
Ens apropem a una nova edició de la Setmana Mundial.

Aquesta 46a edició serà del tot diferent, ja us ho dic ara, donades les circumstàncies que ens 
envolten motivades per l’emergència de la COVID-19. Es podien fer dues coses, ajornar-la o 
posar-hi una bona dosi d’imaginació. Hem optat per la segona opció.

Sé que és agosarat el fet de voler fer una Setmana Mundial amb aquests antecedents 
durant tots aquests mesos complicats, i encara no veiem del tot el fi nal del túnel.

Aprofi tant les noves tecnologies celebrarem una Setmana Mundial diferent via strea-
ming, intentarem, gràcies a Internet, que tots els que treballem per a la família media-
dora i el que representa la puguem arribar a desenvolupar amb una certa “norma-
litat”.

L’esperit que sempre hem defensat de la Setmana Mundial és que realment sigui 
aquell lloc idoni per poder parlar amb tots els actors de la mediació, amb un to pro-
fessional i amigable alhora, intercanviant els diferents punts de vista, però sempre 
sumant, com he dit en diverses ocasions, evidentment que en aquesta edició no 
serà del tot igual. 

Amb les ganes de mantenir l’acte de la Setmana Mundial 
tot i els entrebancs que darrerament anem trobant, es-
perem i desitgem que les comunicacions ens acompan-
yin i facin que aquesta diferència sigui la que ens porti a 

celebrar aquesta edició del tot especial, esperant poder tornar 
a la normalitat el més aviat possible a fi  que tots puguem compartir de nou 

l’intercanvi d’opinions i poder-nos saludar de forma normalitzadora amb una 
forta abraçada, una bona encaixada de mans o uns bons petons, i segellar i fer 

més fortes les relacions col·legials amb els nostres mediadors, familiars, assegurado-
res, pèrits i també els representants de la societat civil gironina i del món empresarial. 

 Una forta abraçada i fi ns aviat, 
Jordi Triola Guillem

President
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PROGRAMA D’ACTES

Dimarts 20 d’octubre
WEBINAR 
Miscel·lània de les darreres sentències del TS i altres tribunals 
en matèria d’assegurances ....................................................................................................... 18.00 h  

Hi intervindran:

Xavier Martínez Vidal
Advocat. Cap de la Xarxa Jurídica de MAPFRE Catalunya i Balears

Jordi Casagran Viñas
Corredor d’assegurances. Vicepresident del CMAG

Col·loqui

Dijous 22 d’octubre 
Lloc: DES DEL PLATÓ DE TELEVISIÓ DE L’HOTEL
PALAU DE BELLAVISTA BY URHHOTELS, Pujada Polvorins, 1 – Girona ........................................................VIA STREAMING

Producte, tradició i creativitat ............................................................................  19.00 h 
ENTREVISTA a Carme Ruscalleda, cuinera

Entrevista a càrrec de Jordi Grau, periodista i vicepresident 
de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya

HOMENATGE ALS MEDIADORS VETERANS ......................................................................  20.00 h  

RECONEIXEMENT 50 ANYS DE COL·LEGIACIÓ .................................................................  20.15 h   

ASSEGURANÇA GASTRONÒMICA ..................................................................................  20.30 h

LLIURAMENT DEL PREMI SOL (31a edició) ...........................................................................  20.45 h  

CLOENDA de la 46a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances .........................  21.00 h  

Notes informatives
Durant tota la setmana hi haurà una àmplia difusió als mitjans informatius, destinada a donar a conèixer la tasca, personalitat i 
professionalitat del mediador d’assegurances.

Us demanem que confi rmeu la vostra assistència als actes (tel. 972 20 86 64 o mediadors@mediadorsdassegurances.cat)

IMPORTANT: sense la confi rmació d’assistència no es podrà enviar els enllaços per seguir els actes 
(webinar -dimarts 20- i acte institucional -dijous 22-)

El format de l’edició de la Setmana Mundial d’enguany es deu a la situació d’emergència motivada per la Covid-19 i la necessitat 
de prioritzar la seguretat sanitària a tots els assistents.

Organitza:                                                                    Amb el suport de:  


