
Benvolguts, benvolgudes,

Enfilem de nou cap a una nova edició de la Setmana Mundial.

Aquesta 47a edició tornarà, malauradament, a ser diferent. Tenia la certesa de poder tornar a aquella normalitat que recor-
dem i tant envegem, però ara per ara no podrà ser.

L’any 2020 parlava que no vèiem el final del túnel, però del que sí que estic ben segur és que en aquest moment hi som molt 
més a prop i amb unes sensacions totalment renovades i del tot positives per encarar aquests nous temps.

Per al Col·legi i per mi en particular, la Setmana Mundial ha de seguir essent aquell punt de trobada on el sector assegurador 
s’hi veu reflectit en tota la seva essència, sigui de la forma que sigui, en directe, semidirecte o streaming, tant me fa, però amb 
l’esperit de fer-se.

Aquest any, la celebració comptarà amb un fet rellevant i diferent com és l’exposició “40 anys de campanyes publicitàries del 
CMAG”, fil conductor de la Setmana Mundial d’enguany, ubicada al claustre de Sant Domènec de Girona i que us convido a 
visitar.

Gaudirem també de l’acte tècnic del dimarts, en què comptarem amb la presència de Gonzalo Iturmendi i Ana Teresa Ruiz, 
d’AGERS, els quals dissertaran sobre la gestió de riscos a l’era postcovid. 

I el dijous 21, l’acte institucional, amb l’entrevista al polifacètic Jordi Sellas, que ens engrunarà i donarà una visió professional 
del món publicitari que ens envolta, així com amb la resta de qüestions destacades que confegeixen el programa d’actes de 
la trobada.

M’agrada recordar i fer palès l’esperit que sempre hem defensat que la Setmana Mundial és realment el lloc idoni per poder 
parlar amb tots els actors de la mediació, amb un to professional i amigable alhora, intercanviant els diferents punts de vista, 
però sempre sumant i construint un sector més fort, més cohesionat i més referent.

Volem que la Setmana Mundial sigui un lloc de trobades professionals, i per què no, també, de personals, un lloc on s’inter-
canviïn les diferents visions de l’evolució del nostre enriquidor i necessari sector, el de veritat, el que està al costat del client 
abans, durant i després, fruint d’idees i opinions, parlant de com han canviat les coses però amb el sentiment positiu de veure 
un futur ple d’oportunitats, creixent, engrescador, que ens està esperant perquè el nostre sector hi vagi, això sí, treballant dia 
a dia.

Amb la il·lusió de mantenir l’acte de la Setmana Mundial, any rere any, amb dificultats o no, m’agradaria traslladar aquesta 
invitació a tot aquells que treballeu en aquest sector, diferent, complex, però també essencial, i que gaudiu dels actes, malgrat 
que ho feu de forma diferent.

Sempre mostro el meu agraïment a qui ens ajuda, i aquest any, camí de la recuperació, i més a prop de retrobar-nos, cal 
esmentar les entitats i empreses col·laboradores que segueixen donant suport al nostre col·lectiu, perquè el seu interès fa que 
aquesta celebració continuï gaudint de la vostra confiança, tal com heu fet fins ara.

Rebeu una forta abraçada i us espero aviat,

Jordi Triola Guillem
President
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Organitza: Amb el suport de: Col·laboren:

Acte tècnic Acte institucional

PROGRAMA D’ACTES

DIMARTS  19 D’OCTUBRE 

18.00 h  WEBINAR 
    La gestió de riscos a l’era postcovid 

Hi intervindran:

Gonzalo Iturmendi Morales
Secretari general d’AGERS (Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros)

Ana Teresa Ruiz Fernández
Directora de Riscos i Assegurances

Col·loqui

DIJOUS 21 D’OCTUBRE 

Lloc: CLAUSTRE SANT DOMÈNEC. UNIVERSITAT DE GIRONA
Pl. Ferrater i Mora, 1 – 17004 Girona

12.00 h  Inauguració de l’EXPOSICIÓ 
         “40 anys de campanyes publicitàries del CMAG (1981-2021)”    

Lloc: DES DEL PLATÓ DE TELEVISIÓ DE L’HOTEL PALAU DE BELLAVISTA BY URHHOTELS,  
Pujada Polvorins, 1 – 17004 Girona
VIA STREAMING a través del Canal YouTube Mediadors Girona

19.00 h  La cultura digital, un canvi de paradigma en la publicitat 
              ENTREVISTA a 
              Jordi Sellas i Ferrés
              Periodista i gestor d’empreses culturals

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

19.45 h  LLIURAMENT DE DIPLOMES 
       Curs Superior d’Assegurances 2020-2021 

20.00 h  HOMENATGE ALS MEDIADORS VETERANS

20.15 h  RECONEIXEMENT 50 ANYS DE COL·LEGIACIÓ

20.30 h  AVUI FA ANYS QUE...

20.45 h  LLIURAMENT DEL PREMI SOL (32a edició)

21.00 h  CLOENDA de la 47a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances

  
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 col·legiat.

Us demanem que confirmeu la vostra assistència als actes a través d’aquests enllaços

IMPORTANT: sense la confirmació d’assistència no es podrà enviar els enllaços per seguir els actes  
(webinar -dimarts 19- i acte institucional -dijous 21-)

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

https://docs.google.com/forms/d/1EGn9-5PZfy6R-77ScvtsXyXJ3sOjGN69iCow7Obqb5Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/12RdI4Wcuil0zL8WCKGlvgcvpZ0Lfb80XHo0vf3w7cjk/edit

