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Quan em disposava a començar a 
escriure aquesta Plana Dos que 
ara teniu a les mans, m’ha entrat 
el butlletí electrònic BDS d’avui 
–22 de setembre de 2009- i un 
titular m’ha cridat tan fortament 
l’atenció que m’ha fet canviar ra-
dicalment el tema del qual us volia 
parlar. Temps hi haurà per a tot, 
però el primer és el primer.

“Las cajas catalanas que se fu-
sionarán abren un concurso para 
vender el 50% de seguros”

Estem parlant –evidentment- de 
Sabadell, Terrassa, Manlleu i 
Girona i –ai las!- qui fa les sor-
prenents declaracions –extretes 
sembla ser del diari econòmic Cin-
co Días- és Jordi Blanch, director 
general de Caixa de Girona, que 
diu textualment: “...ya no quedan 
muchas oportunidades de redes 
de distribución de seguros en Ca-
taluña fuera de nosotros y Caixa 
Catalunya”.

D’entrada li vull dir al Sr. Blanch 
que a Catalunya –i a l’Estat 
espanyol- n’hi ha una de xarxa 
de distribució, professional i 
professionalitzada, que és la dels 
mediadors d’assegurances de tota 
la vida, la mediació tradicional, 
que fa una feina ben feta, prop del 
seu client, tot vetllant pels seus 
interessos.

El Sr. Blanch podrà dir-me que 
he tret la seva frase de context i 
tindrà tota la raó del món. Però 
és que costa de creure que quatre 
caixes d’estalvis muntin una fusió, 
a la qual Caixa de Girona s’havia 
resistit sempre almenys cara a la 
galeria, per acabar dient que la 
primera estratègia serà l’atac al 
sector assegurador.

El butlletí també electrònic Carta 
del Seguro va un xic més enllà i 
amplia la noticia informant que, 
amb aquesta subhasta, la nova en-
titat no haurà de recórrer al Fondo 
de Reestructuración Ordenada de 
la Banca per a finançar la indem-
nització a les asseguradores que 
no es quedin en el negoci.

I se m’obren diferents línies de 
reflexió. Una, la d’aquest Fon-
do de reestructuración famós 
que d’entrada ja dóna al sector 
bancari una seguretat per a fer 
invents que no tenim la resta 
d’empreses del teixit econòmic de 
l’Estat espanyol. Mentre tinguem 
la banca protegida podem deixar 
que caiguin els petits, però això 
són figues d’un altre paner que 
ara no toca.

La segona línia de reflexió es 
dirigeix a les entitats assegurado-
res involucrades o   convidades a 
involucrar-s’hi, que posaran “pela 
llarga” sobre la taula per inten-
tar quedar-se amb un pastís més 
atractiu que els d’en Jordi Roca, 
del Celler de Can Roca, entitats 
que també tenen –curiosament- el 
missatge que estan al costat de la 
mediació tradicional, dels agents 
i corredors.

Una darrera línia de reflexió se 
me’n va inexorablement cap a 
Caixa de Girona, una entitat amb 
fortes arrels a casa nostra, a la 
qual alguns centenars de famílies 
gironines hi veuran –i sinó ja els 

convido jo mateix des d’ara a fer-
ho- la competència més ferotge 
per als seus negocis familiars o 
de petites societats de mediació 
en assegurances, els quals mai 
podran gaudir de les ajudes que 
sí té la banca.

Només demano a Caixa de Girona 
i als seus socis, es diguin com es 
diguin un cop consolidada la fusió, 
que siguin honestos i honrats (que 
no és ben bé el mateix) en aquesta 
guerra que volen encetar.

I el mateix demano, com no podia 
ser d’altra manera, a les entitats 
asseguradores que vulguin entrar 
en el joc. Fa temps que saben com 
treballa la mediació tradicional, 
els agents i corredors, i només 
espero que siguin conseqüents en 
els missatges que d’ara endavant 
ens vulguin oferir. No fos que la 
mà dreta no sàpiga el que fa la mà 
esquerra i tinguem un problema.

Serem molts Davids contra un 
Goliat, però segurament no guan-
yarem al nostre gegant particular. 
Les armes actuals no són aquella 
fona amb la qual David va llençar 
la pedra a Goliat. Les armes 
actuals són la informàtica, les 
dades, la informació. I poden fer 
molt mal.

La mediació professional en as-
segurances gironina –per la part 
que ens toca en aquest afer- 
seguirà fent la seva feina ben 
feta, de proximitat al client i 
d’assessorament, perquè és el 
que hem fet tota la vida, sense 
pressions ni contraprestacions 
alienes a l’activitat pròpiament 
asseguradora.

Antoni Godoy Tomàs
President
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Estem segurs que haureu fet prou atenció a la portada 
que il·lustra aquest Butlletí núm. 107. Quaranta anys 
separen un anunci de l’altre, però el missatge és el ma-
teix: assessorament i professionalitat.  

No voldríem pas afirmar massa rotundament que 
aquest Butlletí que acabeu d’encetar estigui presidit 
per la crisi, però la col·laboració sempre rigorosa del 
nostre assessor tècnic, en Ricard Llapart, li infereix 
d’una forma inequívoca aquest nom a la present edi-
ció.

També la crisi és present, encara que d’una forma més 
camuflada a la Plana Dos del nostre president. Quin 
és -sinó- l’origen de les fusions entre algunes caixes 
d’estalvis catalanes, que acaben sotmetent a més pres-
sió els mediadors professionals? No serà que no han 
sabut fer prou bé la feina que els és pròpia que ara 
hagin d’envair nous terrenys per a refer les seves eco-
nomies?

Tot el que hem esmentat no treu pas cap importància 
a la resta dels continguts que teniu al vostre abast. A 
la informació col·legial hi trobareu una gran novetat 
d’enguany, iniciativa de la recent estrenada Comissió 
de Joves Mediadors: el concurs nadalenc de dibuix, a 
més de les altres informacions pròpies d’aquest apar-
tat.

El nostre ninotaire de capçalera –en Fer- i la resta de 
seccions habituals, arrodoneixen una nova edició de la 
nostra publicació trimestral.

Núm. 107
juliol, agost, setembre 2009
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Festa patronal 

Com és tradicional, el nostre Col·legi 
va celebrar la Festa Patronal en ho-
nor de la Mare de Déu del Perpetu 
Socors. 

En  aquesta  ocasió  la localitat triada  
per  la  comissió de relacions públi-
ques  del Col·legi, encarregada de la 
seva organització, va ser Llofriu. 

Així, al capvespre del 26 de juny, els 
assistents es varen trobar als jardins 
del restaurant Sala Gran per dur a 
terme la celebració, que es converteix, 
cada any, en un punt de trobada dels 
professionals del sector assegurador: 
mediadors i entitats asseguradores. 
Aquesta edició també va comptar 
amb la presència de representants 
dels Col·legis de Barcelona i de Lleida 
–concretament els seus vicepresidents 

Guia professional
Un any més el nostre Col·legi ha 
editat Guia Professional dels Agents 
i Corredors col·legiats a les comar-
ques gironines, la qual ha arribat als 
vostres despatxos durant aquest mes 
de setembre. Aquesta Guia 2009 és 
la dinovena edició i per cinquè any 
consecutiu ha estat editada en format 
DVD. 

Festa Patronal 2009: Concert de cançons
tradicionals marineres

Antoni Godoy, president del nostre Col·legi, 
durant la seva intervenció

Aspecte parcial del restaurant durant el sopar de germanor  

Les dades que s’hi recullen són: nom i 
cognoms del col·legiat, adreça profes-
sional, telèfon, fax, adreça electrònica, 
web, categoria i classe de mediador, 
número de col·legiat i entitat per a la 
qual treballen (en el cas dels agents).

Aquestes dades apareixen ordenades 
per ordre alfabètic de poblacions i 

de cognoms. Igualment, hi trobem 
la relació alfabètica de col·legiats i 
la població on tenen el seu despatx 
professional, amb vista a una millor 
localització.

També hi figuren les dades de les En-
titats Col·laboradores 2009.

Sra. Carmina Homs i Sr. Jordi Piqué, 
respectivament-, del president de 
l’Associació de Perits i Comissaris 
d’Avaries a Girona –Sr. Xavier Rome-
ro-, així com d’una representació dels 
agents d’assegurances de la Catalunya 
del Nord.

L’acte va obrir les seves portes amb 
un concert de cançons tradicionals 
marineres protagonitzat pel grup 
Norai.

Després va tenir lloc un aperitiu i un 
sopar de germanor. La nit va cloure’s  

amb un sorteig de diversos regals on 
l’aventura, el descans i la bona gastro-
nomia en foren protagonistes. 



5 el butlletí

in
fo

rm
ac

ió
 co

l·l
eg

ia
l

Aquest mes de maig la Unió Europea, 
després de 7 d’anys d’elaboració,  va 
aprovar la Directiva marc de Solvència 
II. Aquest nou text, que iniciarà ara 
el procés de transposició als diferents 
Estats, suposarà entre altres coses, una 
millora dels procediments de control i 
gestió dels riscs de les asseguradores, 
reordenant aquest entorn legislatiu i 
establint un nou sistema de càlcul del 
marge de solvència. El objectius que es 
persegueixen són millorar la protecció 
dels assegurats, l’ eficiència de les en-
titats asseguradores així com la seva 
transparència. Per altra banda alguns 
estudis apunten que les asseguradores 
de mida reduïda seran les que tindran 
més dificultats per adaptar-se a aques-
ta directiva, fet que podria generar 
un procés de concentració del sector 
mitjançant compres i fusions.

La crisi del sistema financer ha posat 
de manifest les carències del sistema en 
el control dels riscos, de la seva trans-
ferència així com de la seva valoració 
i malgrat que el mercat assegurador 

Del 19 al 25 d’octubre celebra-
rem la trenta-cinquena edició de 
la Setmana Mundial del Mediador 
d’Assegurances.

El  nostre  Col·legi ha organitzat tot 
un seguit d’actes destinats a  donar  
a conèixer  la tasca,  personalitat i 
professionalitat de  l’agent  i  corredor 
d’assegurances col·legiat.

Conferència sobre Solvència II

El Sr. Rami, amb els Srs. Godoy i Simon, 
instants abans de la conferència

Festa Patronal 2009: Concert de cançons
tradicionals marineres

Conferència (setembre)

Setmana mundial Rifa de Nadal

espanyol en el seu conjunt té una ges-
tió de riscos molt eficaç, Solvència II 
hauria de ser la vacuna per protegir-
nos d’una crisi similar per al sector 
assegurador. 

També ens afectarà als mediadors. Per 
un costat, els productes de les entitats 
hauran de ser més exigents per evitar 
riscos que afectin l’estabilitat de les 
asseguradores. Per un altre, el com-
pliment dels ratis d’estabilitat obligarà 
les entitats asseguradores a un major 
control dels terminis de cobrament i 
a modificar la política de despeses, la 
qual cosa farà variar la relació amb els 
seus mediadors.
 
Així doncs, iniciant el cicle d’actes 
de formació i reciclatge professio-
nal corresponent al segon semestre 
d’enguany, el passat 24 de setembre va 
tenir lloc a la seu del noste Col·legi una 
conferència col·loqui amb el títol “Sol-
vència II”, a càrrec d’un dels màxims 
entesos en aquesta matèria, el Sr. Car-
los Rami, responsable de l’Assessoria 

Actuarial i Financera de la Unión 
Española de Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras (UNESPA), el qual 
va fer una exposició molt il·lustrativa 
sobre la qüestió. 

Us  avancem  que,  com en anys an-
teriors, el Col·legi adquirirà “Loteria  
de Nadal” per fer-ne partícips els seus 
col·legiats i persones interessades.

Podeu  fer-ne la vostra reserva tru-
cant a la secretaria administrativa  
del Col·legi

Per al dia 20 hi ha previst l’acte tèc-
nic de la Setmana i per al 22 l’acte 
institucional on, entre d’altres coses, 
hi haurà un homenatge als col·legiats 
veterans, el lliurament del Premi Sol 
2009, i la presentació del llibre “Fir-
mes convidades 1988-2008”. 

En  el  pròxim número del nostre but-
lletí, hi apareixerà tota la informació 
sobre aquesta celebració.

La doble finalitat bàsica que es pretén 
amb l’edició d’aquesta Guia Profes-
sional és, per una banda, dotar els 
col·legiats d’una eina vàlida per quan 
els calgui posar-se en contacte entre 
col·legues de professió, i per una altra, 
donar una informació als consumidors 
per quan els calguin els serveis d’un 
professional de l’assegurança.

Us agrairem que en comproveu les 
vostres dades, i si hi hagués cap 
error ho comuniqueu a la secretaria 
administrativa del Col·legi, per tal de 
subsanar-lo i que no es repetís en la 
pròxima edició.
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Els treballs seran presentats en for-
mat DIN A4, preferiblement sobre 
cartolina, i es farà servir qualsevol 
tècnica de dibuix. El nombre de 
colors  és lliure. Cal tenir en comp-
te que la cartolina del fons serà 
blanca. És aconsellable, per raons 
d’edició, que els contorns siguin en 
color negre.

Al revers del dibuix s’escriurà amb 
lletra ben clara les dades següents:

- Nom i cognoms del nen
- Edat
- Adreça
- Telèfon de contacte
- Col·legiat amb qui té vincle         

familiar/laboral

Els treballs també es podran 
presentar en format jpg o gif, 
en baixa resolució, a l’adreça de 
correu electrònic mediadors@
mediadorsdassegurances.cat.

Premis

Es lliuraran tres premis, un per a 
cada categoria.

A més tots els participants rebran 
un regal per la seva participació.

Els dibuixos guanyadors seran triats 
per confeccionar la felicitació de 
Nadal que el Col·legi enviarà als 
seus col·legiats. 

Els participants que ho desitgin po-
dran reclamar la devolució dels seus 
dibuixos un cop acabat el concurs, 
fins al 28 de febrer de 2010.

Els premis es lliuraran a la seu del 
Col·legi en data a determinar.

Exposició

Tots els dibuixos seran exposats a 
la seu del Col·legi, del 21 de des-
embre de 2009 fins al 8 de gener 
de 2010.

Jurat

El jurat del concurs estarà format 
pels integrants de la comissió de 
joves mediadors, i pel president del 
Col·legi.

El jurat valorarà l’originalitat del 
dibuix i la seva relació amb el tema 
del concurs.

El jurat farà pública la seva decisió 
el dia 17 de desembre de 2009, mi-
tjançant una comunicació via correu 
electrònic a tots els col·legiats.

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs 
suposa l’acceptació d’aquestes 
bases.

El Col·legi no se’n fa responsable 
de la pèrdua o malmesa que els 
dibuixos presentats puguin patir du-
rant el temps que duri el concurs.

Amb motiu de les festes nadalenques 
es convoca el concurs de dibuix in-
fantil “Concurs de Dibuix de Nadal 
2009”.

Tema

El tema és “Nadal i Reis” més els 
símbols                . Els dibuixos 
hauran de reflectir aquests dos 
conceptes, unint els símbols que 
identifiquen els col·legiats catalans 
amb les tradicions nadalenques 
arrelades a casa nostra.

Participants

El concurs s’adreça als nens de fins a 
12 anys que siguin fills, nebots o néts 
del col·lectiu de col·legiats del Col·legi 
de Mediadors d’Assegurances de Gi-
rona i de treballadors i col·laboradors 
de col·legiats. 

Categories

El concurs es divideix en tres ca-
tegories:

- Categoria A. Nens i nenes de fins 
a 5 anys

- Categoria B. Nens i nenes de 6 
a 8 anys

- Categoria C. Nens i nenes de 9 
a 12 anys

Només es podrà presentar un dibuix 
per participant.

Presentació i termini de lliurament

Els dibuixos s’hauran de pre-
sentar al Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances de Girona, carrer 
Bonastruc de Porta, 35, entl. C , 
17001 Girona, abans de l’11 de 
desembre de 2009.
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Concurs de dibuix 
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Les crisis futures

Degut a l’extensió de l’article,  la sec-
ció “d’interès” comença en aquesta 
pàgina 7

Sembla curiós parlar de les crisis que 
vindran, quan encara no hem sortit 
de la present, però potser cal fer-ho 
per entendre la gestació de cada nova 
sotragada i estar preparats.

D’entrada cal dir que les crisis 
econòmiques són una cosa inherent 
a qualsevol sistema econòmic que ha 
existit al llarg de la història.

Hem esmentat el terme “sistema 
econòmic” i, potser, caldria definir-
ho. Dit resumidament, es tracta del 
conjunt d’actuacions tendents a acon-
seguir un increment de riquesa per al 
conjunt de la societat que les aplica, 
és a dir, per obtenir un creixement 
econòmic.

Al llarg de la història han existit di-
ferents sistemes econòmics amb una 
característica comuna, es basaven en 
l’agricultura, la qual no produeix un 
increment de riquesa apreciable, per 
la qual cosa s’havia de recórrer a la 
guerra i a la rapinya per aconseguir 
un creixement econòmic suficient.

Amb la revolució industrial aquesta 
dependència de l’agricultura acabà i 
va néixer un nou sistema econòmic, 
el sistema capitalista.

Aquest nou sistema basa la creació 
de riquesa en la producció industrial 
de béns diversos. Però, per poder 
créixer de forma sostinguda, s’ha 
d’incrementar cada vegada més la 
producció d’aquests béns.

És aquest cicle fabricació-venda qui, 
incrementant-se fins a l’infinit, per-
met un creixement econòmic també 
il·limitat.

El problema rau en el fet que estem 
en un món finit i que, per tant, obtenir 

increments infinits d’alguna cosa és 
impossible. Per tant, també aquest 
sistema caldrà canviar-lo quan arribi 
al seu límit i no pugui incrementar 
més la producció de nous béns.

Ara bé, sabut que el sistema capi-
talista tindrà un final, comencem a 
explicar per què es produeixen les 
crisis econòmiques.

Hem dit que la base del capitalisme 
és la producció de béns. Ara bé, una 
vegada produïts cal que es venguin, 
en cas contrari no serveix de res el 
fabricar-los.

Per vendre un bé ha d’existir algú 
que el compri i perquè aquest algú 
vulgui fer-ho, el producte ha de ser 
interessant per al comprador i, a més 
a més, el seu preu ha de ser atractiu, 
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Inaugurat el maig de 2006, l’Auditori 
Palau de Congressos de Girona s’ha 
consolidat com l’equipament cultural 
i de negocis que la ciutat i el seu 
entorn necessitava. Les dades així 
ho avalen i demostren que, en aquest 
temps, el nostre equipament s’ha 
convertit en un element fonamental 
del desenvolupament i creixement 
econòmic i cultural de Girona, a més 
de donar una imatge de prestigi. 

Un equipament del segle XXI
L’Auditori Palau de Congressos de 
Girona és un espectacular edifici que 
ocupa una superfície de 10.000 m2 a 
l’extrem oest del parc de la Devesa, 
just al costat de les instal·lacions 
de la Fira de Girona, un sector ben 
connectat amb la resta de la ciutat i 
amb la seva demarcació. Dissenyat 
per un prestigiós equip d’arquitectes 
gironins, des d’un primer moment 
va ser concebut per a la doble fun-
ció d’auditori i palau de congressos 
amb una capacitat per a 1.800 
assistents.

El fet que estigui construït al costat 
de l’edifici de la Fira de Girona, de 
7.815 m2, és un valor afegit, ja que 

ambdós equipaments estan connec-
tats per una passarel·la que facilita la 
seva utilització simultània i comple-
mentària. Això converteix el conjunt 
en un espai ideal per a la celebració 
de tot tipus de reunions, congressos, 
convencions, fires i exposicions. 

A més, l’Auditori està dotat de 
les instal·lacions més avançades, 
il·luminació natural a la majoria de 
les sales i sistema d’enfosquiment 
automatitzat. A la planta baixa, 
les tres sales tenen una capacitat 
per a 1.230, 400 i 180 persones, 
a més d’un espectacular vestíbul de 
1.005 m2, molt aconsellable com 
a sala d’exposicions. A les plantes 
superiors, els nombrosos espais tam-
bé ofereixen una gran versatilitat i 
tots els equipaments necessaris per 
tal que els esdeveniments puguin 
desenvolupar-se amb les màximes 
garanties: una il·luminació especta-
cular, acústica variable, megafonia, 
micròfons sense fils, aire condi-
cionat i calefacció, preses de veu 
i dades, intercomunicació d’àudio 
amb la resta de les sales, àudio i ví-
deo, servei d’àpats, xarxa sense fils 
(Wi-Fi i 3G) i cabines de traducció 
simultània, entre altres serveis.

També, cal destacar la gran terrassa 
amb vistes al riu, el lloc perfecte per 
celebrar còctels i àpats de conven-
cions.

Un nou punt de referència per al 
turisme de negocis
Com a palau de congressos, l’Auditori 
de Girona representa un eix fonamen-
tal de consolidació de la ciutat com 
a destinació del turisme de negocis 
tant nacional com internacional. Així 
ho demostra l’increment del nombre 
d’activitats empresarials que han 
triat el nostre equipament com a punt 
de trobada: el 2008 van tenir-hi lloc 
14 congressos davant els 10 de 2007, 
i 70 jornades i convencions respecte a 
les 59 de l’any anterior. En total són 
136 dies d’activitat congressual que 
van reunir més de 31.000 persones. 
Un resultat que es tradueix en una 
important repercussió per al sector de 
l’hostaleria, el turisme i l’economia 
en general de la ciutat, i que permet 
reforçar Girona com a punt destacat 
dins el sector de congressos i el turis-
me de negocis.

Entre els congressos més importants 
de 2008, cal destacar el 17è Congrés 
de la Societat Espanyola de Salut 

L’AUDITORI DE GIRONA, 
UNA OPORTUNITAT PER A LA CIUTAT

Ramon Barnusell  
Director de la Fundació Auditori Palau 
de Congressos de Girona
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Laboral en l’Administració Pública, 
amb 800 professionals, el XXVI 
Congrés de l’Associació Espanyola 
d’Artroscòpia, que va coincidir amb el 
Girona Temps de Flors, i l’Exposició 
Mundial de Figures Històriques.

El 2009 es va iniciar amb la cele-
bració per segon any a Girona del 
Fòrum Gastronòmic, que va tancar 
les portes amb un balanç molt positiu: 
30.000 visitants, 910 congressistes, 
315 expositors, 30 estrelles Miche-
lin, 150 demostracions de cuina en 
directe, 250 periodistes acreditats 
i més de 600 alumnes de diferents 

escoles d’hostaleria espanyoles, que 
van ocupar els més de 12.000 m2 
repartits entre les instal·lacions de 
l’Auditori Palau de Congressos i la 
Fira de Girona. 

I la crisi?
És ben clar que la crisi econòmica i 
financera també afecta el sector del 
turisme de negocis, els congressos i, 
sobretot, les jornades i les conven-
cions d’empreses. El fet és que les 
companyies redueixen l’organització 
de tot tipus d’esdeveniments, fins i 
tot, sessions de formació, mentre que 
les administracions públiques també 
pateixen les restriccions pressupos-
tàries. Així, la durada de les accions 
es retalla en dies i en nombre de par-
ticipants, la qual cosa es tradueix en 
uns pressupostos més ajustats i molt 
més estudiats. I a més, la competèn-
cia entre els diferents establiments, 
com els hotels, és molt més forta.

No obstant això, és necessari girar la 
truita i deixar de parlar de crisi per 
començar a parlar de noves oportuni-
tats. L’atractiu del nostre entorn, una 
marca turística cada cop més con-
solidada, l’oferta gastronòmica i la 
implicació d’altres agents que operen 
en el nostre sector són cada vegada 
més determinants a l’hora d’escollir 
la seu d’un congrés. I Girona té molt 
a oferir en aquest aspecte. El seu posi-
cionament dins el sector de ciutats de 
mida mitjana amb encant, la novetat 
i la qualitat de la destinació i les ca-
racterístiques úniques de l’Auditori 
Palau de Congressos de Girona, han 
permès consolidar la nostra oferta i 

tenir unes bones perspectives per a 
l’any vinent. 

Una de les ofertes musicals 
més prestigioses de Cata-
lunya
L’Auditori Palau de Con-
gressos de Girona és també 
responsable d’una de les 

activitats musicals més completes i 
prestigioses de Catalunya, activa en 
producció i dinamització i rica en 
participació, però sobretot, de qua-
litat. Es tracta de concerts dirigits a 
tot tipus de públic amb una resposta 
molt bona: gairebé 62.000 perso-
nes que han passat per les nostres 
instal·lacions per gaudir d’alguna de 
les nostres propostes, una oferta que 
va des de primeres figures internacio-

nals fins a la promoció d’artistes del 
nostre entorn, sense deixar de banda 
les activitats familiars, educatives i 
cicles de música diversa.

Un clar exemple és la nova progra-
mació de la temporada estable, que 
tot just acaba de començar a finals 
de setembre i s’allargarà fins als pri-
mers dies de gener de 2010. Valery 
Gergiev, Ryuichi Sakamoto, Rafael 
Amargo o l’orquestra Buena Vista 
Social Club són alguns dels grans 
noms que ens visitaran en els propers 
mesos, juntament amb projectes cul-
turals com el Messies Participatiu, 
els concerts de Fires a l’Auditori o el 
cicle Nadal a l’Auditori. Una oferta 
que també posa de relleu la cada 
vegada més important col·laboració 
entre el sector públic i el privat per 
tal de potenciar l’activitat cultural i, 
de retruc, l’economia.

«L’Auditori repre-
senta un eix fona-
mental de conso-

lidació de la ciutat 
com a destinació del 
turisme de negocis»



10 el butlletí

fo
rm

ac
ió

Activitats
Formació i reciclatge 
ProFeSSioNal 

OCTUBRE 2009    

Dimarts 20. Taula rodona sobre 
“Incidència de la crisi en el sector 
assegurador”. Girona. 

NOVEMBRE 2009 

D i l l un s  16 .  Seminar i  s ob re 
l’assegurança de comerç.  Caldes de 
Malavella.

Aquests actes són vàlids per a la formació 
contínua per a l’exercici de les funcions de 
les persones que integren les categories B i 
C de la Resolució de formació de la DGSFP 
de 28.7.2006 per la que s’estableixen els 
requisits i principis bàsics dels programes de 
formació per als mediadors d’assegurances, 
corredors de reassegurances i altres persones 
que participin directament en la mediació de 
les assegurances i reassegurances privades.

cUrSoS 

OCTUBRE 2009  

Dilluns 5. Inici Curs Superior 
d’Assegurances 2009-2010 (Curs 
de formació en matèries financeres i 
d’assegurances privades – Certificat 
Grup A). Girona.

TAXADOR-A D’AVARIES
TASADOR DE AVERÍAS.
Persona especialitzada dins les oficines de 
les entitats asseguradores o independent 
d’aquestes, que a la vista dels certificats 
d’avaries lliurats pels comissaris i de la 
resta de documentació aportada pel recla-
mant, estableix les dades i els càlculs que 
fixen l’import a indemnitzar.

TAXAR
TASAR.
Fixar el preu i el valor d’uns objectes, merca-
deries, indemnitzacions i anàlegs per mitjà 
de perits, taxadors i comissaris d’avaries.

TENIDOR
TENEDOR.
Persona que posseeix una lletra de canvi, 
una pòlissa o algun altre document en-
dossable.

Diccionari

Aquest curs és vàlid per a l’obtenció del 
certificat acreditatiu d’estar en possessió dels 
coneixements i aptituds necessaris per exer-
cir l’activitat de mediació 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 l’apartat 2 lletra a) 
de la Resolució de formació de la DGSFP 
de 28.7.2006 per la que s’estableixen els 
requisits i principis bàsics dels programes de 
formació per als mediadors d’assegurances, 
corredors de reassegurances i altres persones 
que participin directament en la mediació de 
les assegurances i reassegurances privades.

cUrSoS moNogrÀFicS De 
reciclatge ProFeSSioNal 
2009-2010 
Girona.

Octubre    
Teoria general de l’assegurança 
(24 hores)
Bases tècniques de l’assegurança. 
Provisions tècniques. Coassegu-
rança. 
(4 hores)
Consorci de Compensació 
d’Assegurances (4 hores)
Càlcul Mercantil (10 hores)

Novembre    
Assegurances contra danys i incendis 
(22 hores)
Tècniques de comunicació (4 hores)
Dret Mercantil (6 hores)

Desembre   
Reassegurança (6 hores) 
Tècniques comercials (4 hores)
Informàtica (4 hores)
Assegurances contra robatori         
(6 hores)
Assegurança de transport (24 hores)
 
Aquests cursos són vàlids per a la formació 
contínua per a l’exercici de les funcions de 
les persones que integren les categories B i 
C de la Resolució de formació de la DGSFP 
de 28.7.2006 per la que s’estableixen els 
requisits i principis bàsics dels programes de 
formació per als mediadors d’assegurances, 
corredors de reassegurances i altres persones 
que participin directament en la mediació de 
les assegurances i reassegurances privades.
 

TERCER
TERCERO.
Persona que no és part en un litigi ni en un 
contracte o en una relació jurídica. Dins les 
assegurances, el qui rep els danys d’un acci-
dent i té el dret o la pretensió que li siguin 
indemnitzats, per responsabilitat civil del 
causant o per l’assegurador d’aquest.

TERCER-A PERIT-A
TERCER PERITO.
Perit designat perquè dirimeixi o resol-
gui les discrepàncies que li sotmeten els 
dos perits nomenats respectivament per 
l’assegurador i l’assegurat, o demanant-lo 
al jutge de primera instància del lloc on es 
trobin els béns sinistrats.

TERCERIA
TERCERÍA.
Mediació d’un tercer en un assumpte.

TERME
PLAZO, TÉRMINO.
Fita, final d’un període de temps.

TERME
TÉRMINO.
Punt on acaba un territori, una propietat.

(DICCIONARI D’ASSEGURANCES.
Osvald Cardona.1987)
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1   Prólogo   9

2   Introducción 11

3   Organización, espacio geográfico y gestión de recursos 18

4   ¿Qué es competitividad y cómo se consigue? 41

5   Cómo se mide (y cómo puede mejorarse) la gestión del       
negocio en el sector asegurador 53

APRENDIENDO A GESTIONAR COMPAÑÍAS DE SEGUROS
(MANUAL PARA EMPLEADOS CON INQUIETUD PROFESIONAL)

Ramón Corominas / Amadeo Sánchez

Índex

Normalment quan llegim el títol d’un 
llibre ens en dóna a entendre el con-
tingut i és normalment aquest mateix 

interessada a fer que la seva pro-
gressió personal i les seves capacitats 
intel·lectuals siguin la base per triomfar 
en el complicat món de l’assegurança. 
Els autors demostren ser persones inte-
ressades a transmetre coneixements i no 
cauen en la temptació de molts altres 
professionals que creuen que ensenyar 
el que un sap pot anar en contra la seva 
pròpia competència o/i lloc de treball.

El llibre és amè, distret i fàcil de llegir 
en tots els sentits. Destaca de manera 
especial  els colors inclosos per remar-
car el que interessa als autors. Per 
exemple el que escriuen en color vermell 
és el que fa referència a coses negatives, 
inconvenients, evitables. Per contra el 
que està en color verd és el que és posi-
tiu, obligatori o recomanable.

Edita: XXXXX
Dipòsit legal: M-24826-2009
1a edició: juny 2009
Imprimeix: Gráficas Almudena, S.L.
264 pàgines

Xavier Olcina Servole

títol el que ens incita i motiva 
a llegir-lo. Aquesta regla 
elemental, no sempre es 
compleix. Algunes vegades 
ens pot fer la impressió que 
el llibre no és per a nosaltres 
o que és un tema que ens 
interessa.

El llibre que presentem avui 
seria un d’aquests últims 
que pel títol semblaria que 
va encarat únicament i ex-
clusivament a treballadors 
i directius de companyies 
asseguradores. Realment 
no és així, realment ens 
trobem amb un llibre fet 
per uns grans experts en 
gestió d’asseguradores, però 
que resulta interessantíssim 
per a altres integrants del 
món de l’assegurança, com 
perits, actuaris, empreses 
d’informàtica relacionades 
amb l’assegurança, i princi-
palment per als mediadors 
d’assegurança.

Els autors són persones vin-
culades des de fa molts anys 
al sector assegurador i amb 
uns coneixements molt am-

plis que han volgut posar a disposició 
de qualsevol persona d’aquest sector 

6    Algunas consideraciones alrededor de los departamentos 
de sistemas de información de seguros. (“Informática”                     
en lenguaje de hace 15 años) 93

7    Gestionando algunos departamentos 155

8    ¿Qué marcará el futuro, entre 2010 y 2015?  217
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en cas contrari l’objecte romandrà al 
magatzem i els diners per fabricar-lo 
s’hauran llençat.

El preu d’un bé ve donat pel cost de 
la seva fabricació més el benefici per 
al fabricant. Per tant, el seu preu 
ha de ser suficientment baix perquè 
sigui atractiu i suficientment alt per 
obtenir un benefici que, a més a més, 
permeti pagar la inversió feta per 
produir-lo.

Desglossem el preu final. He dit que 
una part d’aquest preu final la forma 
el benefici, que, en realitat, és el pa-
gament que obté per la seva activitat 
empresarial. En principi aquest bene-
fici el fixa el mateix fabricant.

L’altre component del preu el consti-
tueix el cost de fabricació.

Per fabricar qualsevol producte 
industrial s’utilitzen sempre els ano-
menats factors de producció: la 
terra, el treball i el capital.

Traduït al català del ca-
rrer, significa que s’han 
d’utilitzar primeres ma-
tèries (terra), mà d’obra 
(treball) i maquinària 
(capital).

Per obtenir un preu fi-
nal bo, cal que aquests 
factors de producció 
tinguin un preu molt 
baix. Així es podrà incre-
mentar el benefici sense 
perill que el producte deixi 
de ser atractiu.

Per això es buscaven, i es con-
tinuen buscant, les primeres ma-
tèries en països pobres, generalment 
colònies dels països europeus, on 
qui fixava el preu era el mateix 
comprador.

Per mantenir baix el cost del factor 
treball, al treballador se l’explotava 
sense cap mirament, amb jornades 
inacabables i amb la utilització 

sense cap escrúpol de mà d’obra 
infantil, tot en condicions de quasi 
esclavitud.

Però ens trobem amb la primera 
contradicció d’aquest sistema pro-
ductiu. Resulta que els components 
del factor treball són, a més a més de 
productors, consumidors. Per tant, si 
se’ls paga malament, no tindran prou 
diner per comprar els productes que 
ells, o altres, fabriquen.

Ens trobem, doncs, que l’equilibri 
entre el preu del bé i el que es paga 
per la mà d’obra és molt difícil.

Així, si incrementem el factor capital 
(utilitzem més maquinària) i baixem 
el treball (reduïm els treballadors 
o els paguem menys), ens trobem 
que es produeix un increment en el 
nombre de productes fabricats, però 

benefici o incrementades les seves pèr-
dues, amb la consegüent desaparició 
d’empreses i l’acomiadament de tre-
balladors, la qual cosa redueix encara 
més el nombre de consumidors.

Fins a finals del segle XIX les crisis 
econòmiques venien donades per un 
desequilibri en la utilització dels 
factors de producció, bàsicament del 
treball i el capital.

L’aparició de sindicats i altres agru-
pacions obreres durant aquest se-
gle XIX, va fer que les condicions 
d’explotació dels treballadors can-
viessin, amb la qual cosa aquest 
factor de producció esdevingué cada 
vegada més car.

Per fortuna per als empresaris, les 
matèries primeres continuaven essent 
barates. Però s’havia de compensar 
l’encariment del factor treball, i això 
s’aconseguí fent més barat el factor 

capital, amb màquines cada ve-
gada més econòmiques i més 

efectives. Així, encara que 
el preu de la màquina 

no variés, si produïa 
més unitats el preu 
final del producte 
baixava.

Però, tot i això, 
la tecnologia de 
l’època no per-
metia compensar 
c o m p l e t a m e n t 
l ’ increment del 
preu del  factor 

treball. Així que es 
començà a comple-

mentar els beneficis 
productius amb altres 

beneficis obtinguts mit-
jançant la inversió en béns 

intangibles.

Així, la borsa de valors, pensada 
inicialment perquè les empreses ob-
tinguessin finançament, passà a ser 
un mercat d’expectatives de futur, és 
a dir, on les empreses col·locaven els 
seus diners en funció de l’esperança 
que les accions que compraven pu-
jarien.

(Ve de la pàgina 7) 

hi ha menys consumidors que poden 
comprar aquest excedent, amb la qual 
cosa els preus dels productes han de 
baixar (es produeix una deflació) i 
els empresaris veuen reduït el seu 
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El capitalisme que fins a aquell 
moment basava el seu model en la 
producció començava a convertir-se 
en especulador.

Però l’especulació mostrà ben aviat 
la seva cara més fosca amb l’aparició 
de la primera bombolla de la història. 
Així, el 1893 esclatà la primera crisi 
econòmica que no tenia les seves 
arrels en el desequilibri del factors 
de producció, sinó en l’enfonsament 
de la borsa.

Aquesta crisi inaugurà el seguit de 
crisis del segle XX, basades totes elles 
en l’esclat de les diferents bombolles 
financeres. La llista és llarga ja que, 
d’acord amb el model del estadístic 
francès Joseph Clément Juglar (1819-
1905), la crisi es repeteix en períodes 
d’entre 8 i 12 anys.

Però entre el conjunt de totes les crisis 
del segle XX (la més famosa, la de 
1929), ens trobem una crisi que deixà 
de ser deguda a l’esclat d’una bom-
bolla financera i tornà a ser deguda 
a un factor de producció, a un factor 
nou, però, la terra.

Efectivament, la crisi del 1973, i la 
seva repetició del 1979, fou deguda a 
l’encariment d’una matèria primera: 
el petroli.

Tot i que aquest encariment va ser 
degut a motius polítics, la guerra del 
Yom Kipur, va fer veure que ens tro-
bàvem en un món finit i, per tant, amb 

recursos finits i que, tard o d’hora, les 
matèries primeres serien més escas-
ses, fins a esgotar-se completament.

Naturalment, quant més escasses 
fossin, més cares esdevindrien. Això 
va fer que es tornés a cercar, per 
un costat, l’abaratiment dels altres 
dos factors de producció (treball i 
capital) i, per un altre, la creació de 
nous productes financers que per-
metessin complementar els beneficis 
productius amb beneficis procedents 
d’intangibles.

Per aconseguir abaratir els factors 
productius s’incrementà la innovació 
tecnològica dels béns de capital (ma-
quinària), al temps que es cercaven 
nous països on produir amb mà d’obra 
més barata (deslocalització).

Aquesta política de deslocalització 
sembla portar-nos de nou a la incon-
gruència de que qui ha de comprar 
els productes fabricats, bàsicament 
els treballadors del països rics, no 
ho podran fer, ja que cada vegada 
guanyen menys o van a l’atur.

Cap problema. Els països rics tenen 
sistemes de protecció social que ga-
ranteixen un mínim d’ingressos als 
aturats. El resultat és que les empre-
ses fan més benefici traslladant la 
producció a països més pobres i l’estat 
gasta més diners dels contribuents 
perquè els aturats puguin comprar els 
productes fabricats en altres indrets 
pels empresaris que fins feia poc els 
tenien contractats.

Per l’altra banda, per incrementar 
els beneficis derivats d’intangibles es 
crearen cada vegada bombolles més 
grosses. Fer-les més grosses era, i és, 
necessari ja que cada nova bombolla 
ha de permetre eixugar les pèrdues 
produïdes per l’esclat de l’anterior i 
obtenir un benefici superior.

Aquesta política de crear bombolles 
més grosses no és portada a terme 
únicament per les empreses. Al go-
verns també els va bé, ja que també 
eixuguen una part de la pèrdua que 
els ha significat pal·liar l’esclat de 

la bombolla anterior i aconsegueixen 
més beneficis amb la nova.

Si algú pensa que exagero afirmant 
que els governs també afavoreixen les 
crisis amb les seves polítiques econò-
miques, que es contesti a aquestes 
dues preguntes:
- Quants responsables de l’actual crisi 
han estat jutjats i condemnats?
- Quants continuen en els seus cà-
rrecs, percebent sous de faula, o, com 
a molt, han estat acomiadats cobrant 
indemnitzacions multimilionàries, 
pagades en molts casos amb els di-
ners dels contribuents?

Però, com en el cas de les primeres 
matèries, tampoc la creació de noves 
bombolles pot ser infinita. Arribarà 
un moment en què no se’n podran 
produir de noves.

Ara bé, mentre arriba el moment en 
què s’acabin les primeres matèries i 
ja no es puguin crear noves bombo-
lles, haurem de continuar sofrint les 
crisis del capitalisme especulatiu.

I, què produirà aquestes crisis? 
D’un costat, de les noves bombolles 
especulatives, bàsicament financeres 
als països anglo-saxons i bàsicament 
immobiliàries als països llatins. Sen-
se oblidar que, en un món globalitzat, 
ja no existeixen fronteres que parin 
l’expansió de les bombolles i els efec-
tes dels seus esclats.

L’altre focus creador de crisis vindrà 
del costat del factor productiu terra. 
Quan pensem en matèries primeres 
escasses, ràpidament pensem en el 
petroli, però hem de tenir en compte 
que no és l’única matèria escassa. 
Tota la resta també ho són.

El consol és que, si es continua 
complint el cicle Juglar, entre dues 
crisis hi ha de 8 a 12 anys de 
tranquil·litat.

Ricard Llapart Martín
Actuari d’assegurances.

Assessor tècnic del Col·legi de
Mediadors d’Assegurances de 

Girona.
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Comissió d’afiliació

RESUM D’ALTES I BAIXES DE L’1 DE JU-
LIOL AL 30 DE SETEMBRE DE 2009

CENS A 30 DE JUNY DE 2009   ...............   380

ALTES
Agent d’assegurances exclusiu
Miquel Frigola Marcó, de Girona

Francesc Llimona Fernández de Castro, 
d’Espolla 

Representant d’agència d’assegurances ex-
clusiva 
Jaume Jesús Barcons Casas, Blanes (Barcons 
Gestió, SLU)

TOTAL ALTES........................................... 3

Continuem comentant alguns dubtes 
freqüents amb locucions, fraseologia, ús 
d’alguns verbs, etc. (Marcarem amb as-
terisc les formes que no són correctes.)

aforament  / capacitat / cabuda

Segons el diccionari la paraula afora-
ment significa, entre altres, avaluar una 
mercaderia, especialment per fixar els 
drets que ha de pagar o el preu a què 
s’ha de vendre. Així doncs, no és correcte 
si el que volem és parlar de cabuda o 
capacitat en un local.

La sala d’actes té una capacitat de 200 
persones.

al front de / al capdavant de

Si ens referim al front com a part de la 
cara, l’expressió és correcta. Ara bé, si 
el que volem dir és “al davant de”, la 
locució ha de ser al capdavant de.

La preocupació per la crisi es veu al front 
de tots els treballadors.

El Col·legi es va posar al capdavant de 
la iniciativa.

al respecte* / respecte a això 

Al respecte* no és una locució correcta, 
cal utilitzar l’expressió respecte a això o 
de vegades també el pronom hi.

El que el conferenciant va dir respecte a 
això va agradar a tots els col·legiats.

Alguns mediadors hi van fer algunes 
observacions.

arrel de* / arran de

Quan volem dir “com a conseqüència de” 
o “immediatament després de” utilitza-
rem la forma arran de i no arrel de*, que 
és una locució incorrecta.

Arran de les gestions que ha fet el 
Col·legi, s’han pogut ampliar els serveis 
als associats.  

El passat mes de juny es va donar a 
conèixer la base de dades Mercator de 
dret i legislació lingüístics, fruit d’un 
conveni de col·laboració entre la Secre-
taria de Política Lingüística i el Centre 
Internacional Escarré per a les Minories 
Ètniques i les Nacions (CIEMEN), que 
ha permès reunir i sumar el fons de docu-
ments d’aquests dos organismes.
Les dades aportades per la  Secreta-
ria de Política Lingüística són unes 
21.000 entrades de lleis i disposicions, 

Qüestions de llengua

Recursos

BAIXES
Cessament activitat 
M.Carme Barcons Baltrons, de Blanes

Josep M. Cervià Costa, de Girona

Eugeni Robert Bartolomé, de Figueres

Voluntària 
Lluís Bartolomé Font, de Figueres

TOTAL BAIXES ..................................... 4
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CANVIS
D’agent d’assegurances exclusiu a representant 
d’agència d’assegurances exclusiva  
Salvador Colomer Bosch, de Lloret de Mar 
(Agència Colomer Lloret, SL)

D’agent d’assegurances exclusiu a no execent  
Esteve Almendros Esteban, de Puigcerdà 

De representant d’agència d’assegurances exclu-
siva a agent d’assegurances exclusiu  
Jordi Puig Aguilar, de Blanes

De no exercent a representant de corredoria 
d’assegurances    
Alfred Fàbrega Rodríguez, de Girona ( Sarriase-
gur Correduria de Seguros, SL

De no exercent a representant d’agència 
d’assegurances vinculada  
Virgínia Sánchez Lozano, de Figueres (Virsan 
Assessors Professionals, SLU)

jurisprudència, doctrina, bibliografia i 
altres documents sobre dret i legislació 
lingüístics, bàsicament de Catalunya i 
l’Estat espanyol. L’aportació del CIE-
MEN consisteix en unes 8.000 entrades 
de dades de Catalunya, l’Estat espanyol, 
la Unió Europea i documents de la resta 
del món. 
La unificació d’aquests dos fons docu-
mentals posa a l’abast d’estudiosos i de la 
ciutadania en general a través d’Internet 
un important volum de referències de 
documents normatius o declaracions al 
voltant de la llengua catalana, de les 
llengües d’Europa i de la Mediterrània i 
també d’altres indrets.  S’hi accedeix a 
través de l’adreça www.gencat.cat/llen-
gua/bdjuridica, i les recerques es poden 
fer a partir dels  títols de les disposicions 
o documents, de dates, de llengua de 
redacció i a partir d’una paraula clau 
relativa a la temàtica (etiquetatge, 
administració de justícia, ensenyament, 
toponímia, etc.), entre altres dades. 
S’hi poden trobar, segons els casos, les 
referències del document, el document 
complet o un extracte.

 




