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Encetem aquest nou any amb mil propò-
sits —com cada any— molts dels quals 
no complirem i alguns sí.  Però  sobretot  
encetem  aquest  nou  any  amb  una  
fita  que  ha  d’omplir  de  joia  qualsevol  
persona amb sentit  democràtic,  com  és 
la  proposta del  Govern  de Catalunya  
de   fer la  consulta  sobre la independèn-
cia de Catalunya el dia 9 de novembre 
d’enguany.

Una  consulta  la  pregunta  de  la  qual  
donarà  cabuda  a  totes  les  sensibili-
tats  que  puguem  tenir  els homes i les 
dones de casa nostra mercès al doble 
plantejament.

Jo  ja  em  vaig  pronunciar  públicament 
en  el  diari  El Punt Avui  del  divendres  
13  de  desembre  i no em fa res reite-
rar ara i aquí que —si ens deixen fer la 
consulta— la meva resposta serà SÍ i SÍ.

D’aquí  fins  a aquella  data  el  camí  
és  encara  molt  llarg  i  poden  passar  
moltes  coses  que  ara  no analitzaré, 
perquè no és pas la meva fita en aquesta 
“Plana dos”.

Però sí que crec que és el deure dels 
responsables d’organitzacions cíviques i 
professionals donar fe  que  alguna  cosa  
important  es  mou  en  el  nostre  món  i  
que  ha  de  configurar  un  futur  que tenim 
a tocar, i que ha de ser  tan esperançador 
com nosaltres vulguem i ens proposem.

Perquè  fixeu-vos que  l’única  cosa  que   
proposem és  que  el  nostre  poble  
puguem  dissenyar el  futur  que  volem.  
Més  transcendental,  molt  més,  que  
decidir  a  casa  a  quina  hora  sopem  o  
quin programa volem veure a la tele, però 
amb el mateix principi democràtic.

El  que  pretenc  des  d’aquestes  ratlles  
és  animar  tothom  a  defensar  el  dret  
a  decidir  per  nosaltres mateixos, sense 
interferències impositives i prohibitives. 

I un cop exercit  aquest  dret,  serem  el  
que  la  majoria  dels  catalans  —de  tots  
els  catalans—  hàgim proposat. Només   
cal   que   qui   té   la   capacitat   d’au-
toritzar-ho   ho   faci   donant   testimoni   
d’aquell   esperit anomenat democràtic.

Com que hi confio, el meu primer propòsit 
per a aquest 2014 és anar a votar el dia 
9 de novembre.

Un  altre  propòsit  que  m’he  fet  i  que  
espero  poder  complir  també  és  fer  
créixer  —ni  que  sigui  poca cosa—  el  
meu  negoci.  Per  difícil  que  sigui  en  els  
temps  que  travessem,  em  fa  por  que  
serà més senzill complir  aquest  segon 
propòsit  que no pas el primer,  però hi po-
saré el mateix estímul i el mateix interès.

Determinats sectors de la societat eco-
nòmica asseguren que alguna cosa s’està 
movent i que una minsa  recuperació  
apunta  en  aquell  horitzó  imaginari  de  
les  estadístiques  i  les  xifres,  recupe-
ració que no sempre es reflecteix en la 
mateixa proporció en el mirall de casa 
nostra, però  crec que és   important   
aprofitar   aquest   corrent   optimista   per   
traslladar-lo   a   les   nostres   empreses   
i   ser imaginatius per poder aprofitar-lo.

I  tinc  encara  un  tercer  propòsit.  
M’agradaria  que  les  entitats  assegura-
dores,  que  es  vanaglorien darrerament   
que    guanyen més   diners   que   mai,   
traslladin   part   d’aquests   beneficis   a   
la mediació,  sobre  la  qual  han  carre-
gat  fins  ara  bona  part  de  les  seves  
tasques  i  de  les  seves despeses,  sen-
se  haver-nos  ni  demanat  si  estàvem  
d’acord  amb  aquell  nou  repartiment  
que  fa temps varen imposar.

No  es  tracta,  però,  que  ens  proposin  
participar  d’una  part  dels  beneficis  
relatius  que  mai  sabrem quins  són,  sinó  
que  es  comprometin  a  augmentar  els  
percentatges  de  les  nostres  comissi-

ons,  de la mateixa manera que —com 
deia— fa ja massa anys varen augmentar 
les nostres despeses.

Només  cal  consultar  les  xifres  públi-
ques  de  les  empreses  asseguradores  i  
de  les  empreses  de mediació   i   veurem   
d’una   forma   diàfana   com   mentre   els   
resultats   de   les   primeres   milloren   i 
augmenten exponencialment, les de les 
segones —nosaltres— disminueixen en 
la mateixa proporció. I  convindreu  amb  
mi  que  en  un  negoci  de  la  mateixa  
cadena,  on  un  guanyi  cada  dia  més  
i  l’altre cada dia menys, no pot ser i no 
augura  res de bo.

Crec  que cal  recuperar  aquest  equilibri i  
que és  hora que la  mediació també posi  
condicions  a les asseguradores i que no 
segueixi essent sempre al revés.

I   això   hem   d’impulsar-ho   des   dels   
col·legis   de   mediadors,   des   dels   
consells   autonòmics   de col·legis,  des  
del  Consejo   General,   i  també  des  de  
les  associacions  més  representatives  
del sector,  perquè  cal  que  cada  una  
de  les  parts  se  senti   còmoda en  el  
rol  que  ocupa  en  aquest negoci comú. 
I sentir-se còmode, amics meus, vol dir 
guanyar diners.

Jo hi posaré el meu granet de sorra.

Tres propòsits no són pas tants. El pro-
blema és que no depenen només d’un 
mateix, com aquells d’aprimar-se, deixar 
de fumar o fer exercici.

Que tingueu un molt bon 2014!

Antoni Godoy Tomàs
President

     lana dosp
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sumari

Acabem un altre any amb la satisfacció d’haver completat l’edició dels 
quatre números de la nostra revista col·legial, amb un seguit de continguts 
informatius, tècnics, d’opinió, lúdics i formatius, que esperem que siguin 
del grat dels nostres lectors. La il·lusió, sempre renovada, és l’esperit 
que marca el consell de redacció d’El Butlletí, i és en aquest sentit que 
cada número editat representa aquesta gran complaença que comentem.

En primer lloc, i sense voler ser reiteratius en el missatge, des d’aquí ens 
sumem als desigs del nostre president cares a l’any 2014. Un any que 
veurà uns canvis en el nostre Col·legi així com en la nostra revista. S’albira 
algun final d’etapa, amb la consciència i la satisfacció de la feina ben feta, 
que viurem d’aquí a pocs mesos.

En segon lloc, comentar el número que ara teniu a les vostres mans. L’edició 
del quart trimestre sempre ens porta el resum del que va esdevenir-se durant 
la Setmana Mundial –la festa gran de la mediació gironina- així com tot un 
seguit d’informacions col·legials que palesen l’activitat del nostre Col·legi.

Volem destacar que en aquesta edició de la Setmana Mundial s’hi va 
presentar l’exposició 1812-2012: dos segles d’assegurances a la premsa 
gironina. Si no vau tenir l’ocasió de gaudir-la en directe us recomanem 
que la visiteu virtualment (trobareu un bàner al nostre web corporatiu). 
Val molt la pena.

També fruireu d’una firma convidada que ens apropa a un món, el científic, 
que moltes vegades ens queda lluny, amb una reflexió profunda sobre la 
crisi que ens està tocant patir. Curiosament, el nostre president i el nostre 
assessor tècnic també en parlen, de la crisi, en aquest número. Opinions 
i desigs ben interessants, per cert.

I la resta de seccions que configuren la revista, amb el nivell d’interès i 
oportunitat habituals. 

Que gaudiu d’una bona lectura i Feliç 2014!
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   nformació col·legiali
> Curs Certificat 
Grup A

A càrrec del Sr. Josep Fàbrega, 
president de la secció delegada del 
CECAS a Girona i director del Curs 
Superior d’Assegurances, l’1 d’oc-
tubre va tenir lloc la inauguració de 
la dinovena edició del Curs Superior 
d’Assegurances (Curs de formació 
en matèries financeres i d’assegu-
rances privades – Certificat Grup 
A) que imparteix el nostre Col·legi, 
com a secció delegada CECAS. 

Aquest curs 2013-2014, en modali-
tat semipresencial, compta amb 16 
alumnes matriculats.

El curs té un total de 500 hores 
lectives, gairebé 300 hores lectives 
-entre classes presencials i tutories 
voluntàries- i la resta a través de 
plataforma en línia. 

Els dies lectius són els dilluns i els 
dimarts, en horari de tarda, a l’aula 
de formació del Col·legi. El claus-
tre de professors, 15 en total, està 
format bàsicament per persones 

> Setmana 
Mundial

L’objectiu principal d’aquesta ce-
lebració és donar a conèixer la 
professionalitat del mediador d’as-
segurances col·legiat i despertar 
en el consumidor la necessitat de 
sol·licitar el seu assessorament 
en tota operació relacionada amb 
la contractació de qualsevol tipus 
d’assegurança.

Del 14 al 20 d’octubre el nostre 
Col·legi va celebrar la 39a edició de 
la Setmana Mundial del Mediador 
d’Assegurances. Durant aquesta 
setmana hi va haver una àmplia di-
fusió periodística i radiofònica des-

tinada a donar a conèixer la funció, 
personalitat i professionalitat del 
mediador d’assegurances col·legi-
at. Es van publicar un especial en 
la premsa gironina dedicat a la Set-
mana Mundial, així com va destacar 
la presència en els diferents mitjans 
de comunicació dels actes d’aques-
ta celebració.

El dimarts 15 d’octubre, la setmana 
va començar amb un debat sobre 
la situació actual de la distribució 
d’assegurances, on van intervenir 
Jordi Pagès, director de Vendes i 
Distribució del Grup Zurich a Espa-

nya, i Jordi Casagan i Jordi Triola, 
vicepresidents del nostre Col·legi 
i responsables de la comissió de 
corredors i de la comissió d’agents, 
respectivament. El debat va ser mo-
derat per Antoni Godoy, president 
del nostre Col·legi.

En el debat es van abordar diferents 
aspectes de la situació actual de la 
mediació i la distribució d’assegu-
rances, coincidint els tres convidats 
que estem assistint a una situació 
de transformació dels canals tradi-
cionals de mediació, estem en ple 
canvi dins d’un entorn econòmic 

vinculades al Col·legi, així com per 
professionals especialitzats en cada 
una de les matèries.

El primer dels tres exàmens trimes-
trals de què consta el curs, va tenir 
lloc el 18 de desembre.

> Inauguració del Curs Superior d’Assegurances 2013-2014

> El claustre de professors del Curs Superior i el president del Col·legi 
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complicat en què sens dubte acaba-
rà en un panorama diferent al cone-
gut fins ara, tot i que el canal clàssic 
de la mediació encara manté el seu 
lideratge s’estan perdent posicions 
principalment en rams no vida.

D’altra banda, hi afegiren que hem 
de ser conscients que el consumi-
dor també està canviant, les noves 
tecnologies estan impulsant nous 
hàbits en els nostres clients, els 
quals, cada vegada més consulten 
preus i ofertes a través de la xar-
xa en pàgines de comparadors, 
cercadors, etc. Això comporta una 
pèrdua de fidelitat dels clients. Mo-
tiu pel qual també els mediadors 
hem de canviar i reaccionar davant 
aquest nou paradigma. Les entitats 
asseguradores aposten fermament 
per les noves tecnologies, compa-
radors, cercadors, incloent noves 
aplicacions per als mòbils d’última 
generació.

La mediació també ha de començar, 
en la mesura del possible, a utilitzar 
totes aquestes eines tecnològiques 
si volem continuar liderant la distri-
bució, alertant, d’altra banda, dels 
riscos que poden suposar algunes 
eines tecnològiques si les entitats 
asseguradores les utilitzen per 
“pontejar” o “saltar” al mediador.
De fet, es va insistir, ja hi ha alguna 
companyia la qual si no se li facili-
ta, en el moment de la contractació 

d’una pòlissa, una adreça de correu 
electrònic i un número de mòbil, no 
formalitzen el contracte. Això pot 
implicar una pèrdua de protagonis-
me del mediador en tràmits de si-
nistres, per posar un exemple, quan 
l’asseguradora facilita informació 
personal a l’assegurat sense que el 
mediador en tingui cap coneixement 
previ, conseqüentment no podria 
intervenir ni protagonitzar el reco-
manable tràmit i assessorament del 
sinistre.

Un altre dels factors del canvi de 
paradigma de la distribució, van ma-
nifestar, és la competència de les 
entitats financeres, algunes de les 
quals, malgrat la seva incompetèn-
cia professional i tècnica, mostren 
la seva falta d’ètica quan recorren 
a la pressió sobre els seus clients 
per contractar productes assegura-
dors de tot tipus com a condició a 
la concessió de préstecs, així com 
en la utilització que fan algunes en-
titats financeres de la informació 
continguda en els rebuts de primes 
d’assegurança domiciliades bancà-
riament, que usen en benefici propi 
elaborant propostes d’assegurança 
que presenten al client com a alter-
nativa al càrrec d’aquest rebut. En 
aquest sentit els participants van 
lamentar que no arribin a bon fi les 
denúncies contra la banca i les es-
cassíssimes sancions que se li apli-
quen . Hauríem de competir amb les 

mateixes regles de joc tots els me-
diadors, es va afegir. Malgrat això 
es veuen alguns avenços en la re-
gulació d’aquestes pràctiques com 
el projecte de directiva europea per 
desvincular la concessió d’un prés-
tec hipotecari amb l’assegurança de 
danys de l’immoble en qüestió.

El director de vendes i distribució 
de Zurich a Espanya Jordi Pagès 
es va mostrar un ferm defensor 
dels mediadors d’assegurances i 
va confirmar l’aposta de Zurich per 
la mediació professional. Tot i això 
les entitats asseguradores hem 
d’estar presents també en les no-
ves tecnologies. No hem de perdre 
de vista que internet no deixa de 
ser un gran aparador i també hem 
de oferir-nos en ell, va recordar que 
internet és un pas previ que utilitza 
el públic per informar-se, com en 
molts altres àmbits, posteriorment 
el públic amb aquesta informació 
ja decidirà a través de quin canal 
compra el producte. En aquest 
sentit va destacar que com a molt 
només un 5% de les consultes en 
comparadors d’assegurances a 
la xarxa acaben materialitzant la 
compra d’ una assegurança a tra-
vés d’ella, la gran majoria encara 
acaben trucant per telèfon.

El poc arrelament que ha tingut la 
figura de l’agent vinculat també va 
ser un tema en què van coincidir 

   nformació col·legial i

> Debat sobre la distribució d’assegurances > Conferència a càrrec de l’historiador Joan B. Culla
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   nformació col·legiali

els tres participants en el col·loqui. 
El vicepresident 2n del Col·legi Jor-
di Triola va destacar la dada que a 
les comarques gironines només hi 
ha uns 10 agents viculats dels més 
de 300 mediadors amb què compta 
el Col·legi. Van convenir els parti-
cipants que la figura d’aquest ti-
pus d’agent multicompanyia va ser 
regulat sense existir ni respondre 
a una demanda del mercat, de les 
asseguradores, ni del sector en ge-
neral. D’altra banda tampoc les as-
seguradores, va afegir Jordi Pagès, 
estan molt interessades a autoritzar 
els seus agents exclusius a aques-
ta conversió a vinculats tenint en 
compte la inversió feta durant anys 
en formació, tecnologia i altres su-
ports logístics en els mateixos. La 
intenció de l’administració en la cre-
ació d’aquesta nova figura, va afegir 
Jordi Casagran, era la de reduir el 
nombre de corredories existents, 
però no els va funcionar .

En relació amb el Pla Estratègic 
per a la Mediació creat pel Conse-
jo General amb la col·laboració del 
CECAS, els participants van estar 
d’acord que és una bona iniciativa 
del Consejo, una bona eina per a la 
mediació en ser un bon full de ruta 
i que incideix en el diagnòstic i res-
salta els punts on la mediació ha de 
centrar els seus esforços. Les més 
de 8.000 descàrregues és una bona 
prova d’això, va afegir Jordi Casa-
gran, que va reconèixer que cal un 
esforç per fer-la, com és lògic, però 
que ens porta a saber on som i cap 
a on hem d’anar.

Es va tractar també de la impor-
tància de la formació dels treba-
lladors de despatxos de mediació 
d’assegurances, on van coincidir 
tots a afirmar que és absolutament 
imprescindible, i més en aquests 
moments on la bona formació tèc-
nica i la professionalitat ha de ser la 
principal carta de presentació dels 

mediadors d’asseguran-
ces en ser el principal va-
lor diferencial respecte als 
altres canals. No hem de 
renunciar mai a millorar la 
nostra formació i reciclatge 
per ser més professionals.

El dijous 17 d’octubre, es 
va celebrar l’acte institu-
cional de la Setmana . Va 
tenir lloc una conferència a 

càrrec de l’historiador i analista po-
lític Joan B. Culla, que va parlar so-
bre “La relació Catalunya - Espanya 
: com hem arribat fins aquí?”.

A continuació, el Col·legi va lliurar 
els diplomes als alumnes del Curs 
Superior d’Assegurances 2012-
2013, així com es va retre un ho-
menatge als col·legiats veterans, a 
més de la concessió del Premi Sol 
2013, que va recaure en Aviva Vida 
y Pensiones. El guardó va ser reco-
llit per Amador Moreno, director ge-
neral de l’entitat guanyadora.

Aquest any, com a novetat, va te-
nir lloc la presentació de l’exposició 
“1812-2012: dos segles d’assegu-
rances a la premsa gironina”. La 
presentació d’aquesta exposició, 
elaborada pel nostre Col·legi, va 
anar a càrrec de Narcís Genís, 
president de la Demarcació de Gi-
rona del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya.

En aquest acte, van ser-hi presents, 
entre d’altres representants del 
sector assegurador i del món em-
presarial de Girona, el president del 
Consejo General i del Col·legi de 
Tarragona, Josep M. Campabadal, 
i els presidents dels Col·legis de 
Barcelona i Lleida, Srs Lluís Ferrer i 
Jordi Piqué, respectivament.

> Homenatge als mediadors veterans

> Exposició 1812-2012: dos segles d’assegurances 
a la premsa gironina

> El director general d’Aviva Vida y Pensiones, Amador 
Moreno, rep el Premi Sol 2013 de mans del president del nostre 
Col·legi, Antoni Godoy
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El dilluns 4 de novembre la nostra 
seu col·legial va acollir la presenta-
ció del Pla Estratègic de la Media-
ció a Girona. El president del nostre 
Col·legi, Antoni Godoy, i Jordi Par-
rilla i Claudio Aros, director i res-
ponsable de projectes del CECAS, 
respectivament, van intervenir en 
aquesta presentació.

El Consejo General ha posat a dis-
posició de tots els col·legiats aques-
ta important eina. El projecte, dirigit 
pel CECAS i executat per la consul-
tora Capgemini Consulting, cerca 
fer una anàlisi de la mediació i re-
alitzar una projecció a cinc anys per 
definir models de futur. 

Trobareu tota la informació sobre el 
PEM a la circular que us vam trame-
tre així com a la nostra web corpo-
rativa col·legial.

Finalitzant el cicle d’actes de for-
mació i reciclatge professional per a 
aquest any, el nostre Col·legi va or-
ganitzar, el passat 20 de novembre, 
una conferència col·loqui que, sota 
el títol Bancassegurances: l’exem-
ple francès com a model no conflic-
tiu, va servir per explicar als col·le-
giats gironins l’experiència francesa 
de la bancassegurances com a mo-
del on coexisteixen sense conflictes 
els diferents canals de distribució.
 
S’explicaren les raons de l’èxit del 
model francès i els seus límits, que 
comencen a aparèixer quan la quota 
de mercat dels bancs s’estabilitza. I 
després d’unes dècades de creixe-
ment fàcil, el problema per als bancs 
francesos avui és de buscar altres 

camins de desenvolupament inten-
tant treballar amb els mediadors. 
De fet, l’estratègia de distribució 
multicanal s’estén a tots els actors 
del mercat assegurador, fins i tot als 
bancs que, fa uns anys, estaven to-
talment convençuts que s’anaven a 
quedar amb tot el mercat.
 
Vam comptar com a ponent amb el 
Sr. Jean-Pierre Daniel, director co-

mercial d’Agrupació, que ha tingut 
una llarga experiència en entitats 
corporatives de l’assegurança fran-
cesa i després com a consultor i pro-
fessor a l’Escola Nacional d’Assegu-
rances a Paris. Els seus dos primers 
llibres “La bancassurance“ i “Les 
enjeux de la bancassurance” van ser 
els primers publicats a França sobre 
aquest canal de distribució. 

> Beques d’estudi

Per tretzè any consecutiu, el nostre 
Col·legi ha rebut de l’entitat ASEFA 
una dotació econòmica destinada 
a premiar, mitjançant unes beques 
d’estudi, aquells alumnes del curs 
acadèmic acabat recentment i que 
fossin mereixedors d’aquesta dis-
tinció d’acord amb les bases de 
concessió.

Així, el 3 de desembre va tenir lloc a 
la nostra seu col·legial l’acte de lliu-
rament d’aquestes beques d’estudi. 

A més dels tres alumnes que varen 
rebre la beca, hi foren presents di-
versos representants de l’entitat, 
amb Maria Magdalena Dalmau, di-
rectora Delegació Nordest, al cap-
davant, així com una delegació del 
nostre Col·legi, encapçalada pel seu 
president Antoni Godoy. 

Aquestes beques foren concedides 
als alumnes Neus Mitchell, Francesc 
Cargol, i Jaume Cullell, del Curs Su-
perior d’Assegurances 2012-2013.

> Presentació del Pla Estratègic 
de la Mediació

> Conferència (novembre)

> Aspecte general de la conferència sobre bancassegurances

> Beques d’estudi ASEFA
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Una altra conseqüència d’aquesta 
política científica és la disminució en 
la contractació de personal. Al CSIC, 
l’organisme científic espanyol més 
gran, s’ha produït una reducció del 
personal laboral del 17%. Les places 
de personal científic, a les quals s’ac-
cedeix per oposicions, han passat de 
les 250 anuals de l’any 2007 a 21 per 
a aquest 2013 i a 5 previstes per al 
2014, per un organisme que inclou 130 
instituts i 14.000 treballadors. Això 
comporta un envelliment del personal, 
que té actualment una mitjana d’edat 
de 52 anys, enfront dels 45 anys del 
1980. A més, els contractes de per-
sonal predoctoral i postdoctoral s’han 
reduït considerablement o directament 
han desaparegut. Un exemple són els 
contractes de cinc anys Ramon i Cajal, 
destinats a la contractació de científics 
orientats a la carrera acadèmica, així 
com dels Juan de la Cierva (contrac-
tes de tres anys per a doctors més 
joves), que han patit una reducció del 
43% i actualment ofereixen 340 places, 
enfront de 600 de l’any anterior. Tot 
això es tradueix en laboratoris que es 
van quedant buits i en generacions de 
científics joves, amb gran experiència i 
preparació que han de reinventar-se o 
buscar oportunitats a l’estranger amb 

La crisi, una oportunitat perduda per a la ciència? 

“El sistema científic 
espanyol actual, 

basat en el sistema 
de funcionariat, 

necessita una 
reforma a fons que 

el faci més eficient, 
àgil i competitiu”

   irma convidadaf

Gemma Triola 
Doctora per la Universitat de Barcelona, va 
treballar al Max-Planck-Institut de Fisiolo-
gia Molecular (Dortmund, Alemanya, 2005-
2012)  i s’ha incorporat recentment com 
a científica titular a l’Institut de Química 
Avançada de Catalunya (Barcelona, CSIC).

En els primers anys de la crisi eco-
nòmica que encara estem patint, es 
va parlar molt de la necessitat d’un 
canvi de model econòmic. Passar d’un 
model basat principalment en la cons-
trucció i el turisme a un model basat 
en la formació, la recerca i la innova-
ció. Els que treballem en el món cien-
tífic vam posar moltes esperances i 
il·lusions en aquestes propostes, pen-
sant que almenys en sortiria alguna 
cosa bona, d’aquesta crisi econòmica. 
Malauradament, però, cinc anys des-
prés la ciència i l’educació espanyoles 
només han sofert retallades que afec-
ten greument el seu funcionament.

La inversió en recerca per part del 
govern espanyol ha estat sempre bai-
xa (1,35% del producte interior brut 
l’any 2008), per sota dels nivells re-
comanats i de la inversió que fan pa-
ïsos com Suècia (3,70%), Alemanya 
(2,69%) o el Japó (3,45%). Això, però, 
s’ha agreujat encara més aquests úl-
tims anys i el pressupost destinat a la 
recerca per part del govern acumula 

un 40% de disminució des del 2009. 
Carmen Vela, la secretària d’Estat 
per a la Recerca, Desenvolupament 
i Innovació, justificava recentment en 
un article a la revista Nature aquestes 
retallades, dient que en l’actual con-
text d’atur elevat calia prioritzar altres 
despeses i que s’optaria per finançar 
la qualitat i no la quantitat centrant-se 
a donar suport a grups que fessin re-
cerques d’excel·lència. 

Hi ha dos plantejaments erronis im-
portants en aquesta afirmació. Una 
és oblidar que l’elevat nivell d’atur 
actual és en part la conseqüència 
d’un model econòmic basat en treba-
lladors poc qualificats que han estat 
els primers a ser expulsats del mercat 
laboral. Per tant una manera de lluitar 
contra l’atur és precisament augmen-
tant la inversió en educació i recerca, 
com han fet països com Alemanya, 
que des del 2005 ha augmentat la in-
versió pública en recerca en un 21% i 
la inversió privada en un 19%. Jorge 
Wagensberg ja va resumir molt encer-
tadament aquest comportament en el 
següent aforisme: “Els països rics sa-
ben que són rics perquè fan recerca, 
mentre que els països pobres creuen 
que si els països rics fan recerca és 
perquè són rics”. 

El segon error és oblidar que les re-
cerques d’excel·lència no sorgeixen 
d’un dia per l’altre, sinó que requerei-
xen períodes llargs de finançament. 
Cal tenir una base, i donar-li les eines 
i el suport necessaris, tant materials 
com personals, perquè pugui avançar. 
És en aquest context que sorgeixen 
idees, i es plantegen projectes que a 
la llarga poden ser de gran qualitat. Si 
ara ens centrem només a finançar els 
grups excel·lents i ens oblidem de la 
base de la qual han sorgit, trigarem 
molts anys a tornar a tenir projectes 
i grups excel·lents.
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   nformació col·legial f

la consegüent pèrdua per al país de ca-
pital humà al qual s’han destinat molts 
diners en la formació.

Un altre tema de què s’ha parlat molt 
és de la necessitat d’invertir en cièn-
cia que sigui aplicable i rendible de 
manera ràpida. Centrar-se, en defini-
tiva, en la i minúscula, la innovació, de 
l’R+D+i (recerca, desenvolupament i 
innovació). Cal tenir en compte, però, 
que si definim a grans trets recerca 
com la conversió de diners en conei-
xements i innovació com la conversió 
de coneixements en diners, és clar 
que sense una inversió prèvia en la 
generació de coneixement difícilment 
tindrem una rendibilitat basada en la 
innovació. A part d’això, perquè la ci-
ència pugui ser rendible i aplicable han 
de passar moltes vegades anys o fins 
i tot dècades des dels treballs inicials. 
Exemples com internet, nascut inicial-
ment als any cinquanta amb l’objectiu 
d’interconnectar els ordinadors del 
Departament de Defensa dels Estats 
Units, o el descobriment, l’any 1929, 
de Fleming de la penicil·lina, que no 
hauria arribat allà on és sense el tre-
ball deu anys després d’un equip for-
mat per Florey, Heatley i Chain per 
demostrar la seva aplicació i eficàcia 
en humans com a tractament antibiò-
tic, il·lustren aquest fet. 

Un altre exemple és la tomografia per 
emissió de positrons (PET, per les se-
ves sigles en anglès), un mètode de 
diagnòstic que permet l’obtenció de 
imatges d’alta resolució. La genera-
ció d’aquests aparells no hauria estat 
possible sense la teoria de la relativi-
tat d’Einstein, que va permetre a Paul 
Dirac suggerir l’existència d’electrons 
amb càrrega positiva, els positrons, 
als anys trenta de segle passat. Van 
caldre anys per confirmar l’existència 
dels positrons i plantejar-ne la uti-
lització juntament amb radioisòtops 
artificials com a mètode de diagnòs-
tic. L’optimització dels primers mo-
dels sorgits als anys cinquanta i la 

seva combinació amb la tomografia 
computeritzada (CT) va permetre el 
desenvolupament dels PET-CT actu-
als, considerats per la revista TIME la 
invenció mèdica de l’any 2000.

Cal, però, reconèixer que l’únic cul-
pable d’aquesta situació actual no és 
només la pobra inversió pública en 
recerca, la minsa inversió privada i la 
pràctica inexistència de programes de 
mecenatges per part de la societat ci-
vil tan comuns a països com els Estats 
Units també hi tenen un paper molt 
important. També és just reconèixer 
que el sistema científic espanyol ac-
tual, basat en el sistema de funciona-
riat, necessita una reforma a fons que 
el faci més eficient, àgil i competitiu 
tot disminuint la burocràcia. S’han fet 
passos importants en aquesta direc-
ció des del govern català i basc en 
la creació de les fundacions ICREA 
i Ikerbasque, que intenten atreure i 
retenir científics d’alt nivell, tant naci-
onals com internacionals, però queda 
encara molt de camí per fer.

A més a més, són necessaris tam-
bé, exactament igual com passa en 
l’àmbit educatiu, pactes d’estat entre 
la majoria de partits que permetin la 
creació d’estructures estables amb 
objectius ben definits a llarg termini, 
amb nivells de finançament adequats 
i estratègies clares que no depenguin 
de canvis de govern o de pressupos-
tos anuals. 

La creació d’agències semblants  a 
l’European Research Council de la 
Unió Europea o la Fundació Alemanya 
per la Recerca (DFG) seria un pas en-
davant per millorar la ciència de casa 
nostra. 

Llegíem recentment que, segons un 
informe de PwC, Espanya trigarà 20 
anys a recuperar tots el llocs de treball 
destruïts per la crisi. Si això malaura-
dament és així, no hauríem de deixar 
passar aquesta oportunitat per inten-
tar canviar el model econòmic actual i 
donar a l’educació i a la ciència un pes 
més important en la nostra societat.
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    ormacióf

FORMACIÓ I RECICLATGE PRO-
FESSIONAL 

GENER 2014 
Dijous 23. Jornada Anàlisi de la sinistralitat 
dels danys elèctrics i dels danys per aigua (títol 
pendent de confirmació). Caldes de Malavella.

FEBRER 2014 
Dijous 20. Conferència Resposta assegu-
radora a la internacionalització de les nostres 
empreses clients (títol pendent de confirmació). 
Girona.

MARÇ 2014 
Dijous 20. IV Jornada del Consell Visió, ex-
periències i reflexions sobre la realitat assegu-
radora. Tarragona.

CURSOS MONOGRÀFICS DE 
RECICLATGE PROFESSIONAL 
2013-2014

Girona

GENER 
Informàtica (4 hores)
Assegurança de transport (24 hores)
Assegurances de responsabilitat civil (10 hores)

FEBRER 
Assegurances combinades “Multiriscos” (20 
hores)
Comptabilitat (20 hores)

MARÇ 
Assegurança contra robatori (6 hores)
Assegurances d’enginyeria (10 hores)

Activitats

Noves tecnologies

Foursquare
Les xarxes socials són diverses 
i estan enfocades a diferents 
usos o perfils: Facebook, Linke-
dIn, Foursquare entre d’altres. En 
aquest butlletí us parlarem sobre 
aquesta darrera. 
 
El concepte és senzill, compartir 
amb la nostra xarxa d’amistats (o 
al món directament) on anem, què 
visitem, on comprem (geolocalit-
zació), i molt important, quins co-
mentaris en fem. Sota aquestes 
premisses creix tota aquesta xar-
xa pel que fa a l’usuari. Així ma-
teix, tenim també l’enfocament 
de l’empresa, museu, restaurant, 
institució que rep els visitants i 
que hi deixen un enorme material 
de comentaris que genera un fe-
edback que permet millorar, po-
tenciar, analitzar tant el perfil de 
client com el que en pensa, del 
nostre lloc.

A partir d’aquí, l’ús de l’aplicació 
és senzill: amb un smartphone (te-
lèfon connectat a internet i amb 
GPS) ens descarreguem l’aplica-
ció Foursquare, ens registrem i... 
ja podem començar a fer check 
in. Vindria a ser un... “sóc aquí”. 

L’aplicació permet mil i un filtres 
per cercar quins negocis tenim a 
prop i veure els comentaris i fotos 
del lloc fets per la resta d’usua-
ris (siguin o no amistats). Si fem 
check in deixarem constància que 
hem estat en aquell lloc i podrem 
deixar-hi comentaris, penjar fotos 
de la nostra estada, etc. Així ma-
teix, i per donar-hi més joc, se’ns 
donaran punts per cada estada en 
un lloc, així com badges (insígnies) 
que premien una sèrie de parà-
metres (haver estat X vegades 
en zones de platja, haver estat X 
vegades en pizzeries, etc.). Exis-
teix la figura del major (en anglès 
alcalde) del lloc que és qui més  
check in ha fet en determinat lloc. 
Aquests darrers punts li donen un 
caire de joc social que engresca a 
qui el fa servir.
 
En el sector de l’empresa, museu, 
restaurant, institució o altre tipus, 
en direm proveïdor, podem crear 
el nostre propi lloc (la nostra ofi-
cina) perquè tercers hi facin check 
in. Tanmateix, l’habitual és que 
els usuaris hagin creat ja els llocs 
i per tant el proveïdor ha de “fer-
se’l seu”. Aquesta via es fa regis-

trant-se al web www.foursquare.
com i indicant que som managers 
(propietaris) de determinat lloc. 
Ens faran una verificació via cor-
reu postal o via trucada telefònica 
per acreditar que som qui realment 
diem que som i a partir d’aquí po-
drem modificar paràmetres infor-
matius: telèfon, adreça, web que 
consta al lloc i veure estadístiques 
sobre quanta gent fa check in al 
nostre lloc, franges d’edat, sexe, 
comentaris que hi deixen, fotos 
del lloc. Podrem també engegar 
promocions per a aquests usuaris 
a fi d’atreure’n de nous o de fide-
litzar els actuals.
 
És una xarxa en creixement con-
tinu que ens permet conèixer de 
primera mà els comentaris dels 
usuaris dels negocis propers.
 
Comissió de Noves Tecnologies
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      ep, el pòlissa / maria mediadorap
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     ibliotecab

El llibre que presentem avui és un recull 
de cinc ponències de les Setzenes Jor-
nades de Dret Català que es van cele-
brar a Tossa de Mar l’any 2010, sobre 
contractes, responsabilitat extracon-
tractual i altres fonts d’obligacions al 
Codi Civil de Catalunya.

Per situar-nos diré que l’article 3 de la 
primera Llei del Codi Civil de Catalunya 
preveia que tindria sis llibres:

Llibre primer, relatiu a les disposicions 
generals, que inclou les disposicions 
preliminars i la regulació de la prescrip-
ció i de la caducitat

Llibre segon, relatiu a la persona i a 
la família, que inclou la regulació de la 
persona física, les matèries actualment 
compreses en el Codi de Família.

Llibre tercer, relatiu a la persona jurídi-
ca, que inclou la regulació de les asso-
ciacions i de les fundacions.

Llibre quart, relatiu a les successions, 
que inclou la regulació de les matèries 
contingudes en el Codi de Successions 
per causa de mort i en altres lleis espe-
cials d’aquest àmbit.

Llibre cinquè, relatiu als drets reals, que 
inclou la regulació d’aquesta matèria 
aprovada pel Parlament de Catalunya.

Llibre sisè, relatiu a les obligacions i 
els contractes, que inclou la regulació 
d’aquestes matèries, comprenent-hi els 
contractes especials i la contractació 
que afecta els consumidors.

Les ponències d’aquestes jornades van 
anar precisament desgranant l’estudi 
d’aquest Llibre sisè, i van aprofundir en 
tots els seus articles i la seva aplicació 
pràctica. Val a dir que totes les ponèn-
cies són realment extenses i particularit-
zen en cada tema tractat, però és espe-
cialment important per a nosaltres la que 
desenvolupa Cristina Turmo, “El sector 

>Contractes, responsabilitat 
extracontractual i altres fonts 
d’obligacions al Codi Civil de 
Catalunya 

assegurador i la responsabilitat civil ex-
tracontractual”, en què s’endinsa d’una 
manera molt concreta en la responsa-
bilitat patrimonial de l’Administració 
pública i la responsabilitat civil, ja que 
l’assegurador ha de tenir clar que està 
assegurant les dues figures jurídiques.

En l’anàlisi de la sinistralitat de la Ge-
neralitat de Catalunya es detecta una 
tendència a l’increment en intensitat i 
freqüència i al mateix temps, diu, que 
està coincidint amb un acotament en 
l’àmbit de la responsabilitat per una part 
de la jurisprudència. També explica que 
la característica principal de la respon-
sabilitat patrimonial és que s’està da-
vant d’una responsabilitat objectiva ja 
que la Llei de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i procediment ad-
ministratiu comú estableix que els par-
ticulars tindran dret a ser indemnitzats 
de tota lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, excepte en ca-
sos de força major, sempre que la lesió 
sigui conseqüència del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics. 
Tot i això cal que hi hagi un nexe causal 
entre l’actuació administrativa i el dany 
causat. Aquest nexe causal és el títol 
d’imputació de responsabilitat, com ho 
és en la responsabilitat civil, la culpa.

Altra ponència especialment interessant 
per al sector assegurador fou la impar-
tida per Miquel Martín-Casals, “Princi-
pis per a una proposta de regulació de 
la responsabilitat extracontractual al 
Codi Civil de Catalunya”. Centra molt 
el tema en la necessitat d’una regulació 
actual de la responsabilitat extracon-
tractual principalment per l’evolució que 
ha tingut en els darrers anys a Europa,  
també perquè afecta molt directament 
la vida quotidiana dels nostres conciuta-
dans i perquè pot repercutir en la com-
petitivitat de les nostres empreses i en 
especial el sector assegurador.

També fa un incís en la possible termino-
logia utilitzada en dret i la incorporació 
de denominacions com “dret de danys”, 
“risc general de la vida” o “responsabi-
litat vicària”. També diu que caldrà ban-
dejar una terminologia que, amb afany 
d’afegir precisió, el que es fa és aug-
mentar la confusió, com “responsabilitat 
subjectiva-objectivada”, “responsabili-
tat quasi-objectiva” o “responsabilitat 
per risc”.

Al final fa un esment ràpid als diferents 
conceptes com el dany rescabala-
ble, la relació de causalitat, els criteris 
d’imputació subjectiva, la responsabili-
tat per culpa, la responsabilitat per acti-
vitats anormalment perilloses, la respon-
sabilitat per fet aliè.

En resum, es tracta d’un llibre extens 
(553 planes), clarificador de conceptes, 
innovador quant a temes legals i que ben 
segur, la seva lectura, farà gaudir els 
professionals sensibilitzats per les nove-
tats reguladores de la legislació actual.

© els autors
© Institut de Dret Privat Europeu i Com-
parat de la Universitat de Girona
© DOCUMENTA UNIVERSITARIA 
www.documentauniversitaria.com
ISBN: 978-84-9984-141-0
Dipòsit legal: GI-747-2012
553 pàgines

Xavier Olcina Servole

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la 
Universitat de Girona (ed.)
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> Sortirem de la crisi?

        interèsd’

En primer lloc cal ser optimista 
i contestar la pregunta del títol 
amb un sí rotund.

El cicle econòmic existeix, ha 
existit i ho continuarà fent. Ja 
apareixia a la Bíblia quan es 
parlava dels set anys de vaques 
grasses i set de vaques magres.

Però, donada la resposta optimis-
ta, cal plantejar una segona pre-
gunta: com en sortirem?

Fins ara es considerava que s’ha-
via deixat enrere la crisi quan 
s’arribava al punt on érem abans 
que comencés, ja que estàvem 
habituats que el cicle ens portés 
de nou a generar la riquesa que 
es generava abans d’iniciar la 
seva contracció.

Passarà el mateix en la crisi actual? 
Per respondre a aquesta pregunta 
mirem en què es basa el nostre sis-
tema, el sistema capitalista.

La idea sobre la qual se sustenta 
el sistema és que es pot produir 
tot tipus de béns i serveis sense 
que existeixi cap limitació, ja que 
les matèries primeres són ines-
gotables i sempre hi haurà algú 
que pugui consumir aquests béns 
i serveis creixents.

La segona idea base és que el 
preu de venda d’aquests béns i 
serveis ha de ser suficientment 
baix per fer-lo atractiu i suficient-
ment alt per donar benefici a qui 
els produeix.

Perquè els preus siguin baixos, 
els tres factors que s’utilitzen en 
tota producció, la terra (matèries 
primeres), el treball (mà d’obra) 
i el capital (maquinària), han de 
ser barats.

I aquí trobem la primera contra-
dicció del sistema, ja que qui ha 
d’adquirir els béns i serveis és, 
en general, qui compon el factor 
treball que els produeix.

Si els components del factor tre-
ball no tenen prou poder adqui-
sitiu, no podran adquirir allò que 
produeixen, però si el seu poder 
adquisitiu és massa alt, encariran 
el producte final i aquest produc-
te deixarà de ser atractiu.

Aquesta contradicció esclatà 
amb tota la seva virulència a la 
gran depressió de l’any 1929, 
depressió tan greu que només es 
va poder solucionar amb l’esclat 
d’una guerra, la II Guerra Mundi-
al.

Perquè no es tornés a repetir una 
situació semblant, seguint les re-
comanacions del gran economis-
ta John Maynard Keynes (1883-
1946), el capitalisme intentà que 
el factor treball mai més es que-
dés sense capacitat d’adquirir 
béns i serveis.

Tendí, en primer lloc, a obtenir la 
plena ocupació d’aquest factor 

treball i creà, en segon lloc, una 
xarxa de seguretat per al cas que 
algú perdés aquesta capacitat 
d’adquisició. Naixien així el paga-
ment de les baixes per malaltia, 
el subsidi per al cas d’atur i es 
donaven a tothom les pensions 
de jubilació.

Es potencià, a més a més, un 
sector terciari (sector serveis) 
improductiu però generador de 
moviments de diners que servia 
per incrementar encara més les 
rendes del factor treball.

Vàrem assistir, d’aquesta mane-
ra, a l’aparició d’una nova classe, 
la classe mitjana, anomenada així 
per trobar-se entre la classe alta 
(que havia acceptat perdre una 
part dels seus drets econòmics) i 
la classe baixa que podia aspirar 
a pujar un esglaó i convertir-se en 
classe mitjana.

Aquest increment de cost del 
producte final ocasionat per l’in-
crement de sous i salaris del fac-
tor treball quedava compensat 
pel fet que el factor terra mante-
nia un preu invariable o lleugera-
ment a la baixa i el factor capital 
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va veure un increment de la seva 
productivitat considerable, amb 
el naixement de noves màquines 
i l’automatització.

Tot funcionà com un rellotge suís 
fins a la crisi del 1973. Una crisi 
que agafà els economistes amb 
el peu canviat ja que, per primera 
vegada, no es tractava d’una crisi 
de demanda sinó de preu d’ofer-
ta i es tenia recessió amb inflació 
(estagflació).

Aquesta crisi començà amb l’en-
cariment del petroli al qual seguí 
l’encariment de moltes altres ma-
tèries primeres i serví, a més a 
més, per posar davant els ulls de 
tothom que el factor terra no era 
inesgotable.

L’increment del cost del factor 
terra havia de ser compensat 
amb la baixada del cost dels al-
tres dos factors. Es començà una 
cursa imparable per aconseguir 
millorar la productivitat del factor 
capital, amb el desenvolupament 
de nova maquinària que portà a 
l’automatització quasi total dels 
processos productius i al naixe-
ment del treball en xarxa.

Però aquesta millora no compen-
sava encara l’increment del fac-
tor terra, per la qual cosa s’havia 
d’abaratir el cost del factor treball.

Aquest abaratiment es va fer 
per dues vies diferents. Per un 
costat un increment de produc-
tivitat del factor capital suposa 
que cada vegada són necessàri-
es menys hores de factor treball 
per produir la mateixa quantitat 
de béns i, en conseqüència, les 
rendes mitjanes derivades del 
treball tendeixen a la baixa.

Per l’altre s’anà directament a 
disminuir l’import real dels sala-
ris abonats.

Però actuant d’aquesta manera 
el capitalisme es tornava a topar 
amb la seva contradicció interna. 
Si qui havia d’adquirir els produc-
tes fabricats perdia capacitat per 
fer-ho, per molt que s’incremen-
tés el volum de béns produïts, si 
no es compraven, es tornaria a 
entrar en crisi.

La solució es va trobar en el crè-
dit. Es va donar la possibilitat 
d’accedir a crèdit il·limitat i barat 
a tothom (sector públic, empre-
ses i particulars), sense mirar si 
es podria tornar a no.

Se solucionava un problema, la 
manca de poder adquisitiu, però 
se’n creava un altre de més greu, 
el crèdit impagable.

I així esclatà la depressió del 
2007-2008, en què ara ens tro-
bem immersos.

S’obren dos camins en aquest 
moment davant nostre. El primer 
seria tornar al crèdit il·limitat i ba-
rat per a tothom, sabent que mai 
es podria tornar però fent com 
si no se sabés. Això comportaria 
tornar a produir sense problemes 
ja que hi tornaria a haver capaci-
tat il·limitada de compra.

El problema és que el factor terra 
no és infinit i que cada vegada, a 
mesura que sigui més difícil obte-
nir-lo, serà més car i s’haurà de 
compensar en més caigudes de 
les rendes del treball.

El segon camí ens porta a l’apa-
rició d’un nou model basat no ja 
en la producció il·limitada sinó en 
la producció estalviadora en tots 
tres factors de producció.

Això comportaria la ràpida des-
aparició de la classe mitjana i la 
tornada al que ha estat la norma 
durant tota la història de la hu-

manitat: l’existència d’un 10% de 
molt rics, un altre 10% que viu bé, 
perquè depèn directament dels 
primers, i un 80% de pobres o 
molt pobres, vivint al voltant del 
llindar de subsistència i amb es-
perances de vida minvants.

Tot això degut, per un costat, 
al fet que les rendes del treball 
seran cada vegada inferiors i, 
per l’altre costat, que el sector 
públic, en no tenir ingressos su-
ficients derivats dels impostos 
al consum i dels impostos a les 
rendes de treball, quedarà limitat 
a la mínima expressió i no podrà 
donar cap dels serveis que actu-
alment presta: sanitat, jubilació, 
serveis socials, etc.

Com a empresa, només sobre-
viuran aquelles que es dediquin a 
produir béns de luxe par als molt 
rics o béns d’estricta necessitat 
per a aquells que els puguin ad-
quirir.

Ja podem respondre a la pre-
gunta inicial: com sortirem de la 
crisi? Sortirem més pobres i amb 
cap perspectiva de tornar al lloc 
on érem en el moment que va co-
mençar.

Un malson? Tan de bo sigui així i 
jo estigui totalment equivocat.
Malgrat tot, bon Nadal per a tot-
hom i que l’any 2014 sigui millor 
que el que hem deixat enrere.

Ricard Llapart Martín
Actuari d’assegurances
Assessor tècnic del Col·legi
de Mediadors d’Assegurances de 
Girona  
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QÜESTIONS DE LLENGUA
En aquesta ocasió veurem unes 
quantes expressions d’ús corrent 
que, potser per calc, no fem servir 
adequadament.

*poc a poc / a poc a poc
Una altra manera de dir lentament 
és amb la locució a poc a poc, de 
la qual no podem eliminar la primera a 
en cap cas.

*poder amb
En comptes d’aquesta expressió, que 
no és correcta en català, podem usar 
la construcció poder + infinitiu, 
i segons cada cas triar el verb amb 
infinitiu que sigui més adequat. Per 
exemple, en lloc de dir *no puc 
amb tantes reclamacions, podem 
escriure no puc atendre tantes 
reclamacions.

*por a / por de
Els complements d’un nom van 
acompanyats amb la preposició de i no 
amb la preposició a; així doncs, direm 
por de.

*posar de relleu / posar en 
relleu
Quan volem ressaltar alguna cosa, una 
de les expressions que tenim és posar 
en relleu, amb la preposició en.

*posar pegues
La pega és una substància negra o 
molt fosca, residu de la destil·lació del 

quitrà; també té el significat de tenir 
mala sort. Per tant, l’expressió *posar 
pegues no està bé. Si el que volem 
dir és que algú o alguna cosa posa 
obstacles, les expressions possibles 
són posar entrebancs, posar 
dificultats, posar obstacles o 
posar traves.

*primar
En el sentit de ‘concedir una prima’, 
el verb primar no té cap problema. 
Ara bé, convé saber que no té el sentit 
que una cosa és superior a una altra 
o que té avantatge davant d’altres. En 
aquests casos, segons el context, tenim 
els verbs prevaler, fer prevaler, 
prioritzar, privilegiar, afavorir.

RECURSOS
Avui us fem memòria (en alguna 
altra ocasió ho hem explicat) que 
periòdicament es publiquen al 
Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) els termes que 
fixa i normalitza el Consell Supervisor 
del TERMCAT, moment a partir del 
qual aquests termes passen a formar 
part del corpus normatiu de la llengua 
catalana. 

El 14 de novembre es van 
publicar (DOGC núm. 6.501) una 
cinquantena de nous termes en 
català pertanyents a diferents àmbits 

d’especialitat: esports, alimentació, 
ciències de laboratori clínic, medicina, 
biologia, economia o educació. En la 
recerca sobre aquests termes hi han 
intervingut nombrosos experts en els 
diferents sectors.

De l’àmbit de l’economia s’incorpora el 
terme centralització de tresoreria; del 
de l’alimentació, el manlleu cupcake 
(pastisset d’origen anglosaxó); bràquet 
de l’àmbit de la medicina; bioxip de 
DNA o matriu de DNA del de la biologia, 
i classe inversa inversa (equivalent a 
l’anglès flipped classroom) de l’àmbit 
de l’educació. De l’apartat de termes 
del sector esportiu, que destaca 
especialment, s’incorporen, per 
exemple, les denominacions catalanes 
esquí d’estel o surf d’estel (en anglès 
kiteskiing o snowkiting), surf de rem 
(en anglès paddle surfing), o fitnes, 
adaptació catalana de l’anglès fitness 
i reconsideració de la forma inicialment 
difosa *condicionament físic, que no 
s’ha acabat d’implantar. 

Comissió d’afiliació Calendari

     iversos

     ssegurem-nos-en

d

a

RESUM D’ALTES I BAIXES D’1 D’OCTUBRE A 
31 DE DESEMBRE DE 2013

CENS A 30 DE SETEMBRE DE 2013 ..... 323

ALTES
No exercent
Josep Argelés i Freixas, de Vilablareix

TOTAL ALTES __________________________1

BAIXES
Jubilació  
Jaume Carol Planas, de Ripoll
Josefina Masó Casadevall, de Santa Coloma de 
Farners

No exercent  
Sebastià Villafranca García, de Franciac

Voluntària 
Cristina Buet Santana, de Sant Cebrià de Vallalta

TOTAL BAIXES _________________________4

CENS A 31 DE DESEMBRE DE 2013 ..... 320

CANVIS
De representant d’agència d’assegurances 
exclusiva a no exercent     
Pepita Pons Peiris, de l’Escala
Paulí Vicens Font, de l’Escala 

De corredora d’assegurances a representant 
de corredoria d’assegurances 
Anna Sospedra Madriguera, de Vic (Atten Brokers, SL)

  

Com cada any el 
Col·legi ha editat el 
calendari d’actes, el 
qual us fou tramés 
el passat mes de de-
sembre. Al calendari 
s’hi assenyalen la 
Festa Patronal (27 de 
juny), la 40ª Setmana 
Mundial del  Mediador 
d’Assegurances (20 
al 26  d’octubre),  així 
com  els diferents ac-
tes de la comissió de 
formació i reciclatge 
professional.




