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Reunions de la Junta de Govern (Eleccions 2020)
El dia 7 d’abril, seguint el calendari electoral 
previst, s’han dut a terme les reunions 
corresponents al procés d’eleccions per a la 
renovació de la Junta de Govern del nostre 
Col·legi.

Junta de Govern
El divendres dia 18 de setembre va dur-se a
terme una nova reunió de la Junta de Govern
del nostre Col·legi on s’hi van tractar
qüestions com la modificació dels estatuts
col·legials, l’inici del Curs Superior
d’Assegurances 2020-2021, la campanya
publicitària d’enguany i la 46a edició de la
Setmana mundial del mediador
d’assegurances.

Compromís amb els col·legiats, el sector i la societat”
“El nostre Col·legi va celebrar el passat 5 de març l’Assemblea General Ordinària, en la qual es
va presentar la Memòria d’Activitats 2019 a més de l’aprovació de l’estat de comptes 2019 i del
pressupost d’ingressos i despeses per a 2020. Així mateix, s’informà de la convocatòria
d’eleccions per a la renovació de la Junta de Govern.
Jordi Triola, president del Col·legi, en el seu informe, va realitzar un complet balanç de l’exercici i
va agrair a tots els membres de la Junta de Govern, Comissió Permanent, comissions de treball,
gerència i secretaria administrativa la seva dedicació i encert en el treball realitzat.
Triola, en la seva intervenció, va manifestar que “l’any passat parlava de professionalitat,
fortalesa col·legial i econòmica, i d’ètica, conceptes que mai es deixaran de banda”, destacant
“el compromís amb els col·legiats, el sector i la societat, que demostra dia a dia el Col·legi de
Girona “. Finalment, va assenyalar que “continuarem construint el futur seguint les mateixes
premisses amb què hem treballat fins el dia d’avui, perquè el que funciona no cal canviar-ho,
només adaptar-ho” i que “ho farem amb il·lusió, força, competència i compromís”.
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Reunió de la Comissió Permanent
Divendres 28 de febrer va tenir lloc una nova
reunió de la Comissió Permanent del nostre
Col·legi. L’ordre del dia incloïa, bàsicament,
la preparació de l’Assemblea General
Ordinària del dijous 5 de març, amb
qüestions com l’estat de comptes 2019, el
pressupost 2020 i la convocatòria d’eleccions
col·legials.

Comissió Permanent
El dijous 2 de juliol va tenir lloc una nova
reunió de la Comissió Permanent del nostre
Col·legi on es van tractar qüestions com la
trobada anual amb les entitats
col·laboradores, la pròxima convocatòria del
Curs Superior d’Assegurances, la 46a edició
de la Setmana mundial del mediador
d’assegurances i la responsabilitat social
corporativa.

Reunió de la Comissió Permanent
El dimarts 28 d’abril va tenir lloc una nova
reunió de la Comissió Permanent del nostre
Col·legi.
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’Assegurança de Salut i la campanya
de publicitat (denúncia actuació il·legal
entitats financeres – bancassegurança).

Comissió Permanent
El dimecres 25 de novembre va dur-se a
terme la darrera reunió d’enguany de la
Comissió Permanent del nostre Col·legi.
L’anàlisi de la campanya publicitària
realitzada els mesos de setembre i
octubre, les pròximes accions de RSC o
l’estudi de la proposta d’una nova pòlissa
d’RC professional per als mediadors
col·legiats són algunes de les qüestions
que foren tractades.
La pròxima reunió d’un òrgan col·legial,
concretament la Junta de Govern, s’ha
previst per al mes de gener de 2021.



Moviment cens col·legial 2020
5 altes
9 baixes   

Distribució del cens col·legial 2020

EXERCENTS ..................................       239 
Agents exclusius ......................                33
Agents vinculats .......................                  7
Rep. agència exclusiva ............                38  ( 37 societats)
Rep. agència vinculada ............                  9  (   8 societats)
Corredors .................................                 38 
Rep. corredoria ........................               114 (102 societats) 

NO EXERCENTS .............................        32

TOTAL COL·LEGIATS .....................     271

Distribució percentual activitat professional
Ad’a exclusiu ..................................     29,71%
Ad’a vinculat ..................................        6,69%
Cd’a .............................................       63,60%

5

AGENTS EXCLUSIUS 
12%

AGENTS VINCULATS 
3%

CORREDORS 14%

CORREDORIES 41%

AGÈNCIES 
EXCLUSIVES 14%

AGÈNCIES  
VINCULADES 

3%

NO EXERCENTS
13%

CENS A 31 DE DESEMBRE DE 2020: 
271 COL·LEGIATS 

AGENTS EXCLUSIUS AGENTS VINCULATS CORREDORS

CORREDORIES AGÈNCIES EXCLUSIVES AGÈNCIES VINCULADES

NO EXERCENTS
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Dia:  23.01.2020  
Modalitat: Jornada
Tema: Ciberriscos, l’amenaça del segle XXI: de la

realitat a l’assegurament 
Ponents: Bruno Pérez Juncà

Perit judicial informàtic i expert en ciberseguretat
Hores lectives: 3 
Assistents:  63 

2
Dia: 20.02.2020 
Modalitat: Conferència 
Tema: El Control de la validesa de les clàusules en

els contractes d’assegurança
Ponent: Elena Boet Serra

Doctora en Dret
Professora Titular de Dret Mercantil, Universitat
de Girona
Magistrada Suplent, Audiència Provincial de 
Barcelona    

Hores lectives: 2 
Assistents: 74
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Cicle d’actes 2020
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3
Dia: 28.05.2020 
Modalitat: Webinar
Tema: Les 5 tècniques (gairebé) infal·libles de la neurociència per a la venda 

d’assegurances
Ponent: Josep Gendra i Hom

Executive Coach, psicòleg i formador
Responsable de formació de Negoci a la Direcció de 
Gestió del Talent de Reale Seguros    

Hores lectives: 2 
Assistents: 121

4
Dia: 25.06.2020 
Modalitat: Webinar
Tema: Les garanties, clau en l’assegurament de tallers de cotxes
Ponents: Xavier Romero Soler

Perit d’assegurances
Josep Solergastó Planella
Corredor d’assegurances     

Hores lectives: 2 
Assistents: 67

5
Dia: 23.07.2020 
Modalitat: Webinar
Tema: Les assegurances personals, l’oportunitat de la mediació per obtenir el 

client integral 
Ponent: Ramon Puig i Rosich 

Director comercial Vital Seguro
Hores lectives: 2 
Assistents: 41

6
Dia: 24.9.2019  
Modalitat: Webinar
Tema: Els diversos àmbits asseguradors de la protecció jurídica i les cobertures 

més necessàries –Una eina per fidelitzar clients-
Ponent: Agustí Ripoll  

Director territorial Est de Das Seguros
Hores lectives: 2 
Assistents: 42
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7
Dia: 20.10.2020  
Modalitat: Webinar
Tema: Miscel·lània de les darreres sentències del TS i altres tribunals en 

matèria d’assegurances
Ponents: Xavier Martínez Vidal

Advocat. Cap de la Xarxa Jurídica de MAPFRE Catalunya i Balears
Jordi Casagran Viñas
Corredor d’assegurances. Vicepresident del CMAG             

Hores lectives: 2 hores
Assistents: 129

8
Dia: 19 i 26.11.2020  
Modalitat: Webinar
Tema:   + SINTONIA + CLIENTS. Taller de comunicació personal per a empreses de 

mediació d’assegurances
Formador: Jordi Mayol i Sentis

Consultor i formador
Hores lectives: 5 hores
Assistents: 56

Actes Hores lectives Assistents Mitjana assistència

8 20 593 74

RESUM 2020



Detall assistència formació contínua 
(Resolució formació DGSFP)

Col·legiats Treballadors Total 
assistents

Hores

Agència 
exclusiva

17 10 27 73

Agent exclusiu
23 12 35 103

Agència 
vinculada

9 9 26

Agent vinculat
2 5 7 18

Corredoria
154 170 324 851

Corredor
36 8 44 115

No exercents
9 9 20

Entitats 
col·laboradores 101 101 232

Altres
37 37 84

TOTAL 241 352 593 1.522
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Comissió de formació
El dimarts 12 de maig ha tingut lloc una reunió
de la Comissió de formació i reciclatge
professional del nostre Col·legi on el tema
principal ha estat estudiar la realització dels
actes formatius ajornats per la situació
d’emergència ocasionada amb motiu de la
Covid-19 i el seguiment de les mesures per
combatre la pandèmia. En aquest sentit, s’ha
comptat amb la presència del responsable de la
Comissió de noves tecnologies, Sr. Joan Nogué,
el qual ha informat sobre les diferents opcions
de programes de trobades en línia.

Reunió de la Comissió de formació
El dia 18 de novembre es va reunir la Comissió
de formació i reciclatge professional del nostre
Col·legi per preparar el calendari d’actes
formatius per al 2021. Reunions virtuals,
pericials de part i el frau en l’assegurança, són
alguns dels temes previstos per abordar l’any
que ve. La primera jornada de formació es durà
a terme el dijous 21 de gener.



CURSOS PRESENCIALS 
I SEMIPRESENCIALS

Cursos Hores lectives Alumnes

1 500 10
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CURS SUPERIOR D’ASSEGURANCES 2020-2021
Núm. d’edició: 25a
Modalitat: Semipresencial
Inici: 5.10.2020
Final:  22.06.2021
Inscripció:  10 alumnes
Durada: 1 any
Hores lectives: 500    72 (2020)  / 188 (2021) / 240 (Plataforma)
Aprovats:  *** (%)

RESUM 2020



Cursos Hores lectives Alumnes

Curs formatiu Grup B 200 6

Curs formatiu Grup C 50 7

Gestió de sinistres 50     1

Riscos extraordinaris 10 3

Sinistre RC de 
l’assegurança 
d’automòbils

50 1

L’assegurança 
d’automòbils 50 1

Ser un bon líder 4 10

Aprendre a influir en 
els altres 3 21

Fer que et valorin a 
la teva empresa 3 4

Millorar les teves 
relacions tòxiques 
professionals

3 10

CURSOS EN LÍNIA 
FORMACIÓ INICIAL / FORMACIÓ CONTÍNUA

Cursos Hores lectives Alumnes

10 453 64
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16 pàgines / Tiratge: 925 exemplars / Edició trimestral

- portada - Pep, el pòlissa i Maria Mediadora

- plana dos - Quin sector! by Junkye

- editorial - biblioteca

- informació col·legial - d’interès
- firma convidada - diversos

- activitats de formació - assegurem-nos-en

- noves tecnologies

Firma convidada 
El ‘Polònia’ en temps de 
pandèmia
Marc Martín
Realitzador del Polònia 
Biblioteca 
Manual para la 
aplicación del baremo
de la Ley 35/2015
Noemi Morte Tamayo
D’interès
Tenim Llei de distribució 
d’assegurances?

Firma convidada 
25 anys de relació
Xavier Erbàs
Subdirector general 
d’Entitats 
Asseguradores i 
Mediadors 
Biblioteca
D’interès 1991-2018
Ricard Llapart Martín
D’interès 
La responsabilitat del 
transportista és limitada
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Edició en línia
Núm. 149 
1r  trimestre 2020

Edició en línia
Núm. 150 
2n  trimestre 2020

Núm. 151 
3r  trimestre 2020  

Núm. 152 
4t  trimestre 2020

Firma convidada
El MMACA a Girona, 
somni o realitat?
Quim Tarradas i Isern
Professor de 
Matemàtiques. 
Cofundador del MMACA
Biblioteca
Los seguros de empresa 
y el empresario. Todo lo 
que siempre quiso saber 
para proteger su 
negocio. 
Del Saz, Julián & Ávila, 
Reinaldo
D’interès
Provant el vehicle d’un 
client

Firma convidada
Lliçons de la covid. 
Algunes certeses 
David Noguera
Pare, gironí, metge i 
president de Metges 
Sense Fronteres 
Espanya / OCBA
Biblioteca
El Real Decreto-Ley 
3/2020 sobre la 
distribución de seguros, 
comentado
D’interès
Ja fa vint anys que té 
vint anys



46a Setmana mundial del mediador d’assegurances (del 19 al 25 d’octubre)     
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Acte tècnic

Dimarts, 20 d’octubre 

WEBINAR
Miscel·lània de les darreres sentències del TS i 
altres tribunals en matèria d’assegurances

Hi intervenen:

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

Jordi Casagran Viñas
Corredor d’assegurances. Vicepresident del CMAG

129 assistents 



Acte institucional

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
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

RECONEIXEMENT 50 ANYS DE COL·LEGIACIÓ

ASSEGURANÇA GASTRONÒMICA

LLIURAMENT DEL PREMI SOL (31a edició) 

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

229 assistents
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Homenatge als mediadors veterans

Producte, tradició i creativitat 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
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Reconeixement 50 anys de col·legiació: Jaume Casas Soley

Assegurança gastronòmica
Reconeixement a Abraham Simon Ferré, corredor i cuiner
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Premi Sol 2020 (31a edició): Zurich Seguros 

Cloenda 46a Setmana mundial del mediador 
d’assegurances 2020 
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Suplement especial Mediadors d’Assegurances
Diari de Girona    divendres 16 d’octubre de 2020
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Suplement especial Mediadors d’Assegurances
Diari de Girona    divendres 16 d’octubre de 2020
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Suplement especial Mediadors d’Assegurances
Diari de Girona    divendres 16 d’octubre de 2020
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Suplement especial Mediadors d’Assegurances
Diari de Girona    divendres 16 d’octubre de 2020
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Suplement especial Mediadors d’Assegurances
Diari de Girona    divendres 16 d’octubre de 2020



25

Suplement especial Mediadors d’Assegurances
Diari de Girona    divendres 16 d’octubre de 2020
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Diari de Girona    dilluns 19 d’octubre de 2020
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Campanya de publicitat 2020 
(xarxes socials)

https://www.youtube.com/

Reunió de la Comissió d’imatge i publicitat
El 22 d’abril s’ha reunit la Comissió d’imatge i
publicitat del nostre Col·legi. A la reunió s’hi ha
tractat un dels temes abordats en la darrera
Junta de Govern 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’assegurança amb les
asseguradores del mateix grup financer, i que la
contractació agafa formes i modalitats que
sovint no responen a les necessitats reals
d’assegurament que té l’usuari i es cobren a
preus sensiblement superior a altres ofertes
similars que podríem trobar si busquéssim
aquests productes lliurement en el mercat
d’assegurances.
La Comissió d’imatge i publicitat proposarà a la
pròxima reunió de la Comissió Permanent del
nostre Col·legi, articular una campanya,
recuperant la realitzada el 2015, per fer visible
l’actuació il·legal de les entitats financeres en
matèria d’assegurances.



▪ Actualització model informació prèvia
▪ Pòlissa RC professional CGPA
▪ Comptes separats
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Noves Tecnologies
El dijous 7 de maig ha tingut lloc una
reunió de la Comissió de Noves
Tecnologies del nostre Col·legi, on el tema
central ha estat la valoració dels diferents
programes de trobades en línia, fer una
comparativa i estudiar-ne les utilitats de
cares a l’establiment d’aquest mitjà com un
servei més a tots els col·legiats i pels actes
de formació col·legials

▪ Col·laboració secció NT d'el butlletí
▪ Web, facebook, twitter, blog, youtube

Comissió d’Agents
El 30 de setembre es va reunir la
Comissió d’Agents del nostre Col·legi. De
les diferents iniciatives acordades
destaquem la potenciació de la
contractació d’una pòlissa de
responsabilitat civil professional amb
condicions especials per als col·legiats.

▪ Actualització model informació prèvia
▪ Pòlissa RC professional CGPA
▪ Comptes separats
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Conclusions Estudi de mercat 2020
El divendres 25 de setembre es va reunir la
Comissió d’estudis de mercat del nostre Col·legi
per elaborar les conclusions de l’Estudi de mercat
2020 (afectació al sector de la mediació
d’assegurances gironina per la Covid-19). Aquest
mes d’octubre, al butlletí del tercer trimestre, es
faran públiques.

Estudi de mercat 2020
El 8 d’abril ha tingut lloc la primera reunió de la
Comissió d’estudis de mercat del nostre Col·legi
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.
Els pròxims mesos s’iniciarà la fase d’enquestes i
els resultats es donaran a conèixer aquest mes
d’octubre.

Estudi de mercat 2020
Afectacions al sector de la mediació d’assegurances gironina
per la Covid-19
Enguany en l’estudi de mercat ha estat sobre una temàtica molt
actual i que ens afecta a tots igual. 
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Crèdits ICO actuació il·legal entitats bancàries
Consulta jurídica Mistery shoppers

Diferències resolució sinistres
Queixa consumidora presumpta actuació irregular col·legiat 

Pressupost 2021
El 30 de novembre s’ha reunit la
Comissió econòmica integrada per
quatre persones -president, tresorer,
comptador i gerent del nostre Col·legi-
a fi de començar a elaborar el
pressupost d’ingressos i despeses de
la nostra institució per al 2021.
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Responsabilitat Social Corporativa
Des de fa temps i en diferents àmbits, dins
del seu compromís amb la societat, el
nostre Col·legi ha desenvolupat accions
que responen a diferents preocupacions de
la mateixa.
Ara ha fet un pas més i la Comissió
Permanent, a la seva reunió del dia 2 de
juliol, va acordar constituir la Comissió de
RSC per reforçar aquesta contribució
activa i voluntària al millorament social,
econòmic, ambiental i dels drets humans.
Els integrants d’aquesta nova comissió de
treball són el nostre president, Jordi Triola,
els expresidents col·legials, Vicenç Rosich i
Antoni Godoy, i el gerent de la nostra
institució, Josep M. Torras.

Comissió de RSC
El dilluns 27 de juliol ha tingut lloc la
primera reunió de la Comissió de
Responsabilitat Social Corporativa, creada
recentment pel nostre Col·legi.
En aquesta trobada s’han començat a
definir les línies d’actuació d’aquesta nova
comissió de treball i s’han comentat
algunes iniciatives que s’estudiaran per
intentar posar-les en pràctica aquest any,
previ acord dels òrgans de govern
col·legials.

Responsabilitat Social Corporativa
El 13 d’octubre ha tingut lloc una nova
reunió de la Comissió de Responsabilitat
Social Corporativa creada aquest estiu pel
nostre Col·legi per reforçar la seva
contribució activa i voluntària al millorament
social, econòmic, ambiental i dels drets
humans.
En aquesta trobada, entre d’altres
qüestions, s’han concretat diversos
aspectes organitzatius i accions per dur a
terme enguany així com s’ha començat a
treballar en el pla d’actuació per al 2021 i
successius.



32

Entitats col·laboradores 2020: 26
entitats

Lliurament premis Concurs de Dibuix de Nadal 
2019
28 de gener 
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Butlletí Econòmic de la Construcció (BEC)   
revista trimestral de preus del ram de la construcció.

Butlletí Econòmic de la Construcció (BEC) revista trimestral
de preus del ram de la construcció, publicació que recull,
entre altres informacions, les valoracions de diferents
edificacions, que ens serviran a títol orientatiu per calcular
els valors de diferents tipologies de construccions en base a
la seva superfície.

Ràdio 4 de rne
En el programa 'El matí a Ràdio 4', es va aprofundir en els
efectes del temporal Glòria.

També, des de Girona, es va entrevistar el president del
nostre Col·legi, Jordi Triola, sobre la cobertura de les
assegurances en situacions d'inclemències climàtiques.
13 de febrer

Empresarial Girona Televisió
Al capítol número 6, corresponent a la quarta temporada
del programa EG.TV de l’Associació d’Empresaris i
Emprenedors de Girona, hi apareix una entrevista al
president del nostre Col·legi, Jordi Triola.

Podeu accedir-hi clicant a: https://www.aeeg.cat/ca/eg-tv-
2/temporada-4/eg-tv-temporada-2020-programa-06/

El nostre Col·legi a TVE
Arran del temporal Glòria, el president del nostre Col·legi,
Jordi Triola, fou entrevistat per RTVE. En l’entrevista va
donar consells i indicacions als assegurats afectats, posant
en valor la mediació professional col·legiada.
Podeu visionar la notícia apareguda a l’informatiu de TVE a
Catalunya el dissabte 25 de gener:
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/122108355804499
5585?s=08

https://www.aeeg.cat/ca/eg-tv-2/temporada-4/eg-tv-temporada-2020-programa-06/
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1221083558044995585?s=08
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El Departament d’Educació i el sector assegurador 
impulsen la formació 
El 18 de febrer es va presentar un conveni de
col·laboració signat pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i per les associacions
representatives de la indústria de les assegurances a
Catalunya. L’objectiu és adequar les competències
professionals dels estudiants perquè puguin treballar per
a una asseguradora o un mediador d’assegurances.

El conveni ha estat signat pel Departament d’Educació
amb la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (UNESPA), la Asociación Española de
Corredurías de Seguros (ADECOSE), els respectius
Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona, la Fundació Auditorium i el
Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

L’objectiu és impulsar la formació i la qualificació dels
professionals del sector de les assegurances per
adequar-la a les necessitats de les diferents entitats i
promoure l’FP dual. El conveni reforça la promoció del
cicle formatiu de grau superior d’Administració i finances
–orientat a l’àmbit de la gestió d’assegurances- en tots
els instituts dependents del Departament que
l’imparteixen.

Beques d’estudi ASEFA
Un any més, el nostre Col·legi va rebre de l’entitat Asefa
Seguros una dotació econòmica destinada a premiar,
mitjançant unes beques d’estudi, a aquells alumnes del
Curs Superior d’Assegurances que fossin mereixedors
d’aquesta distinció d’acord amb les bases de concessió.
Així, el 17 de febrer va tenir lloc a la nostra seu col·legial
l’acte de lliurament de les beques d’estudi, en la seva
divuitena edició. A més dels tres alumnes que van rebre
la beca, van ser-hi presents diversos representants de
l’entitat, amb Maria Magdalena Dalmau, directora
Delegació Nord-est, al capdavant, així com una
delegació del Col·legi de Girona, encapçalada pel nostre
president Jordi Triola.
Les beques van ser concedides als alumnes José Félix
Rodríguez, Ferran Sacrest i Cristina Masgrau del Curs
Superior d’Assegurances 2018-2019.
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El nostre Col·legi apropa la professió als joves estudiants  
Segueix la participació del nostre Col·legi en el programa
d'Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC)
de l'Institut d'Estudis Financers, amb el taller "N'estàs
segur?", on s'explicà de què ens protegeixen les
assegurances.

Antoni Godoy, expresident de la nostra institució,va dur a
terme aquest taller adreçat als alumnes de 4t d’ESO al
Col·legi Pompeu Fabra de Salt (20 de febrer) i a l’Institut
Santiago Sobrequés de Girona (22 de maig) (format on
line)

Joan Nogué, membre de la Comissió Permanent del
nostre Col·legi, amb els alumnes d'Optativa emprenedoria
a l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona (11 de març)

Mai caminaràs sol    
El Cecas i els col·legis han estat al costat dels col·legiats
en moments excepcionals.
El Cecas va crear una campanya, amb una duració de 15
dies, en que va posar a disposició quatre cursos de la part
d’habilitats completament gratuïts per als col·legiats
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COVID-19
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Entitats Col·laboradores i la Covid-19  
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Conveni de col·laboració CMAG - Fundación
Mapfre (VIII Convocatòria d'ajudes a l'ocupació)
Contribuir a la inserció laboral de les persones
com els aturats de llarga durada i els joves amb
discapacitat intel·lectual i malaltia mental és
l'objectiu de l'acord que té signat el nostre
Col·legi, que se suma al Programa Social
d'Ocupació, una iniciativa que promou Fundación
MAPFRE.

D'aquesta manera oferim la possibilitat que tots
els nostres col·legiats puguin participar en la VIII
convocatòria d'ajudes a l'ocupació. Al final del
correu hi trobaràs tota la informació referida a
aquesta convocatòria.

Adéu, Fer
El 14 de setembre ens va deixar un gran ninotaire,
un entranyable col·laborador del nostre Collegi, un
amic extraordinari. Descansa en pau, Fer.
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Eleccions 2020
Seguint el calendari electoral previst, el 7 d’abril es
varen dur a terme les reunions corresponents al
procés d'eleccions per a la renovació de la Junta
de Govern del nostre Col·legi.
En 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.

25 anys de relació amb la DGPFAT
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D’interès 1991-2018
El 2011 vam dur a terme una edició digital del llibre que recollia
els articles d’interès que durant el període 1991-2011 havia
publicat el butlletí del CMAG, una compilació de treballs obra de
Ricard Llapart, actuari i assessor tècnic del nostre Col·legi. Com
dèiem en aquell moment, havien estat una vintena d’anys de
burxar en els racons més tècnics de l’assegurança per part de
qui en sap un niu, per acabar oferint als lectors de la nostra
revista col·legial un seguit d’afirmacions, ensenyances,
consells, que el seguidors d’aquest espai hem pogut aplicar en
el nostre dia a dia.
A finals del 2018, després de 111 articles, la secció D’interès de
la nostra revista col·legial va deixar de tenir Ricard Llapart com
a autor. És de justícia agrupar, ara sí, tots els seus articles i
convidar-vos a gaudir d’aquest veritable pou de saviesa
asseguradora.
Podeu accedir a l’edició digital del llibre ‘D’interès 1991-2018’ 
en l’apartat Publicacions d’aquest web.
Moltes gràcies, Ricard, pel teu extraordinari mestratge!

Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
El nostre Col·legi ha renovat, un any més, la inclusió en el
Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.
26 d’octubre 2020

Guia Professional 2020
32a edició
Format web
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Reconeixement a Ricard Llapart
A finals del 2018, després de 111 articles, la
secció D’interès de la nostra revista col·legial va
deixar de tenir Ricard Llapart com a autor.
Després de gairebé trenta anys d’estreta
col·laboració, vam recopilar tota l’obra de Ricard
Llapart i vam editar un llibre en versió digital obert
a tothom que vam presentar el passat estiu, per
convidar a gaudir d’aquest veritable pou de
saviesa asseguradora.
El dia 30 de setembre el nostre Col·legi va voler
reconèixer la tasca d’en Ricard Llapart i en un
senzill però sentit homenatge li feu entrega d’una
edició única, en paper, d’aquest llibre.
Jordi Triola, president del nostre Col·legi, va
destacar que “aquests articles, a part
d’atraure’ns, el que han fet al llarg d’aquesta
etapa ha estat formar a tots aquells que els hem
llegit, ens han educat de forma periòdica, i han
aconseguit que la mediació, i el sector en
general, sigui una mica més professional”.
Ricard Llapart, per la seva banda, va expressar
que “no sé si, realment, mereixia l’atenció, ja que
sempre he considerat la meva col·laboració en el
Butlletí com un deure que tenia vers el Col·legi i
els companys”.
Un cop més, Ricard, moltes gràcies pel teu
extraordinari mestratge!



48

Vídeo resum 46a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances

Jordi Triola, president del Consell
El 5 de novembre, el president del nostre Col·legi,
Jordi Triola, ha estat elegit president del Consell de
Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.
És el quart gironí que ostenta aquest càrrec des de la
creació del Consell l’any 1984. La durada del seu
mandat serà de dos anys.
Anteriorment havien ocupat la presidència del Consell
català Joan Burch (1988-1989), Vicenç Rosich (1992-
1994 i 2000-2002) i Antoni Godoy (2004-2006 i 2012-
2014).



49

Trobada Entitats Col·laboradores – Col·legi
Seguint amb la iniciativa començada fa diversos
anys i amb la ferma voluntat de millorar encara més
les relacions entre els agents i corredors i les
entitats col·laboradores, el dia 16 de desembre es
va celebrar una trobada entre una representació del
Col·legi de Girona i les entitats que any rere any
donen suport a la mediació col·legiada gironina i a
la institució col·legial.
La jornada, en format virtual, va consistir en una
reunió a la qual van ser convidats els representants
de les 26 entitats col·laboradores 2020, i en què va
participar el president del nostre Col·legi, Jordi
Triola, juntament amb els dos vicepresidents i el
gerent de la nostra institució.
En aquesta trobada es van comentar criteris i
actuacions, buscant fórmules per millorar les
relacions mediadors-entitats, intercanviant parers i
informació i, en definitiva, consensuant el màxim
d’aspectes possibles que ajudin a millorar el dia a
dia professional.

Us assegurem els canelons!
En aquestes festes en què malauradament enguany per les limitacions
imposades per la Covid-19, molts de vosaltres, moltes famílies no us podreu
reunir per fer l’àpat de Nadal o de Sant Esteve, en què molts no podreu anar a
casa els avis, pares o parents, vam pensar que seria bo i interessant fer aquest
taller de cuina on us explicarem com es fan els tradicionals canelons a la
catalana i posar-los a l’abast de tothom.
Gràcies a la iniciativa i mecenatge del nostre Col·legi, del portal digital de
difusió cultural Pedres de Girona, i amb la col·laboració de TV Girona i del
Mercat de Salt hem fet aquest taller pràctic on us ensenyarem, pas a pas, amb
tots els detalls i amb totes les variants i opcions, perquè els qui aquest any no
podeu tastar els canelons de l’àvia els pugueu fer vosaltres mateixos a casa, i
amb la màxima garantia d’èxit.
L’estrena del programa serà a TV Girona el dilluns 21 de desembre, a
les 21:00 h. Per als qui no la pugueu veure aquest dia es repetirà el dimarts 22
(15:30 h), divendres 25 (13:30 h) i dissabte 26 (06:00 h). Després d’aquestes
emissions el podreu trobar a la web de TVGI, a l’apartat del programa de cuina.
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Concurs de dibuix i Nadala 2020
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Calendari 2021
400 exemplars



Blog
3.950 visites

Facebook
113.078 persones

Twitter
485 piulades

2.419 visites perfil
396 seguidors
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http://www.mediadorsdassegurances.cat

web col·legial 
18.154 pàgines visualitzades
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YouTube
3.327 visualitzacions

web Google
6.345 visites d’usuaris

http://www.mediadorsdassegurances.cat/


AXA renova la col·laboració amb el nostre Col·legi
El dilluns 2 de març va tenir lloc la signatura del
protocol de col·laboració per al 2020 entre el nostre
Col·legi i AXA. Jordi Triola, president de la nostra
institució i Xavier Quesada, director canal corredors
territorial Catalunya d’AXA, van ser els encarregats de
dur-la a terme.
Amb la formalització d’aquest protocol es renova l’acord
de col·laboració entre les dues entitats, acord que té
com a eixos principals el foment de les activitats
formatives i de millora de la professionalització de la
mediació d’assegurances, el suport als actes de
caràcter professional que agrupen els mediadors
col·legiats i la presència continuada de l’asseguradora
en les diferents accions que el Col·legi realitza.
A l’acte protocol·lari també hi va ser presents Quim
Sidera, director zona corredors territorial Catalunya, per
part de l’asseguradora, i Josep M. Torras, gerent del
nostre Col·legi.
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DKV Seguros, un any més al nostre costat 
El nostre Col·legi i DKV Seguros han renovat el
protocol de col·laboració amb l’objectiu d’enfortir la
relació que mantenen ambdues institucions i fomentar
el desenvolupament comercial i formatiu dels
mediadors col·legiats.
La signatura del protocol de col·laboració per a aquest
2020 es va formalitzar el dia 4 de març. A l’acte de la
rúbrica hi van assistir Jordi Triola, president del nostre
Col·legi, i per part de l’asseguradora van ser-hi
presents Ignacio López -director de Territorials i de
Canals Mediats-, Sergio Biescas -director Territorial
Catalunya, Balears i Andorra-, Enric Llahí -director
Girona-, i Juan Carlos Campoy -consultor Girona-.

Actes de signatura del protocol de 
col·laboració  
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Allianz renova la col·laboració amb el nostre Col·legi 
El dia 14 d’octubre va tenir lloc la signatura del protocol
de col·laboració entre el nostre Col·legi i Allianz. Jordi
Triola, president de la nostra institució i José Miguel
Echevarria, director comercial Catalunya i Illes d’Allianz,
van ser els encarregats de dur-la a terme.
Amb la formalització d’aquest protocol es renova l’acord
de col·laboració entre les dues entitats, acord que té
com a eixos principals el foment de les activitats
formatives i de millora de la professionalització de la
mediació d’assegurances, el suport als actes de
caràcter professional que agrupen els mediadors
col·legiats i la presència continuada de l’asseguradora
en les diferents accions que el Col·legi realitza. Per part
de l’asseguradora es va palesar el compromís amb la
mediació i la voluntat de ser pròxims amb aquest canal
professional.
A l’acte protocol·lari també hi van ser presents Jordi
Josep Ortiz, responsable de l’oficina de
desenvolupament comercial DC Catalunya i Illes, i
Victor Pardos, director de la sucursal Girona, per part de
l’asseguradora, i Jordi Casagran i Josep M. Torras,
vicepresident i gerent del nostre Col·legi,
respectivament.

Mapfre i el nostre Col·legi, un any més de col·laboració
El 26 d’octubre el nostre Col·legi i Mapfre han signat el
protocol de col·laboració amb l’objectiu de fomentar les
activitats formatives i de millora de la professionalització
de la mediació d’assegurances, el suport als actes de
caràcter professional que agrupen els mediadors
d’assegurances col·legiats i la presència continuada de
l’entitat en les diferents accions que el Col·legi realitza.
La signatura de renovació ha anat a càrrec del nostre
president, Jordi Triola, i de Joaquim Teixidó, director
territorial Catalunya Nord de Mapfre. A l’acte també hi
han assistit Francesc Blanch i Àngel Pagès, director
Oficina Girona i executiu comptes Oficina Girona-
Corredors, respectivament, per part de l’asseguradora, i
Xavier Curós i Jordi Casagran, vicepresidents de la
nostra institució.



Registre, DEC, expedients de
sol·licitud / canvis, consultes

Registre, DEC i consultes
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Enviament 6 comunicats informatius
Intervenció sinistres no resolts

https://www.consorseguros.es/web/inicio
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Mai caminaràs sol 
Campanya amb una duració de 15 dies, en
que va posar a disposició quatre cursos de
la part d’habilitats completament gratuïts per
als col·legiats
Reunió: 1

Participació Pleno : 4

Participació consell rector: 3 
Reunió 4 presidents: 1
Reunió presidents catalans amb Zurich: 2
Reunió 4 presidents amb DGPFAT: 1



Enviament notes informatives
(Covid-19)
Conveni col·lectiu  

Col·laboració en materia de formació
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▪ Reunions amb representants de diverses entitats  asseguradores: 4
▪ Trobada entitats col·laboradores 2020 (Telemàtica): 1
▪ Cessió de l’aula d’estudi a diverses entitats asseguradores  (3), presentació empreses 

informàtica (1) : 4 
▪ Reunions comissions de treball: 10
▪ Signatura Protocol Entitat Col·laboradora (AXA, DKV, Allianz i Mapfre): 4 
▪ Comissió Permanent: 4  
▪ Junta de Govern: 4 
▪ Assemblea General Ordinària: 1
▪ Conferències, jornades, cursos: 17
▪ Activitat pròpia de les assessories tècnica, fiscal, laboral i jurídica: 133 informes  
▪ Defensor del Client per als Cd’a registrats: 

DGPFAT: 114  DGSFP: 2 (emissió resums anuals, enviament als col·legiats)
▪ Tramitació sol·licitud inscripció / baixes / modificacions Registre:

DGPFAT:  Cd’a: 13       Ad’aV: 7
DGSFP:    Cd’a:   3       Ad’a:   1                           

▪ www.mediadorsdassegurances.cat
▪ Acte lliurament Premis Concurs de Dibuix de Nadal: 1
▪ Acte lliurament beques Curs Superior 2018-2019: 1 
▪ Xerrada  informativa Col·legi Pompeu Fabra de Salt (20/02) Institut Narcís Xifra i 

Masmitjà de Girona (11/03) i Institut Santiago Sobrequés de Girona (22/05): 3
▪ Entrevista President RTVE: 1
▪ Entrevista President Radio 4: 1
▪ Signatura acord marc de col·laboració Departament d’Educació Sector assegurador 

(Barcelona): 1
▪ Reunió amb Federació d’Hostaleria de les Comarques Gironines: 1
▪ Reunió FP Dual: 1
▪ Reconeixement Ricard Llapart: 1
▪ Entrevista President Girona FM: 1
▪ Webinar CGPA: 1 
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Enviaments als col·legiats

11 circulars informatives:
- correu electrònic (3.839)  
- col·legiats sense adreça electrònica (11)

7 comunicacions:
- correu electrònic (2.779) “Setmana Mundial”

106 comunicacions:
- correu electrònic (36.658)
- col·legiats sense adreça electrònica (113)

53 Boletín del Mediador:
- Entitats col·laboradores (5.088)

10 infoEC (Butlletí electrònic)
- Enviament col·legiats (3.020)
- Entitats col·laboradores (540)

4 revistes El Butlletí del CMAG (3.517)
- paper: 2.559
- correu electrònic: 958

1 Calendari (400)

Mitjana d’enviaments realitzats: 0,77/diaris

Entrades i sortides de documents

entrades sortides
Escrits: 1.006                    664
Correus electrònics:                45.158               36.782     

Mitjana de documents gestionats:  333/diaris 
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President:            Jordi Triola Guillem
Vicepresident: Xavier Curós Farjas
Vicepr. 2n: Jordi Casagran Viñas
Secretari: Abraham Simon Ferré
Tresorer: Lluís Radresa Puig
Comptador: Carles Vidal Sancho
Vocals: Mercè Herrera Sarrà        

David Domènech Casal            
Joan Nogué Vitienes
Enric Palol Quer 

Formació i Reciclatge professional
Abraham Simon 
Enric Palol
Jordi Triola

Comissions de treball

CECAS
David Domènech 

Imatge i publicitat
Jordi Triola
Jordi Casagran 
Xavier Curós

Corredors
Jordi Casagran
Xavier Curós
Xevi Fernández
Laura Cordon

Ordenació de Mercat
Mercè Herrera
Cristina Casanovas
Enric Palol

Relacions Públiques
Abraham Simon
Roser Portell

AEMES
Jordi Triola

El butlletí
Consell de redacció

Agents
Jordi Triola
Carles Vidal
Lluís Radresa
Mireia Alsina

Noves Tecnologies
Joan Nogué 
David Domènech
Jordi Vilabella 
Ricard Roca
Dany Hernández 
Georgina Casagran

Conciliació 
Jordi Casagran

Afiliació
Gerència/Secretaria 
Administrativa 

Estudis de mercat
Georgina Casagran
Cristina Casanovas 
Francesc Clos
Jordi Vilabella

Jordi Vilabella Pecondon
Roser Portell Cufí
Cristina Casanovas Maurici
Francesc Clos Ribas
Georgina Casagran Galí
Xevi Fernández Paricio
Laura Cordon Carvajal
Mireia Alsina Conesa
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RSC
Vicenç Rosich
Antoni Godoy
Jordi Triola
Josep M. Torras

Comissió Permanent / Junta de Govern



Consell de Col·legis catalans

Titulars: Xavier Curós, Jordi Triola, Jordi Casagran 
Suplents: Abraham Simon, Carles Vidal, Lluís Radresa 

Consejo General

Titular: Jordi Triola
Suplent: vicepresident o membre CP per delegació

Assessories

Tècnica: Ricard Llapart actuari
Fiscal: Creso Assessors
Laboral: Creso Assessors
Jurídica: Nicolazzi & Xifra advocats 

Personal

Gerència:
Josep M. Torras 
Secretaria administrativa:
Mercè Cla
Aurora Jiménez 

Horari d’oficina
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Horari d’hivern
De dilluns a dijous:
De les 9 del matí a les 2 del migdia 
De les 4 a les 7 de la tarda
Divendres:
De les 9 del matí a les 2 del migdia

Horari d’estiu
De dilluns a divendres:
De les 8 del matí a les 3 de la tarda (de l’1 de juliol al 15 de setembre)
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C/ Bonastruc de Porta, 35, Entl. C 17001 
Girona

Telèfon 972 20 86 64 



Exercici 2020

INGRESSOS

Quotes col·legials 185.136,00
Formació 16.270,80
Beques d'estudi 1.500,00
Entitats Col·laboradores 50.350,42
Interessos financers 116,90
Subvencions 4.000,00
Recursos eventuals 1.593,06
Defensor del client 6.900,00

Total Ingressos 265.867,18

DESPESES

Personal 136.116,25
Assessories 3.250,00
Participació quotes 26.051,92
Activitat col·legial 9.440,89
Actes socials 16.230,74
Imatge i publicitat 3.004,98
El butlletí del CMAG 6.882,22
Despeses generals 23.682,06
Manteniment 1.604,34
Formació 14.703,00
Defensor del client 5.702,48
Amortitzacions 3.919,07
Prorrata IVA 9.083,88

Total Despeses 259.671,83



 

 

 

PREMSA 2020 
RESUM PREMSA ESCRITA 

 

MITJÀ DE COMUNICACIÓ NÚMERO DATA NOTÍCIA 

Aseguranza  256 gener XLV Semana Mundial en el Colegio de Girona 

Mercado Previsor 637 gener La Fundación Mapfre invitó a un grupo de colegiados 
gerundenses a una visita privada a la exposición 
“Tocar el color. La renovación del pastel” 

Diari de Girona 
 

20-02-20 Assegurances “El control de la validesa de les clàusules 
en els contractes d’assegurança” 

Mercado Previsor 641 maig Colegio de Girona con motivo del Día Internacional del 
Libro y la celebración de Sant Jordi, editó “D’interès 
1991-2018” 

Aseguranza 261 Juny 2020 Colegio de Girona ha puesto a disposición de todos los 
interesados todas las obras sobre el sector asegurador 
que ha venido editando en los últimos años 

Mercado Previsor 638 febrer Colegio de Girona organizó una jornada formativa para 
concienciar a las empresas de mediación de la 
importancia de los ciberriesgos 

Mercado Previsor 640 abril Jordi Triola, reelegido presidente del Colegio de Girona 

Aseguranza  260 maig Jordi Triola, reelegido presidente del Colegio de Girona 

Mercado Previsor 641 Maig Colegio de Girona con motivo del Día Internacional del 
Libro y la celebración de Sant Jordi, editó “D’interès 
1991-2018” 

Mercado Previsor 642 juny Colegio de Girona organizó un webinar en el que 
explicaron las ventajas de conocer y poner en práctica 
técnicas de neurociencia en la venta de seguros 

Mercado Previsor 643 Jul/agost El Colegio de Girona el Premi Sol  

Diari de Girona  19-10-20 46º Setmana Mundial del mediador d’assegurances 

Mercado Previsor 644 setembre El Colegio de Girona constituye una comisión de RSC 

Mercado Previsor 645 octubre Solo sobreviviran los agentes más profesionalizados – 
entrevista a Jordi Triola 

Mercado Previsor 645 octubre Guía Profesional 2020 del Colegio de Girona 

Mercado Previsor 646 novembre El Colegio de Girona estudia cómo el Covid-19 ha 
afectado a la mediación gerundense 

Diari de Girona  16-10-20 Anunci els Col·legiats són la garantia 

Revista Col Med Baleares  22-12-20 En la distancia – Entrevista a Jordi Triola 

Mercado Previsor 647 desembre Consulta del col·legio de Girona a la DGSFP 

    

    



 

 

 

 

PREMSA 2020 
RESUM PREMSA DIGITAL 

MITJÀ DE COMUNICACIÓ NÚMERO DATA NOTÍCIA 

Boletín del Mediador 1546  7-01-20 Formación sobre seguros de Responsabilidad Civil en 
Girona 

Elconsejoaldia 
 

13-01-20 La realidad del aseguramiento de la amenaza del siglo 
XXI, los ciberriesgos, en una sesión en Girona el 23 de 
enero 

BDS 
 

14-01-20 Jornada formativa en el Colegio de Girona sobre 
ciberriesgos 

SegurosNews 
 

14-01-20 El Colegio de Girona organiza una jornada sobre 
Ciberriesgos 

Boletín del Mediador 1548 14-01-20 La realidad del aseguramiento de la amenaza del siglo 
XXI, los ciberriesgos, en una sesión en Girona el 23 de 
enero 

ADN del Seguro 
 

16-01-20 El curso “El seguro de responsabilidad civil. ¿Qué 
debemos conocer?” del Colegio de Mediadores de 
Girona da inicio 

Carta del Seguro 2377 16-01-20 El Colegio de Girona analiza casos prácticos y jurídicos 
en su curso de RC 

SegurosNews 
 

16-01-20 El Colegio de Girona inicia un curso sobre el seguro de 
RC 

BDS 
 

16-01-20 El Colegio de Mediadores de Gerona inicia un curso 
sobre el seguro de RC 

Elconsejoaldia 
 

16-01-20 En marcha, en Girona el curso “El seguro de 
responsabilidad civil. ¿Qué debemos conocer? 

Boletín del Mediador 1549 16-01-20 En marcha, en Girona el curso “El seguro de 
responsabilidad civil. ¿Qué debemos conocer? 

Carta del Mediador 726 16-01-20 El Colegio de Girona analiza casos prácticos y jurídicos 
en su curso de RC 

El puntavui agenda  23-01-20 Jornada Ciberriscos, l’amenaça del segle XXI: de la 
realitat a l’assegurament 

Diari de Girona  23-01-20 Jornada Ciberriscos, l’amenaça del segle XXI: de la 
realitat a l’assegurament 

Elconsejoaldia  27-01-20 Ciberriesgos, la amenaza del siglo XXI, formación en el 
Colegio de Girona 

Carta del Seguro 2385 28-01-20 El Colegio de Girona imparte formación sobre 
ciberriesgos 

ADN del Seguro  28-01-20 El curso “El seguro de responsabilidad civil. ¿Qué 
debemos conocer?” del Colegio de Mediadores de 
Girona da inicio 

BDS   28-01-20 Jornada en el Colegio de Mediadores de Gerona sobre 
ciberriesgos 

SegurosNews  28-01-20 El Colegio de Girona organiza una jornada sobre 
“ciberriesgos, la amenaza del siglo XXI” 

Boletín del Mediador 1552 28-01-20 “Ciberrriesgos, la amenaza del siglo XXI”, formación en 
el Colegio de Girona 

Carta del Seguro  2387 30-01-20 El Colegio de Girona entrega los premios de su 
Concurso de Dibujo 

Carta del Mediador 728 30-01-20 El Colegio de Girona imparte formación sobre 
ciberriesgos 

Carta del Mediador 728 30-01-20 El Colegio de Girona entrega los premios de su 
Concurso de Dibujo 
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Boletín del Mediador 1553 30-01-20 El Colegio de Girona entrega los premios del Concurso 
de Dibujo de Navidad 2019 

BDS  30-01-20 El CCS valora en 76 millones de euros las 
indemnizaciones por la borrasca "Gloria" 

SegurosNews  30-01-20 El Colegio de Girona entrega los premios de su 
Concurso de dibujo de Navidad 

Diarimés digital   03-02-20 El Consorci de compensacions ha començat a gestionar 
els sinistres pel Gloria 

Regió 7  03-02-20 Entrevista a Jordi Triola 

El Periódico  03-02-20 El consorcio tramita unos 1.700 siniestros por la 
borrasca “Gloria” solo en Catalunya 

Empordà.info  03-02-20 El Consorci d’Assegurances tramità més de 5.000 
sinistres pel temporal Gloria a Catalunya 

Diari de Girona.cat  03-02-20 Els afectats pel “Gloria” a Girona ja han presentat 521 
peticions de compensació 

Elpuntavui.cat  03-20-20 Les asseguradores inicien els tràmits pels danys del 
“Glòria” 

Elconsejoaldia  04-02-20 El Colegio de Girona programa una formación sobre el 
control de la validez de las cláusulas 

Diari de Girona.cat  4-02-20 Entrevista a Jordi Triola 

ADN del Seguro  05-02-20 El Colegio de Mediadores de Girona acogerá una 
conferencia sobre las cláusulas en los contratos de 
seguros 

SegurosNews  05-02-20 Conferencia sobre control de la validez de las cláusulas 
en los contratos de seguro en el Colegio de Girona 

Boletín del Mediador 1555 06-02-20 El Colegio de Girona programa una formación sobre el 
control de la validez de las cláusulas 

El matí a Radio 4 RTVE  13-02-20 Entrevista Jordi Triola a Taula rodona 

SeguroNews  18-02-20 El Colegio de Girona otorga las becas de estudio Asefa 

SeguroNews  18-02-20 El sector asegurador y la Generalitat de Cataluña 
firman un acuerdo para impulsar la FP dual 

Carta del Seguro 2401 19-02-20 Asefa beca a 3 alumnos del Curso Superior del Colegio 
de Girona 

BDS  19-02-20 Becas de Estudio de ASEFA a los alumnos del Colegio 
de Mediadores de Gerona 

Elconsejoaldia  19-02-20 Asefa entrega becas de estudio en el Colegio de Girona 

Elconsejoaldia  19-02-20 Educación e industria del seguro impulsan la formación 
del sector y promueven la FP dual 

ADN del Seguro  20-02-20 El Colegio de Mediadores de Seguros de Girona y Asefa 
entregan las Becas de estudio a los alumnos del Curso 
Superior de Seguros 

Elpuntavui.cat-agenda  20-02-20 Conferencia “El control de la validesa de les clàusules 
en els contractes d’Assegurança, a càrrec de la Dra. 
Elena boet Serra”. 

Carta del Mediador 731 20-02-20 Asefa beca a 3 alumnos del curso Superior del Colegio 
de Girona 
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Grupo Aseguranza  20-02-20 El Colegio de Girona acerca el seguro a los alumnos de 
4º de la ESO 

Elconsejoaldia  20-02-20 El Colegio de Girona participa en el programa EFEC del 
“Institut d’Estudis Financers” 

Boletín del Mediador  1559 20-02-20 Asefa entrega becas de estudio en el Colegio de Girona 

El Boletín del Mediador  1559 20-02-20 Educación e industria del seguro impulsan la formación 
del sector y promueven la FP dual 

Carta del Seguro 2403 21-02-20 El Colegio de Girona acerca el seguro a los alumnos de 
4º de la ESO 

BDS  21-02-20 El Colegio de Mediadores de Gerona  

SegurosNews  24-02-20 Conferencia sobre el control de la validez de las 
cláusulas en los contratos de seguros en el Colegio de 
Girona 

Elconsejoaldia  24-02-20 El Colegio de Girona reflexiona sobre el control de la 
validez de las cláusulas en los contratos de seguros 

ADN del Seguro  24-02-20 El Colegio de Mediadores de Girona celebró su 
conferencia sobre cláusulas abusivas en los contratos 
con consumidores 

Carta del Seguro 2405 25-02-20 Contratos de seguros: contratos de adhesión que el 
cliente no puede modificar ni negociar 

BDS  25-02-20 El control de la validez de las cláusulas en los 
contratos de seguro 

Boletín del Mediador 15690 25-02-20 El Colegio de Girona participa en el programa EFEC del 
“Institut d’Estudis Financers” 

Carta del Seguro 732 27-02-20 El Colegio de Girona acerca el seguro a los alumnos de 
4º de la ESO 

Carta del Seguro 732 27-02-20 Contratos de seguros: contratos de adhesión que el 
cliente no puede modificar ni negociar 

Carta del Seguro 2410 3-03-20 El Colegio de Girona renueva su colaboración con AXA 

SegurosNews  3-03-20 AXA renueva su colaboración con el Colegio de Girona 

Elconsejoaldia  3-03-20 El Colegio de Girona y AXA renuevan la firma del 
protocolo de colaboración 

Carta del Seguro 2412 5-03-20 El Colegio de Girona y DKV Seguros renuevan su 
colaboración 

SegurosNews  5-03-20 DKV Seguros renueva su colaboración con el Colegio 
de Girona 

BDS  5-03-20 DKV Seguros renueva su colaboración con el Colegio 
de Gerona 

Carta del Mediador 733 5-03-20 El Colegio de Girona y AXA han firmado la renovación 
de su acuerdo de colaboración 

Carta del Mediador 733 5-03-20 El Colegio de Girona y DKV Seguros renuevan su 
colaboración 

Elconsejoaldia  6-03-20 DKV y el Colegio de Girona renuevan su colaboración 

Boletín del Mediador 1563 6-03-20 El Colegio de Girona y AXA renuevan la firma del 
protocolo de colaboración 
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Carta del Seguro 2414 9-03-20 El Colegio de Girona informa de la convocatoria de 
elecciones para renovar la Junta de Gobierno 

SegurosNews  9-03-20 El Colegio de Girona convoca elecciones para la 
renovación de su Junta Directiva 

Elconsejoaldia  9-03-20 El Colegio de Girona celebra su Asamblea General 
Ordinaria 

Boletín del Mediador 1564 10-03-20 El Colegio de Girona celebra su Asamblea General 
Ordinaria 

SegurosNews   10-03-20 Conferencia del Colegio de Girona sobre técnicas 
“infalibles” de la neurociencia para vender seguros 

SegurosNews  11-03-20 Participación del Colegio de Girona en el programa 
EFEC del IEF 

ADN del Seguro  12-03-20 El Colegio de Mediadores de Seguros de Girona 
participa en el programa EFEC 

Carta del Seguro 2417 12-03-20 El colegio de Girona imparte a estudiantes un taller 
sobre el seguro  

Carta del Mediador 734 12-03-20 El colegio de Girona imparte a estudiantes un taller 
sobre el seguro 

Carta del Mediador 734 12-03-20 El Colegio de Girona informa de la convocatoria de 
elecciones para renovar la Junta de Gobierno 

Elconsejoaldia  13-03-20 El Colegio de Girona continua su participación con el 
programa EFEC  

SegurosNews  8-04-20 Jordi Triola, reelegido presidente del Colegio de 
Mediadores de Girona 

Carta del Seguro 2436 8-04-20 Jordi Triola, reelegido presidente del Colegio de 
Mediadores de Girona 

BDS  8-04-20 Jordi Triola, reelegido presidente del Colegio de 
Mediadores de Girona 

El Boletín del Mediador 1571 8-04-20 Jordi Triola, reelegido presidente del Colegio de 
Mediadores de Girona 

ADN del Seguro  9-04-20 Jordi Triola, reelegido presidente del Colegio de 
Mediadores de Girona 

ADN del Seguro  15-04-20 El Colegio de Girona estudiará como el Covid-19 ha 
afectado a la mediación gerundense 

Boletín del mediador 1572 16-04-20 El nuevo estudio de mercado del Colegio de Girona, 
centrado en la afectación de la Covid-19 

Carta del Mediador 738 16-04-20 Jordi Triola, reelegido presidente del Colegio de 
Mediadores de Girona 

SegurosNews  16-04-20 El Colegio de Girona estudia la repercusión del Covid-
19 en la mediación gerundense 

Elconsejoaldia  23-04-20 El Colegio de Girona edita el libro D’interès 1991-2018 

SegurosNews  24-04-20 El Colegio de Girona edita el libro D’interès 1991-2018 

Carta del Seguro 2446 24-04-20 El Colegio de Girona edita el libro D’interès 1991-2018 

Carta del Seguro 2447 28-04-20 El colegio de Girona pone a disposición de los 
mediadores sus 14 libros editados 
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BDS  28-04-20 Colegio de Mediadores de Gerona: catorce libros 
editados 

Elconsejoaldia  28-04-20 El Colegio de Girona cuenta con catorce libros propios 
del mundo asegurador 

SegurosNews  29-04-20 El Colegio de Girona permite acceder a su web a los 14 
libros que ha editado 

Boletín del Mediador 1578 29-04-20 El Colegio de Girona cuenta con catorce libros propios 
del mundo asegurador 

Boletín del Mediador 1578 29-04-20 El Colegio de Girona edita el libro D’interès 1991-2018 

Carta del Seguro 740 30-04-20 El colegio de Girona pone a disposición de los 
mediadores sus 14 libros editados 

Carta del Seguro 740 30-04-20 El Colegio de Girona edita el libro “D’Interès 1991-
2018” 

BDS  21-05-20 Conferencia del Colegio de Mediadores de Gerona 
sobre técnicas de la neurociencia para la venta de 
seguros 

Consejoaldia  21-05-20 El Colegio de Girona organiza una conferencia sobre 
neurociencia y técnicas de venta 

SegurosNews  25-05-20 Nueva participación del Colegio de Girona en el 
programa EFEC 

Carta del Seguro 2465 25-05-20 El Colegio de Girona realiza un taller online para 
alumnos de 4º de la ESO 

Elconsejoaldia  26-05-20 El Colegio de Girona continua su pariticpación en el 
programa EFEC del “Institut d’Estudis Financers de 
forma Online 

Elconsejoaldia  29-05-20 El Colegio de Girona realiza con éxito el webinar sobre 
neuroventas 

Boletín del Mediador 1579 4-06-20 El Colegio de Girona realiza con éxito el webinar sobre 
neuroventas 

Carta del Mediador 745 4-06-20 El Colegio de Girona explica la aplicación de la 
neurociencia a la venta de seguros 

SegurosNews  10-06-20 El Premi Sol del Colegio de Girona llega a su XXXI 
edición 

Carta del Seguro  2477 10-06-20 El Colegio de Girona premiará a la entidad que haya 
destacado por la defensa de la mediación 

Elconsejoaldia  10-06-20 El Premio Sol del Colegio de Girona llega a su XXXI 
edición 

BDS  10-06-20 XXXI edición del “Premi Sol” del Colegio de Gerona  

Boletín del Mediador  1580 10-06-20 El Premio Sol del Colegio de Girona llega a su XXXI 
edición  

Carta del Mediador 746 11-06-20 El Colegio de Girona premiará a la entidad que haya 
destacado por la defensa de la mediación  

Elconsejoaldia   Webinar “las garantías, clave en el aseguramiento de 
talleres de coches en el Colegio de Girona 

SegurosNews  16-06-20 El Colegio de Girona analiza el aseguramiento de 
talleres de coches 

SegurosNews  29-06-20 El Colegio de Girona analiza el aseguramiento de 
talleres de coches 



 

 

 

 

PREMSA 2020 
RESUM PREMSA DIGITAL 

BDS  29-06-20 El Colegio de Gerona analiza el aseguramiento de los 
talleres de coches 

Carta del Seguro 2490 29-06-20 El Colegio de Girona analiza las peculiaridades del 
aseguramiento de los talleres de coches 

Carta del Mediador 749 2-07-20 El Colegio de Girona analiza las peculiaridades del 
aseguramiento de los talleres de coches 

Boletín del Mediador 1583 2-07-20 El Colegio de Girona analiza el aseguramiento de 
talleres de coches 

Carta del Seguro 2500 13-07-20 Aemes, Mapfre y Zurich, finalistas del Premi Sol del 
Colegio de Girona 

SegurosNews  13-07-20 Aemes, Mapfre y Zurich, finalistas del Premi Sol del 
Colegio de Girona 

BDS  13-07-20 Aemes, Mapfre y Zurich, finalistas del Premi Sol del 
Colegio de Girona 

Elconsejoaldia  14-07-20 Aemes, Mapfre y Zurich, finalistas del Premi Sol del 
Colegio de Girona 

SegurosNews  16-07-20 El Colegio de Girona crea una Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa 

Carta del Mediador 751 16-07-20 El Colegio de Girona constituye una comisión de RSC 

BDS  16-07-20 El Colegio de Girona constituye una Comisión de RSC 

Carta del Seguro  2503 16-07-20 El colegio de Girona constituye una Comisión de RSC 

Boletín del Medidor 1585 16-07-20 Aemes, Mapfre y Zurich, finalistas del Premi Sol 2020 
del Colegio de Girona 

Elconsejoaldia  17-07-20 Webinar sobre seguros personales del Colegio de 
Girona 

Elconsejoaldia  17-07-20 El Colegio de Girona crea una comisión de RSC 

SegurosNews  17-07-20 Webinar del Colegio de Girona sobre seguros 
personales y la oportunidad de lograr el cliente integral 

BDS  17-07-20 El Colegio de mediadores de Gerona celebra un 
webinar sobre seguros personales 

SegurosNews  22-07-20 Concluye la fase de encuestas para el estudio de 
mercado del Colegio de Girona 

Gurpo Aseguranza  22-07-20 El Colegio de Girona centrarà su estudio de Mercado a 
las consecuencias del Covid 

Elconsejoaldia  22-07-20 Finaliza el estudio de mercado del Colegio de Girona 

Carta del Mediador  752 23-07-20 El Colegio de Girona centrará su estudio de mercado a 
las consecuencias del Covid 

Carta del Seguro 2508 23-07-20 El Colegio de Girona centrará su estudio de mercado a 
las consecuencias del Covid 

Boletin del Mediador 1586 23-07-20 Finaliza el estudio de mercado del Colegio de Girona 

Boletí del Mediador 1586 23-07-20 El Colegio de Girona crea una comisión de RSC 
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SegurosNews  27-07-20 Webinar del Colegio de Girona sobre los seguros 
personales y el cliente integral 

Carta del Seguro 2510 27-07-20 El Colegio de Girona analiza los seguros personales 

Elconsejoaldia  27-07-20 El Colegio de Girona realiza con éxito el webinar sobre 
seguros personales 

Elconsejoaldia  29-07-20 El Colegio de Girona abre la convocatoria para el Curso 
Superior de Seguros 

Boletín del Mediador 1587 29-07-20 El Colegio de Girona realiza con éxito el webinar sobre 
seguros personales 

SegurosNews  30-07-20 El Colegio de Girona convoca la 25ª edición del Curso 
Superior de Seguros 

Carta del Mediador 753 30-07-20 El Colegio de Girona analiza los seguros personales 

Boletçin del Mediador  1588 4-09-20 El Colegio de Girona abre la convocatoria el Curso 
Superior de Seguros 

Elconsejoaldia  16-09-20 El Colegio de Girona presenta un webinar sobre 
productos de protección jurídica 

SegurosNews  16-09-20 El Colegio de Girona organiza un webinar sobre los 
ámbitos aseguradores de la Protección Jurídica 

Elconsejoaldia  18-09-20 El colegio de Girona presenta una nueva campaña de 
publicidad denunciando las malas praxis de la banca 

Carta del seguro 2528 18-09-20 El colegio de Girona lanza una campaña para 
denunciar la mala praxis de la banca 

SegurosNews  18-09-20 El Colegio de Girona denu8ncia en una campaña la 
“mala praxis de la bancaseguros” 

SegurosNews  22-09-20 El Colegio de Girona publica la “Guía profesional de los 
Mediadores de Seguros Colegiados 2020” 

BDS  22-09-20 El Colegio de Mediadores de Gerona edita su Guía 
2020 

Carta del Seguros 2530 22-09-20 El Colegio de Girona edita la Guía Profesional 2020 

Elconsejoaldia  22-09-20 El Colegio de Girona presenta la Guía Profesional 2020 

Carta del Mediador 757 24-09-20 El Colegio de Girona lanza una campaña para 
denunciar la mala praxis de la banca 

Carta del Mediador 757 24-09-20 El Colegio de Girona edita la Guía Profesional 2020 

Elconsejoaldia  28-09-20 El Colegio de Girona celebra un webinar sobre defensa 
jurídica  

BDS  28-09-20 Webinar del Colegio de Medidores de Gerona sobre 
protección jurídica 

Carta del Seguro 2534 28-09-20 El Colegio de Girona analiza el ramo de Defensa 
Jurídica junto a DAS 

SegurosNews  30-09-20 El colegio de Girona prepara la 46ª edición de la 
Semana Mundial 

Boletín del Mediadors 1591 30-09-20 El Colegio de Girona celebra un webinar sobre defensa 
jurídica 
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Boletin del Mediador 1591 30-09-20 El Colegio de Girona presenta una nueva campaña de 
publicidad denunciando las malas praxis de la banca  

Boletín del Mediador 1591 30-09-20 El Colegio de Girona presenta la Guía Profesional de 
2020 

Carta del Mediador 758 1-10-20 El Colegio de Girona analiza el ramo de Defensa 
Jurídica junto a DAS 

BDS  2-10-20 Reconocimiento del Colegio  

Carta del Seguro 2538 2-10-20 El Colegio de Girona reconoce a Ricard Llapart 

SegurosNews  2-10-20 El Colegio de Girona reconoce en un homenaje la labor 
de Ricard Llapart 

Elconsejoaldia  6-10-20 El Colegio de Girona ya ha iniciado el Curso Superior 
de Seguros 

SegurosNews  7-10-20 Comienza la 25a edición del Curso Superior de Seguros 
en Girona 

Carta del Seguro 2541 7-10-20 Apertura de la XXV edición del Curso Superior en 
Girona 

BDS  7-10-20 Comienza la 25ª edición del Curso Superior de Seguros 
en el Colegio de Mediadores de Gerona 

Carta del Mediador 759 8-10-20 El colegio de Girona reconoce a Ricard Llapart 

Carta del Mediador 759 8-10-20 Apertura de la XXV edición del Curso Superior en 
Girona 

Boletín del Mediador  1592 9-10-20 El Colegio de Girona ya ha iniciado el Curso Superior 
de Seguros 

Boletín del Mediador 1592 9-10-20 El Colegio de Girona reconoce la labor de Ricard 
Llapart 

Boletín del Mediador 1592 9-10-20 El Colegio de Girona presenta un nuevo formato para 
la Semana Mundial del Seguro 

Elconsejoaldia  15-10-20 Carme Ruscalleda presenta la 46ª Semana Mundial del 
Mediador de Seguros de Girona  

BDS  15-10-20 Allianz y el Colegio de Gerona renuevan su 
colaboración 

SegurosNews  15-10-20 Allianz y el Colegio de Gerona renuevan su 
colaboración 

Carta del Seguro 2546 15-10-20 Allianz y el Colegio de Gerona renuevan su 
colaboración 

Elconsejoaldia  15-10-20 El Colegio de Girona y Allianz renuevan su protocolo  

Carta del Mediador 760 15-10-20 Allianz y el Colegio de Girona renuevan su convenio 

SegurosNews  16-10-20 El Colegio de Girona presenta un nuevo formato para 
la Semana Mundial 2020 

BDS  19-10-20 El Colegio de Gerona adapta al formato virtual su 
Semana Mundial 2020 

SegurosNews  20-10-20 El Colegio de Girona celebra la Semana Mundial del 
Mediador 
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Elconsejoaldia  21-10-20 El Colegio de Girona analiza las últimes sentencias en 
materia de seguros en la Semana Mundial del Seguro 

SegurosNews  22-10-20 El Colegio de Girona analiza las últimas sentencias 
judiciales relacionadas con el seguro 

Carta del Seguro 2551 22-10-20 El Colegio de Girona examina las últimas sentencias en 
materia de seguros 

BDS  22-10-20 El Colegio de Girona examina las últimas sentencias en 
materia de seguros 

Carta del Mediador 761 22-10-20 El Colegio de Girona examina las últimas sentencias en 
materia de seguros 

Elconsejoaldia  22-10-20 La mediación gerundense, completamente adaptada a 
los cambios causados por el COVID-19 

SegurosNews  23-10-20 El 47% de los mediadores gerundenses reestructuró su 
infraestructura informática por el Covid-19 

BDS  23-10-20 Los mediadores hemos dado un salto adelante a nivel 
tecnológico 

Carta del Seguro  2552 23-10-20 El Colegio de Girona estudia cómo el Covid-19 ha 
afectado a la mediación gerundense 

Elconsejoaldia  16-10-20 Finaliza con éxito la Semana Mundial del Colegio de 
Girona 

BDS  26-10-20 El Colegio de Mediadores de Gerona celebra su 46ª 
Semana Mundial del Medidor de Seguros 

Carta del Seguro  2553 26-10-20 El Colegio de Girona concluye su XLVI Semana Mundial 

Llengua.gencat.cat  26-10-20 Benvinguts al Cens d’entitats! 

BDS  27-10-20 El Colegio de Mediadores de Gerona, un año más en el 
Censo de entidades de fomento de la lengua catalana 

elconsejoaladia  27-10-20 El Colegio de Girona incluido en el Censo de entidades 
de fomento de la lengua catalana 

Grupoaseguranza  27-10-20 El Colegio de Girona, de nuevo incluido en el Censo de 
entidades de fomento del catalán 

Boletín del Mediador 1593 27-10-20 Reinerio Sarasúa, presidente del Consejo General 
participa en la Semana Mundial del Colegio de Girona 

Carta del Seguro 2556 28-10-20 El Colegio de Girona, de nuevo incluido en el Censo de 
entidades de fomento del catalán 

Carta del Mediador 762 29-10-20 El Colegio de Girona concluye su XLVI  

Carta del Mediador 762 29-10-20 El Colegio de Girona estudia cómo el Covid-19 ha 
afectado a la mediación gerundense 

Carta del Mediador 762 29-10-20 El Colegio de Girona, de nuevo incluido en el Censo de 
entidades de fomento del catalán 

Elconsejoaldia  4-11-20 Taller de comunicación personal para empresas de 
mediación en el Colegio de Girona 

BDS  5-11-20 Taller de comunicación personal para empresas de 
mediación de seguros 

Boletín del Mediador 1594 6-11-20 El Colegio de Girona incluido en el Censo de entidades 
de fomento de la lengua catalana 
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Boletín del Mediador 1594 6-11-20 Finaliza con éxito la Semana Mundial del colegio de 
Girona 

Carta del Seguro 2562 10-11-20 El Colegio de Girona renueva su acuerdo de 
colaboración con Mapfre 

SegurosNews  10-11-20 Mapfre y el Colegio de Girona renuevan su acuerdo de 
colaboración 

Elconsejoaldia  10-11-20 El Colegio de Girona y Mapfre renuevan su acuerdo de 
colaboración 

ADN del Seguro  10-11-20 El Colegio de Girona y Mapfre renuevan su acuerdo de 
colaboración  

BDS  10-11-20 El Colegio de Mediadores de Gerona y Mapfre renuevan 
su convenio  

Carta del Seguro 764 12-11-20 El Colegio de Girona renueva su acuerdo de 
colaboración con Mapfre 

Elconsejoaldia  17-11-20 XII Concurso de dibujo infantil del Colegio de Girona  

Carta del Seguro 2568 18-11-20 El Colegio de Girona convoca su XII Concurso navideño 
de dibujo infantil 

SegurosNews  18-11-20 El Colegio de Girona convoca una nueva edición del 
concurso de dibujo infantil 

Carta del Mediador 765 19-11-20 El Colegio de Girona convoca su XII concurso navideño 
de dibujo infantil 

Boletín del Mediador 1595 20-11-20 XII Concurso de dibujo infantil del Colegio de Girona  

Elconsejoaldia  24-11-20 16 colegios provinciales renuevan y firman sus 
convenios con DAS 

SegurosNews  25-11-20 Das Seguros mantiene su plena colaboración con clos 
Colegios de Mediadores 

BDS  25-11-20 Das mantiene su colaboración con los Colegios de 
Mediadores 

Carta del Seguro 2573 25-11-20 DAS ha renovado sus acuerdos con hasta 17 colegios 
de mediadores en lo que llevamos de año 

SegurosNews  26-11-20 La DGSFP responde al Colegio de Girona sobre cómo 
se debe entregar una copia del contrato de seguro 

BDS  26-11-20 Respuesta de la DGSFP al Colegio de Mediadores de 
Gerona 

Carta del Seguro  2574 26-11-20 La obligación de entregar al asegurado una copia de la 
póliza no se cumple con la emisión a la web 

ADN del Seguro  26-11-20 DGSFP: “La obligación del asegurador de entregar una 
copia del contrato de seguro no se cumple con la mera 
remisión a una página web  

Carta del Seguro 766 26-11-20 DAS ha renovado sus acuerdos con hasta 17 colegios 
de mediadores en lo que llevamos de año 

Carta del Seguro 766 26-11-20 La obligación de entregar al asegurado una copia de la 
póliza no se cumple con la emisión a la web 

Elconsejoaldia  26-11-20 El seguro tiene la obligación de entregar una copia del 
contrato de seguro 

BDS  27-11-20 El Consell de col·legis de Mediadroes de Catalunya 
renueva sus cargos 
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Carta del Seguro  2575 27-11-20 Renovados los cargos en el Consejo de Colegios de 
Cataluña 

Boletín del Mediador 1596 27-11-20 El seguro tiene la obligación de entregar una copia del 
contrato de seguro 

Elconsejoaldia  27-11-20 Taller sobre comunicación personal para empresas de 
mediación en el Colegio de Girona 

BDS  30-11-20 Taller en el Colegio de Gerona sobre comunicación 
personal para empresas 

SegurosNews  30-11-20 El Colegio de Girona celebra un taller sobre 
comunicación personal para empresas de mediación 

ADN del Seguro  30-11-20 Jordi Triola renueva como presidente del Consell de 
Catalunya 

Carta del Seguro 2576 30-11-20 El Colegio de Girona imparte un taller de comunicación 
para empresas de mediación 

Carta del Mediador 767 3-12-20 El Colegio de Giroan imparte un taller de comunicación 
para empresas de mediación 

Boletín del Mediador 1597 9-12-20 Taller sobre comunicación personal para empresas de 
mediación en el Colegio de Girona 

Carta del Seguro 2587 17-12-20 El Colegio de Girona reúne a sus entidades 
colaboradoras 

BDS  17-12-20 El Colegio de Mediadores de Gerona realiza su 
encuentro con entidades colaboradoras 

Carta del Mediador 769 18-12-20 El Colegio de Girona reúne a sus entidades 
colaboradoras  

SegurosNews  18-12-20 El Colegio de Girona celebra un encuentro con sus 
entidades colaboradoras 

Boletín del Mediador 1599 18-12-20 El colegio de Girona celebra su encuentro con las 
entidades de manera virtual 


