problemes 
de cobertura en previsió per-
sonal i patrimonial, coneixent 
les últimes investigacions en 
neurovendes que permeten 
assessorar convenientment el 
client i tancar més vendes, i amb 

més fidelització diferenciant-se 
com a professional en la medi-
ació d’assegurances aportant 
el valor que altres no poden 
aportar.

Josep Gendra, executive coach, 
psicòleg, formador i responsa-
ble de Formació de Negoci a la 
Direcció de Gestió del Talent 
de Reale Seguros, va intervenir 
com a ponent.

>> Josep Gendra, executive coach i 
psicòleg

Les garanties, clau 
en l’assegurament de 
tallers de cotxes

Són gairebé un miler els tallers 
de vehicles que hi ha establerts 
a les comarques gironines i de 
ben segur que tots els media-
dors en tenim uns quants com 
a clients a les nostres carteres. 
Siguin de mecànica, de xapa, 
del sistema elèctric o de pintura, 
tots ells tenen uns trets especí-
fics que els fan diferents a altres 
negocis a l’hora d’assegurar-los.

Tots els tallers treballen sobre 
uns béns propietat de tercers, 
els vehicles, que a més de te-
nir un valor considerable, els 
han de custodiar habitualment 
durant uns dies i són totalment 
responsables de qualsevol dany 
que puguin patir mentre els 
estiguin reparant i també men-
tre estiguin al seu resguard. A 
més, sovint han de fer proves 
de circulació en vies públiques 
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i també seran responsables 
dels danys que puguin sofrir, 
però també ocasionar, amb els 
vehicles dels clients.

Per si fos poc, els tallers també 
són responsables de les repa-
racions efectuades als vehicles 
així com dels danys que puguin 
originar, si són defectuoses, un 
cop el cotxe ha sigut entregat.

Com veieu les responsabilitats 
hi són a dojo, i per això no hem 
d’oblidar les nostres com a me-
diadors d’assegurances, doncs 
de retruc també en podríem 
tenir com a professionals si hem 
fet malament la nostra feina 
assegurant un taller.

Així, el dia 25 de juny, la Comis-
sió de formació i reciclatge del 
nostre Col·legi va preparar un 
webinar adreçat tant als medi-
adors com als seus treballadors, 
especialment els comercials i 
del departament de producció, 
en el qual -en un format de 
tertúlia especialitzada, amena i 
fàcil de seguir- Xavier Romero, 
pèrit d’assegurances i director 
del CEAPS (Centre d’Estudis 
de l’Associació Professional de 
Pèrits – APCAS), i Josep Soler-
gastó, corredor d’assegurances 
i especialista en gerència de ris-
cos a la pime, van intervenir-hi 
com a ponents per tractar de 
tots aquests aspectes en con-
cret, anant al gra, per explicar 

com són les garanties que afec-
ten les situacions esmentades, 
les seves clàusules, exclusions, 
perquè no ens passi res per alt, 
així com van comentar algunes 
problemàtiques que ens estem 
trobant darrerament en els peri-
tatges dels vehicles.

>> Els dos ponents del webinar sobre 
tallers de cotxes

Finalistes del Premi 
Sol 2020

Com ja coneixeu, l’any 1990 el 
nostre col·legi va instaurar el 
Premi Sol. 

Aquest premi es concedeix a 
l’entitat, organisme o institució 
d’àmbit nacional o internacional 
que s’hagi destacat per la seva 
tasca d’enfortiment i defensa de 
la figura del mediador col·legiat 
i en les seves relacions amb el 
nostre Col·legi.

Fins al moment han estat gua-
nyadors del Premi Sol: CRESA 
( 1990), CAP-ARAG   ( 1991), 
CHASYR ( 1992), LA SUIZA 
(1993), WINTERTHUR   (1994), 
FIATC (1995 i 2003), GENERA-
LI (1996), PLUS ULTRA (1997), 
VITALICIO (1998), SABADELL 
GRUP ASSEGURADOR (1999 
i 2001), SWISS LIFE (2002), 
AGRUPACIÓN DEL CONVENIO 
RC DE CORREDORES A.I .E. 
(2004), CECAS (2005), CON-

SORCIO DE COMPENSACIÓN 
DE SEGUROS (2006),  DKV 
(2007), REALE (2008), ASEFA 
(2009),  MÚTUA DE PROPIE-
TARIS (2010), REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA (2011), LIBERTY 
(2012),  AVIVA (2013), MAPFRE 
(2014), CONSEJO GENERAL 
DE LOS COLEGIOS DE MEDI-
ADORES DE SEGUROS (2015), 
ACTUALIDAD ASEGURADORA 
(2016), ENTITATS COL·LABO-
RADORES 2017 (2017), DKV 
(2018) i AXA (2019). L’any 2000 
fou declarat desert.

Complint el que s’assenyala a les 
bases del premi publiquem el 
nom dels finalistes que optaran 
al Premi Sol 2020.

Aquests  són: Aemes, Mapfre i 
Zurich. 

El lliurament tindrà lloc el prò-
xim 22 d’octubre, durant l’acte 
institucional de la 46a Setmana 
Mundial del Mediador d’Asse-
gurances.

>> Finalistes Premi Sol 2020
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per acabar la temporada, des de 
casa. Setmana a setmana hem 
anat sofisticant el procés. Ara, 
onze programes més tard, els 
actors es maquillen ells matei-
xos o ajudats pels seus familiars, 
seguint les indicacions de les 

maquilladores que es connecten 
per videoconferència. Els actors 
reben a casa seva el vestuari i 
l’attrezzo que necessitaran du-
rant la gravació. També connec-
tem els actors entre ells, per fer 
aquells esquetxos en què hi ha 
interacció entre els personatges 
o, fins i tot, els gravem amb cro-
ma (tècnica que consisteix en 
gravar els actors sobre un fons 
verd que després pot ser subs-
tituït durant la postproducció 
per una imatge i aconseguir així 
la sensació que el personatge 
està, per exemple, fent una roda 
de premsa al govern). L’equip de 
realització ens connectem amb 
ells durant les gravacions i els 
anem dirigint: en l’elecció dels 
plans, en la interpretació i, en 
definitiva, en tot allò que podem 
per millorar el resultat. 

La gravació del Polònia confinat 
no ha estat fàcil. Hem envaït l’es-
pai personal dels actors, posant 
a prova la seva paciència. A ve-
gades, tan sols preparar un pla 
amb el mòbil, que al plató, amb 
un càmera professional és qües-
tió de minuts, pot portar-nos, en 
aquestes circumstàncies, fins i 
tot una hora i quan finalment es-

EL ‘POLÒNIA’ EN TEMPS DE PANDÈMIA

Marc Martín
Realitzador del Polònia

El Polònia es va estrenar el dijous 
16 de febrer de 2006 a TV3. En 
aquell moment ningú creia que 
un programa de sàtira arribaria 
tan lluny. Crec recordar que ni 
tan sols Toni Soler, el seu crea-
dor, hi confiava. De fet veníem de 
fer Mire Usté, un programa simi-
lar a Antena 3 que no va acabar 
de funcionar. Aquest any, just 
després de la celebració del seu 
catorzè aniversari, el Polònia s’ha 
hagut d’enfrontar a un nou repte: 
la pandèmia de coronavirus. 

Les gravacions del Polònia a 
plató solen ser molt animades. 
Sempre hi ha un munt de gent 
ocupada anant i venint per tot 
arreu. No és estrany, de sobte, 
creuar-te amb un actor vestit 

d’home prehistòric o de gamba; 
tot i que el més habitual és que 
vagin caracteritzats dels polítics 
que protagonitzen l’actualitat. 
A banda dels actors i dels figu-
rants, que alguns dies poden ar-
ribar a ser molta gent, hi ha un 
munt de tècnics. Tots tenen la 
seva àrea de responsabilitat. Des 
dels que col·loquen uns micrò-
fons sofisticats sota la roba dels 
actors per enregistrar els seus 
diàlegs, fins als que preparen els 
enormes focus que il·luminen els 
diferents decorats on s’enregis-
tren els esquetxos amb càmeres 
digitals d’última generació.

És normal, doncs, que quan des 
de la directiva de Minoria Abso-
luta ens van plantejar de fer el 
programa des de casa degut al 
confinament, la primera reacció 
fos d’incredulitat. El que s’estava 
suggerint era que els actors es 
gravessin a si mateixos amb el 
mòbil. Tenint en compte que la 
caracterització dels actors es fa 
amb maquilladores professionals 
i que en ocasions poden trigar 
dues hores a fer un personatge, 
vam decidir que els actors imi-
tessin els personatges sense ma-
quillatge. Era arriscat, però do-
nada la situació ho vàrem provar. 
Per a sorpresa nostra, el públic 
va aplaudir el resultat. El gran ta-
lent dels actors es va fer palès: 

fins i tot sense 
anar maqui-
llats són capa-
ços de donar 
vida als seus 
personatges.

El que no po-
díem imaginar 
en aquell mo-
ment és que 
faríem tots 
els programes 
que quedaven 

FIRMA CONVIDADA

“En aquell 
moment ningú 

creia que un 
programa de 

sàtira arribaria 
tan lluny.”
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tàs a punt de gravar, el gos passa 
per allà i tira el mòbil a terra, tru-
quen al timbre o el nen petit que 
no entén de gravacions comen-
ça a parlar. Els equips de post-
producció del programa han tre-
ballat intensament des de casa, 
molt sovint, més sols del que és 
habitual. Tots sempre connec-
tats, amb mòbil o ordinador. A 
totes hores.

Les audiències, tot i les circums-
tàncies, s’han mantingut als 
bons nivells que estàvem acos-
tumats (la mitjana durant el perí-
ode confinat és quasi d’un 19 % 
del share). I és que en realitat, el 
que més valora el públic del Po-
lònia és la visió crítica i en clau 
d’humor de l’actualitat. El fet que 
es veiessin les costures de les 
perruques o que la qualitat de la 
imatge i el so fossin més preca-
ris ha tingut poca incidència en 
l’opinió dels espectadors.

El còmic americà Will Rogers va 
dir: «No té cap truc ser un hu-
morista quan tens tot el govern 
treballant per a tu.» Això mateix 
insinuen alguns seguidors del 
Polònia: «Us ho donen tot fet», 
diuen. La veritat, però, és que tot 
i que la realitat agitada li va bé al 
Polònia, no és tan fàcil traslladar 
aquesta realitat política a la co-
mèdia. Fer humor no és fàcil. Si 
el Polònia ha sobreviscut durant 
tants anys, és, sobretot, gràcies 
al fet que compta amb alguns 
dels millors guionistes del nostre 
país. La resta dels professionals 
que fan el Polònia tampoc es 
queden enrere. Estimem la nos-
tra professió i sempre treballem 
per fer el millor programa possi-
ble. 

Fa poc, Jaume Buixó, actual 
director del programa, va dir: 
«Hem sobreviscut a cinc pre-
sidents de la Generalitat, tres 
presidents del Govern espanyol, 

f

quatre alcaldes de Barcelona, 
dos papes, tres presidents del 
Barça i 17 operacions del rei Joan 

Carles.» Ara ja podem afegir que 
també hem sobreviscut a una 
pandèmia. 
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Desgraciadament ha hagut d’arribar 
el coronavirus perquè ens vegem en la 
necessitat de conèixer de primera mà el 
teletreball. 

No és cap altra cosa que la feina en re-
mot. Treballar des de casa o des de qual-
sevol altre lloc, en el qual hi ha d’haver 
una bona connexió a Internet o la possibi-
litat de connectar-se mitjançant el mòbil.

Convé conèixer quines són les millors 
eines per dur-ho a terme:

Eines de Google
Des de Google Drive, el disc dur virtual, 
en el qual pots emmagatzemar arxius i 
compartir-los amb els altres, fins a Goo-
gle Docs, l’equivalent del Word de Micro-
soft, que permet que puguin editar textos 
en línia diverses persones alhora. També 
tenim Google Sheets, els fulls de càlcul, o 
Google Slides, similar al PowerPoint. Tots 
ells compartibles, editables i gratuïts. 

Skype
És l’estàndard de la comunicació per àu-
dio i vídeo a través d’Internet. Ideal per fer 
reunions per videoconferència gratuïtes.

Pots descarregar Skype des d’aquí.

Slack
Eina ideal per comunicar-se entre els 
membres d’una empresa. Uneix en una 
mateixa plataforma el correu electrònic, 
un xat i aplicacions com Skype. 

Pots descarregar Slack des d’aquest enllaç.

Trello
Es tracta d’una eina per organitzar les 
tasques. Amb Trello pots crear targetes 
per organitzar tasques i així ordenar-les 
en llistes. Permet nomenar responsables 
i dates de lliurament de les tasques i al-

hora fer-ne el seguiment en temps real.

Descarrega Trello des d’aquí.

Loomio
Per prendre decisions compartides entre 
l’equip. Funciona convidant els usuaris i 
creant un debat o discussió en el qual 
cada un pot aportar el seu punt de vista. 
No cal estar  en línia tots junts. Permet 
triar l’opció d’acceptar, rebutjar, abste-
nir-se o bloquejar la proposta o decisió, 
en el moment que es pugui. 

Més informació sobre Loomio des 
d’aquest enllaç.

Toggl
Per comptabilitzar el temps dedicat a 
cada tasca. Toggl és una senzilla eina 
similar a un cronòmetre que mesura els 
temps per tu.

Descobreix més coses sobre Toogl aquí.

Tinypulse
Tinypulse és una eina que registra la sa-
tisfacció dels treballadors mitjançant en-
questes aleatòries setmanals, que mos-
tren com se senten els empleats i què 
necessitarien per millorar.

Coneix Tinypulse de prop des d’aquest 
enllaç.

Ara que ja disposem de les eines, cal mar-
car unes normes bàsiques per a l’activitat. 
En primer terme, que totes les persones 
que viuen  a l’habitatge respectin els es-
pais i les hores de feina. En segon terme, 
podem distingir dos tipus de recomana-
cions, unes relatives a la prevenció sanità-
ria i unes altres relatives a la feina: 

Prevenció sanitària:
- Posa’t una roba adequada i còmoda per 

treballar.

- Si vens del carrer, canvia’t de roba i 
renta’t les mans o dutxa’t.

- Extrema l’ordre i la neteja, sobretot 
en superfícies amb alt risc d’afavorir 
la transmissió.

- És millor que els equips de treball no 
es comparteixin.

- En cas de compartir-los han de des-
infectar-se després d’usar-los amb 
solucions hidroalcohòliques.

Prevenció  en la feina:
- Determina un espai concret òptim 

per treballar lliure de distraccions. I 
amb bona il·luminació.

- Utilitza equips de l’empresa sempre 
que sigui possible.

- Utilitza únicament el mòbil de la fei-
na.

- Evita fer servir xarxes Wi-Fi públi-
ques o de tercers.

- Compte amb el phishing: no accedei-
xis a enllaços de correus sospitosos.

- Accedeix a llocs web que utilitzin 
https. La s vol dir que la connexió és 
segura.

- Cuida bé les contrasenyes, no les ex-
posis en xarxes no segures.

- Actualitza els sistemes i aplicacions.
- Fes servir antivirus en els teus equips 

de treball.
- Fes còpies de seguretat periòdica-

ment.
El teletreball ha vingut per quedar-se 
i amb aquesta petita guia, segur que 
serà més de bon portar.

Comissió de Noves Tecnologies

FORMACIÓ

Activitats

Noves Tecnologies

TELETREBALL

FORMACIÓ I RECICLATGE PROFESSIONAL 

JULIOL 2020
Dijous 23. Webinar “Les assegurances per-
sonals, l’oportunitat de la mediació per ob-
tenir el client integral” 

SETEMBRE 2020
Dijous 24. Pendent de concretar

OCTUBRE 2020
Dimarts 20. Pendent de concretar

Aquests actes són vàlids per a la formació contí-
nua per a l’exercici de les funcions de les persones 
que integren les categories B i C del Reial decret 
764/2010, d’11 de juny, sobre competència professi-
onal, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 que 
estableixen els requisits i principis bàsics dels progra-
mes de formació per als mediadors d’assegurances, 
corredors de reassegurances i altres persones que 
participin directament en la mediació de les assegu-
rances i reassegurances privades.

CURSOS DE RECICLATGE PROFESSIONAL

Girona

2020 (dates pendents de concretar)
Curs “L’assegurança d’automòbils”
Curs “Les assegurances de multirisc. Què hem 
de conèixer?”

Aquests cursos són vàlids per a la formació contí-
nua per a l’exercici de les funcions de les persones 
que integren les categories B i C del Reial decret 
764/2010, d’11 de juny, sobre competència profes-
sional, i de la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011 
que estableixen els requisits i principis bàsics dels 
programes de formació per als mediadors d’as-
segurances, corredors de reassegurances i altres 
persones que participin directament en la media-
ció de les assegurances i reassegurances privades.

CURSOS

OCTUBRE 2020
Dilluns 5. Inici Curs Superior d’Asseguran-
ces 2020-2021 (Curs de formació en ma-
tèries financeres i d’assegurances privades 
– Certificat Grup A). Girona.

Aquests curs és vàlid per a l’obtenció del certificat 
acreditatiu d’estar en possessió dels coneixements 
i aptituds necessaris per exercir l’activitat de medi-
ació d’assegurances i de reassegurances privades 
exigit a les persones a què es refereix l’article 39.1 
de la Llei 26/2006, enquadrades en el Grup A, a 
què es refereix el Reial decret 764/2010, d’11 de 
juny, sobre competència professional, i la Resolu-
ció de la DGSFP de 18.2.2011 que estableixen els re-
quisits i principis bàsics dels programes de forma-
ció per als mediadors d’assegurances, corredors 
de reassegurances i altres persones que participin 
directament en la mediació de les assegurances i 
reassegurances privades.

https://www.skype.com/es/get-skype/
https://slack.com/intl/es-es/
https://trello.com/platforms
https://www.loomio.org/?locale=es
https://toggl.com/
https://www.tinypulse.com/
https://www.tinypulse.com/
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El “nou barem”  
ja té quatre anys
Sí, ja fa més de quatre anys 
que va entrar en vigor el nou 
sistema per a la valoració dels 
danys i perjudicis causats a les 
persones en accident de cir-
culació, que la majoria seguim 
anomenant “barem” o “barem 
d’automòbils”, fent palès el 
que es coneix com a economia 
de llenguatge.

Així, des de l’1 de gener de 
2016 el Reial decret legislatiu 
8/2004, de 29 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la 
Llei sobre responsabilitat civil i 
assegurança en la circulació de 
vehicles de motor, incorpora 
el “nou” títol IV en què s’esta-
bleix l’esmentat sistema de va-
loració. Aquest canvi es va fer 
mitjançant la Llei 35/2015 que 
se cita al títol del llibre que us 
presentem.

Passats de llarg aquests quatre 
anys, entenem que s’ha conso-
lidat el que ja havíem conegut 
amb el sistema de valoració 
anterior. No només es tracta 
d’un text rellevant pel que fa 
a la valoració dels danys i per-
judicis patits per les víctimes 
d’accidents de trànsit, àmbit 
en què l’aplicació és obligatò-
ria, sinó que també es tracta 
d’una eina de referència a la 
qual acudeixen els magistrats 
a l’hora d’establir les indemnit-
zacions per la mort, les lesions 
i les seqüeles causades a ter-
ceres persones en altres esde-
veniments. 

Aquesta és la raó per la qual 
molts professionals poden es-
tar interessats, i de fet ho es-
tan, a conèixer els mecanismes 
d’aplicació d’un sistema de 
valoració que conté una com-

plexitat indiscutible. Aques-
ta dificultat pot ser superada 
amb l’ajut d’instruments com 
el llibre que us proposem, per 
tal de fer els càlculs que seran 
necessaris per preparar la re-
clamació o la defensa, segons 
sigui el cas, ja sigui en els tri-
bunals o en les negociacions 
extrajudicials.

L’obra que us presentem, de 
la qual hi ha també una versió 
electrònica, va ser de les prime-
res a publicar-se després de la 
promulgació del nou sistema de 
valoració i ara, al maig del 2020, 
es torna a publicar en una nova 
edició que incorpora nous capí-
tols dedicats a alguns concep-
tes indemnitzatoris d’especial 
complexitat. Es presenta com 
una eina per facilitar el maneig 
del barem, prenent com a re-
ferència el model d’informe fo-
rense que s’inclou a l’annex II 
del Reial decret 1148/2015, en 
què es desenvolupa la interven-
ció dels forenses en la perícia 
extrajudicial en fets relatius a 
accidents de circulació.

El llibre mereix una primera 
consulta basada en una lectura 
general per conèixer com pro-
cedir davant de la necessitat 
de valorar determinades con-
seqüències d’accidents amb 
víctimes, assimilant les pautes 
principals, per a més endavant 
acudir-hi com a instrument de 
consulta en els casos que ho 
requereixin.

La jurisprudència és plena 
d’exemples en què s’ha utilitzat 
el barem (els anteriors i també 
l’ara vigent) amb aquesta finali-
tat. Donat que, en els casos dife-
rents als accidents de circulació, 
s’utilitza com a eina de consulta, 
les indemnitzacions establertes 

poden veure’s modificades a l’al-
ça o la baixa per diferents mo-
tius que els magistrats poden 
tenir presents. No és el mateix 
un accident d’avió, un assassinat 
o un accident laboral.

Entre els professionals que se 
citen a la contraportada del 
llibre no hi són els mediadors 
d’assegurances. Pensem, però, 
que una eina com aquesta pot 
ser un instrument de profit tam-
bé per a nosaltres en diversos 
aspectes de la nostra activitat. 
Tant per assessorar clients que 
han estat víctimes d’accidents, 
fossin o no de circulació, com a 
l’hora de fer palesa als nostres 
clients la necessitat de con-
tractar uns capitals suficients 
de responsabilitat civil, en el 
cas d’empreses i empresaris, o 
de responsabilitat patrimonial, 
en el cas de l’Administració.

En resum, una eina recomana-
ble per a la nostra biblioteca 
professional.

Ressenya bibliogràfica Manual 
para la aplicación del baremo de 
la Ley 35/2015. 2ª edición. Morte 
Tamayo, Noemi. Wolters Kluwer. 
2020. Codi ISBN: 978-84-18349-
11-9 (Codi versió electrònica: 978-
84-9020-996-7).

Joan Morales

BIBLIOTECA

MANUAL PARA LA APLICACIÓN  
DEL BAREMO DE LA LEY 35/2015 
Noemi Morte Tamayo
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Estranya pregunta, potser 
pensarà el lector.

De fet tots sabem que el 5 de 
febrer passat es va publicar al 
BOE el Reial decret llei 3/2020 
que, dins el seu farciment fei-
xuc de destriar, incorpora en 
el títol primer del llibre segon 
la llargament esperada trans-
posició de la Directiva (UE) 
2016/97 del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 20 de ge-
ner de 2016, sobre la distribu-
ció d’assegurances, coneguda 
com a IDD (acrònim de la seva 
denominació en anglès Insu-
rance Distribution Directive). 

Entre d’altres disposicions, hi 
trobem la derogació de la Llei 
26/2006 de mediació d’asse-
gurances i reassegurances pri-
vades.

L’entrada en vigor de la nova 
disposició legal fou l’endemà 
de la seva publicació, el 6 de 
febrer. Amb l’excepció d’una 
de les seves novetats, els 
comptes separats per als in-
gressos provinents del cobra-
ment de rebuts als clients que, 
com bé coneixeu la majoria de 
lectors, entrà en vigor al cap 
de tres mesos, el 6 de maig 
passat.

Quin sentit té, doncs, la pre-
gunta que encapçala aquest 
article? 

Una mica d’ironia, barrejada 
amb perplexitat i també algu-
nes dosis d’inseguretat.

El cas és que una suma de fac-
tors ha fet que la transposició 
de la IDD hagi estat bastant 

diferent de com podríem ha-
ver imaginat.

La inestabilitat política dels 
darrers anys portà a fer que 
les legislatures fossin curtes 
i sovintegessin les eleccions 
al Congrés dels Diputats, de 
manera que s’anà retardant 
l’elaboració per tràmit ordinari 
de l’esperada Llei de distribu-
ció d’assegurances. Finalment 
s’optà per l’aprovació de l’es-
mentat Reial decret llei, fór-
mula d’urgència que evità se-
guir rebent els avisos de Brus-
sel·les. Però de retruc portà 
a la necessitat d’iniciar amb 
posterioritat un procés de re-
visió i esmenes al Congrés de 
Diputats. 

Aquí s’hi afegeix la paralitza-
ció general d’activitats arran 
de la crisi de la COVID-19, que 
tot just comencem a esbandir 
(la paralització, no les seves 
conseqüències econòmiques!) 

i que ha suposat un retard, un 
cop més, en la tramitació par-
lamentària. Hi ha qui estima 
que fins a l’any 2021 no tin-
drem finalitzat aquest tràmit, 
acabat el qual potser sí que 
podrem afirmar que “tenim 
Llei de distribució com Déu 
mana”.

Així què tenim ara?

La nostra activitat està regula-
da des del passat 6 de febrer 
per un reial decret llei (té rang 
de llei, no ho hem de confon-
dre amb un reial decret), que 
ha derogat la Llei de mediació. 
Això és indiscutible.

Però aquest text legislatiu està 
passant per una tramitació 
parlamentària en la qual sa-
bem que hi ha presentades 122 
esmenes. Acabat aquest pro-
cediment esperem que algu-
nes incerteses es vegin aclari-
des. I, en tot cas, no serà fins 
a aquell moment que podrem 

D’INTERÈS

Tenim Llei de distribució d’assegurances?
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esperar que la DGSFP i altres 
òrgans de control de caire au-
tonòmic comencin a mostrar 
el seu criteri interpretatiu d’al-
guns articles i disposicions de 
la llei.

Alguns dels termes que s’es-
pera que millorin la seva 
redacció i permetin una in-
terpretació més segura són 
la citada regulació sobre els 
comptes separats, el règim 
d’incompatibilitats d’agents 
i corredors, els conceptes de 
venda vinculada i venda com-
binada, els procediments de 
denúncia per part dels emple-
ats dels distribuïdors d’asse-
gurances, com es procedeix 
després de la cancel·lació per 
inactivitat dels corredors d’as-
segurances, com ha de ser el 
test als clients segons hi hagi 
o no assessorament en la dis-
tribució dels IBIPs (productes 
d’inversió basats en assegu-
rances, en els quals no hi ha 
interès garantit)...

Molts d’aquests dubtes pot-
ser no es resoldran en la tra-
mitació d’esmenes al Congrés, 
però, com dèiem, el desenvo-
lupament reglamentari de la 
llei, en què potser es donarien 
noves pautes, és probable que 
no es porti a cap fins després 
d’aquest procés parlamentari.

Per acabar, hem dit més 
amunt que la Llei 26/2006 de 
mediació d’assegurances i re-
assegurances està derogada. 
Cert. Però no ho estan, de mo-
ment, el Reial decret 764/2010 
i la Resolució de formació de 
18-02-2011, que estableixen 
quines són les obligacions de 
formació dels mediadors d’as-
segurances.

Res priva la DGSFP de pro-
mulgar, com preveu l’article 
165 del Reial decret llei, unes 

noves disposicions que regu-
lin la formació a què estaran 
obligats els distribuïdors d’as-
segurances. Però tot sembla 
indicar que la Direcció General 
esperarà que hagi finalitzat el 
procés parlamentari explicat 
més amunt. Això fa que, men-
tre que els mediadors d’asse-
gurances seguim sotmesos a 
una reglamentació que sabem 
que és a punt de canviar, però 
no sabem quan, la resta de 
distribuïdors, que passen a es-
tar sotmesos a la nova legisla-
ció (fonamentalment entitats 
asseguradores que distribuei-
xen productes asseguradors 
a través dels seus empleats), 
continuen sense cap obligació 
de formació.

Només sabem segur que tam-
bé els corredors hauran de 
fer formació contínua (així ho 
estableix la mateixa Directiva 
IDD). La resta són especula-
cions arran d’uns esborranys 

 d

que s’han filtrat. Probable-
ment la realitat no s’allunya-
rà gaire del que es diu en 
aquests esborranys, però se-
guim en la incertesa.

En resum, tenim nova legisla-
ció en matèria de distribució 
d’assegurances que regula la 
nostra activitat professional 
com a mediadors d’assegu-
rances i la d’altres distribuï-
dors d’assegurances i reas-
segurances. Però ens haurem 
de carregar de paciència i es-
perar que finalitzi aquest llarg 
procés i poder tenir un text 
afinat que respongui al que 
fa tant temps tots esperem, 
la Llei de distribució d’asse-
gurances i reassegurances i 
el seu desenvolupament re-
glamentari.

Joan Morales
Consultor i formador en as-
segurances
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ASSEGUREM-NOS-EN
Qüestions de llengua

Continuarem, en uns quants números 
d’El Butlletí, comentant diverses qües-
tions que apareixen a la nova Gramà-
tica de la llengua catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans (GLC), que potser 
ens resoldran alguns dubtes que de 
vegades se’ns presenten quan redac-
tem. Marcarem amb asterisc les for-
mes que no estan acceptades.

com / com que

Per introduir una oració que indica 
causa hem d’utilitzar, en textos for-
mals, la locució com que i no com, que 
només seria acceptable en textos no 
formals.

Com que el Curs Superior d’Assegu-
rances ha finalitzat, properament es 
convocarà els alumnes a l’examen cor-
responent.

*enfront a / enfront de

Tant si usem aquesta locució en el 
sentit de davant per davant com si 
l’usem metafòricament amb el signifi-
cat de davant o oposant-se a, ha de 
portar la preposició de.

La Generalitat va presentar el recurs 
d’inconstitucionalitat 2.061/92, enfront 
de diversos preceptes Llei 9/1992, de 
30 d’abril, de mediació en asseguran-
ces privades.

portar + gerundi

La GLC ha inclòs aquesta perífrasi per 
indicar que una acció o un estat s’allar-
guen un cert temps. Cal no oblidar, 
però, que amb aquest mateix signifi-
cat hi ha també l’expressió fa + expres-
sió temporal + que.

Portem deu anys actualitzant i mo-
dernitzant la institució asseguradora.

Fa deu anys que actualitzem i moder-
nitzem la institució asseguradora.

tan o més / tant o més

En les comparacions, com que la t final 
no la pronunciem, potser costa de sa-
ber si hem d’escriure tan o tant. Escriu-
rem tan si darrere hi ha un adjectiu, un 
adverbi o un sintagma preposicional 
i després o més. En canvi, escriurem 
tant si just a continuació hi ha o més.

Arran de la Covid-19 ens trobem amb 
problemes tan greus o més que abans.

Arran de la Covid-19 ens trobem amb 
problemes tant o més greus que 
abans.

Recursos

En aquest butlletí, ateses les circums-
tàncies que estem vivint, no podíem 
deixar de parlar-vos del recull Termes 
del coronavirus, diccionari que forma 
part de la col·lecció “Diccionaris en Lí-
nia” del TERMCAT i que aplega més 
de 50 termes relacionats amb el brot 
epidèmic de COVID-19 i el coronavirus 
responsable de la malaltia. 

A cada fitxa terminològica hi ha la de-
nominació catalana considerada prin-
cipal i les denominacions catalanes si-
nònimes, si n’hi ha, i els equivalents en 
castellà, francès i anglès. 

Hi podem trobar termes referits als co-
ronavirus, a les malalties causades per 
aquests virus i a conceptes epidemio-
lògics i de salut pública. Es tracta d’un 
producte obert, que s’anirà ampliant 
d’acord amb l’actualitat informativa, en 
cooperació amb els serveis lingüístics 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (ésAdir).

El TERMCAT publica també al seu 
web un apunt terminològic amb al-
gunes precisions a l’entorn del terme 
COVID-19, sigla que prové de l’anglès 
corona virus disease i de la xifra 19, per 
l’any en què va sorgir. 

La grafia adequada per a les sigles en 
català és amb rodona i majúscules, 
però com que es tracta d’una sigla 
amb molta presència mediàtica, es pot 
considerar adequada, en contextos 
comunicatius de divulgació o periodis-
me i en el marc d’un procés de lexica-
lització, la tendència a la tractar-la com 
un nom comú (“covid-19”, com “sida”). 
No és adequat, però, escriure-la amb 
majúscula inicial (“Covid-19”), que seria 
un pas intermedi cap a la lexicalització 
que podria induir a pensar errònia-
ment que es tracta d’un nom propi.

Pel que fa al gènere, les sigles prenen 
el gènere que té la forma catalana 
corresponent completa, tant si estan 
formades en català com si provenen 
d’una altra llengua, que és el cas que 
ens ocupa. Per tant, el gènere que per-
toca a la sigla COVID-19 és el femení 
(“la COVID-19”), ja que fa referència als 
mots malaltia o síndrome respiratòria. 
Tot i això, sovint s’utilitza el gènere 
masculí (“el COVID-19”), probablement 
pel fet que el parlant no té present el 
referent femení implícit en aquesta si-
gla, que resulta molt poc transparent, 
o perquè no es distingeix entre la refe-
rència a la malaltia (femení) o al virus 
(masculí), ja sigui volgudament o per 
confusió.

Finalment, pel que fa a la pronúncia de 
la sigla COVID, en català la forma més 
natural de pronunciar-la és com a mot 
agut (amb accent de veu a l’última sí-
l·laba). Com que en la pronúncia de les 
sigles no se sol fer la reducció vocàlica 
en les síl·labes àtones en els dialectes 
que en fan, se sol pronunciar “cOvid” 
(no “cUvid”).
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