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Una gran experiència

Ha començat l’estiu de forma sobtada, però 
ja és aquí i que jo recordi, mai ha faltat a la 
seva cita. Ens hem cruspit sense adonar-nos 
la meitat d’aquest 2016, que potser no és tan 
emotiu com l’any passat amb la celebració 
del 50è aniversari, però això no vol dir que no 
sigui intens, noves eleccions tant en l’àmbit 
col·legial com polític, aprovació dels nous 
estatuts col·legials per part de la Generalitat, 
Congrés de la mediació a Granada. 

Quan parlo d’una gran experiència, vull re-
ferir-me a la xerrada que vaig tenir la sort 
de fer el proppassat 10 de maig a l’Escola 
Mare de Déu dels Socors d’Hostalric, davant 
de nens i nenes de 12/13 anys i per una bona 
iniciativa de la patronal gironina FOEG, on 
el nostre col·legi hi va voler col·laborar i 
participar per tal de poder fer pedagogia 
i poder difondre també la importància del 
rol que desenvolupen els agents i corredors 
dintre de la societat cada cop més dirigida 
i coartada.

Amb el títol Jo de gran vull se com tu, la 
xerrada tenia la finalitat de transmetre uns 
valors a uns joves alimentant unes ganes per 
a una futura emprenedoria.

Però quina casualitat, amb les escoles que hi 
ha a les comarques de Girona, el lloc on vaig 
tenir el goig de platicar va ser una escola 
amb el nom de la nostra patrona; realment 
molt curiós, un senyal per al nostre sector 
al qual segueix vetllant? No ho sé però a ve-
gades hi ha coses que hi són i et fan pensar 
per què succeeixen... però això va ser un 
motiu més perquè durant aquella intensa 
hora i mitja  que va durar, davant d’un públic 
participatiu i prou interessat hi posés els 

cinc sentits per poder traslladar conceptes 
a aquest jovent que en un futur crearan o 
dirigiran empreses, velles o de nova creació, 
com molts manifestaven, perquè el cap els 
anava bullint de projectes futurs.

Crec que cal tenir en compte la importància 
d’una empresa/negoci. Està clar que no és el 
mateix, i al meu entendre la diferència més 
important és el fet de la persona que és al 
capdavant i sobretot, el fet diferencial de 
si ell/ella hi és o no, amb què afecta al citat 
negoci/empresa. Segurament seria un tema 
per desenvolupar-lo molt més àmpliament.

Realment va ser una experiència molt enri-
quidora, engrescadora i motivadora. El fet de 
parlar de valors que es volien transmetre, de 
Compromís, de Creativitat, d’Esforç, d’Il·lusió, 
de Perseverança, de Treball en Equip, de Valen-
tia i d’Èxit, i sobretot que s’entengui i que arribi 
el missatge a aquest públic jovenal, perquè 
encara que no siguin empresaris, si mantenen 
aquests valors, segur que els anirà molt bé en 
tot allò que es proposin, tant personalment 
com professionalment.

Si sempre apliquem la fórmula, serà garantia 
de complir els nostres objectius.

Fem-ho!

C2 + E + I + P + T.E. + V = ÈXIT

Jordi Triola Guillem
President

PLANA DOS
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sumari

Un nou trimestre i un nou número de la nostra revista. I que sigui 
per molts anys.

Novament us portem als vostres despatxos un exemplar farcit 
de vida col·legial i  professional. Una nova edició que palesa la 
vitalitat del nostre col·legi i per extensió, del nostre col·lectiu, tal 
com fa pocs dies el màxim responsable d’una entitat assegu-
radora li expressava al nostre president, tot demanant-li que el 
poséssim a la relació de persones a les quals s’enviava El butlletí.

Des del protagonisme ben merescut del nostre expresident 
passant pel pla que ens suggereixen per arribar a bon port, des 
de les contrasenyes fins a la carta d’anul·lació, i amb una firma 
convidada que ens permetrà observar el Barça des d’una pers-
pectiva interna, tenim a les mans un nou número de la revista 
col·legial.

Entre d’altres qüestions hi trobareu les finalistes del Premi Sol 
2016 -haurem d’esperar a l’acte institucional de la Setmana 
Mundial d’enguany per conèixer-ne la guanyadora- així com la 
informació referent a aquesta interessant iniciativa desenvolupa-
da per la FOEG amb el suport del Departament d’Ensenyament 
com és el projecte Jo de gran vull ser com tu, en el qual el nostre 
col·legi hi ha participat.

Doncs bé, gaudiu de tot això i molt més amb aquest número. 

Bon lectura i bon estiu!
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

>> Els ponents de la jornada sobre assegurances nàutiques

>> (Re)entrega de la medalla al mèrit del Consejo General a Antoni Godoy

Assegurances nàutiques 

La Comissió de formació i reciclatge professional 
del nostre col·legi va preparar una jornada sobre 
assegurances nàutiques adreçada tant als medi-
adors com als seus treballadors, de la mà de tres 
especialistes en el sector nàutic i assegurador.

La jornada, en un format amè però concisa i 
pràctica, va tenir lloc a la nostra seu col·legial el 
21 d’abril i va comptar amb la presència de Jo-
sep Medinyà -gestor administratiu especialitzat 
en nàutica d’esbarjo i de passatge- el qual va 
dissertar sobre el marc legal de la nàutica d’es-
barjo; i de Josep M. Freixas -tècnic especialista 
en assegurances nàutiques a Corredoria d’As-
segurances Medinyà, SL- i Xavier Romero -perit 
d’embarcacions d’esbarjo i comissari d’avaries-, 
els quals van parlar sobre les assegurances i els 
peritatges d’aquest tipus d’embarcacions.

Antoni Godoy, medalla 
al mèrit del Consejo 
General 

El 29 d’abril va tenir lloc a la 
nostra seu col·legial l’acte de 
l l iurament de la Medalla al 
Mèrit del Consejo General de 
los Colegios de Mediadores de 
Seguros al Sr. Antoni Godoy, 
president del nostre col·legi du-
rant l’etapa 2002-2014, al qual li 
fou concedida aquesta distinció 
per la seva excepcional tasca, 
continuada en el temps, en el 
foment i desenvolupament de 
la professió de mediador d’asse-
gurances, així com pels serveis 
realitzats i col·laboracions fetes 
a la institució col·legial.

Atès que el passat mes de de-
sembre, per un problema de 
salut, el Sr. Godoy no va poder 
recollir personalment aquesta 
medalla en l ’acte celebrat a 
Madrid, el Col·legi de Girona va 
preparar aquest acte de “re-
entrega” que va comptar amb 
la presència del president del 
Consejo General, Sr. Josep M. 
Campabadal, que fou l’encarre-
gat de fer-li el lliurament.

A més de Godoy i Campabadal, 
varen intervenir-hi els senyors 
Jordi Triola i Vicenç Rosich, 
president i expresident de la 
nostra institució, respectiva-
ment, els quals van fer la intro-
ducció i glossa de la figura del 
guardonat, destacant la seva 
participació i encert en gran 

nombre d’iniciatives professio-
nals i col·legials durant els més 
de 35 anys de vinculació a la 
junta del nostre col·legi.

A l’acte hi varen assistir l’esposa 
del Sr. Godoy, Carme Nogué, així 
com tota la Junta de Govern i 
empleats del Col·legi de Girona.
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>> Els ponents de la jornada sobre assegurances nàutiques

>> Junta de Govern del nostre col·legi

>>  Un moment de la xerrada a l’Escola Mare de Déu dels Socors 
d’Hostalric

 i

Eleccions 2016 

En virtut del procés electoral 
celebrat durant els mesos de 
març i abril pel nostre col·legi 
s’ha dut a terme la renovació 
parcial de càrrecs electius col-
legials, que ha comptat amb una 
candidatura única presentada. 
Així doncs, d’acord amb els 
estatuts col·legials, la Junta de 
Govern ha estat elegida per a un 
mandat de quatre anys, sota la 
presidència de Jordi Triola. Jor-
di Casagran i Xavier Curós, ocu-
pen les dues vicepresidències.
 

Jo de gran vull ser com tu 

El nostre col·legi ha participat en el projecte 
Jo de gran vull ser com tu, desenvolupat per 
la Federació d’Organitzacions Empresarials de 
Girona (FOEG) amb el suport del Departament 
d’Ensenyament.

Aquest programa té l’objectiu d’acostar la fi-
gura de l’empresari i els seus valors a l’escola. 
Per aconseguir això, s’han organitzat xerrades 
i visites escolars a empreses.

Concretament, el 10 de maig, a l’Escola Mare 
de Déu dels Socors d’Hostalric, el president 
del nostre col·legi, Jordi Triola, va dur a terme 
una xerrada als alumnes de 6è, on va destacar 
el paper clau dels empresaris en la creació de 
llocs de treball, creixement econòmic i benes-
tar dels territoris.

Aquest és un projecte -enguany ja fet realitat- 
pioner a tot Catalunya. 

El tractament del 
sinistre 

El dijous 19 de maig va tenir lloc 
una nova acció formativa del 
nostre col·legi, que consistí en 
un curs sobre el tractament del 
sinistre i la mediació d’assegu-
rances. Així, gairebé una qua-
rantena d’alumnes, van assistir 

a aquest curs que tenia per ob-
jectiu conèixer els factors que 
intervenen en el tractament del 
sinistre. Des de l’anàlisi del risc 
i la contractació de l’assegu-
rança fins a la gestió posterior 
a l’esdeveniment del sinistre. 

El curs lel va impartir Joan 
Morales, professor i coordi-
nador pedagògic del CECAS. 
 
L’acció s’adreçava a les perso-
nes que assessoren als clients 
dels negocis de mediació d’as-
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

>> Aspecte general del curs sobre el tractament del sinistre

>> Assitents gironins al Congreso de Granada

>> Representants de les empreses participants en el projecte Jo de gran vull 
ser com tu

segurances tant en el moment del 
sinistre com en el moment de la 
contractació i durant el manteniment 
dels contractes, moments en els quals 
es generen molts dels factors que 
influiran en la resolució del sinistre, i 
ha servit per conèixer i analitzar els 
principals punts en els que es fona-
menta la gestió del sinistre incidint en 
els aspectes en que el mediador d’as-
segurances ha de dominar per a un 
correcte assessorament del seu client.

Els dies 1, 2 i 3 de juny va tenir lloc a Granada el XI Congreso 
Nacional de Agentes y Corredores de Seguros, esdeveniment 
que, cada quatre anys, reuneix els diferents col·lectius pro-
fessionals que configuren el sector assegurador.

El lema del congrés fou “Nous desafiaments per a l’expert 
en assegurances (2016-2020)” i al voltant d’aquest concepte 
van girar els continguts científics que construïren la proposta 
i programa de la trobada. 

El nostre col·legi hi va tenir una participació activa durant 
els plenaris així com, més concretament, exercint la presi-
dència de la mesa d’un dels tallers pràctics del desafiament 
núm. 4: l’expert en assegurances. Aquesta presidència fou 
ostentada per Jordi Triola, president de la nostra institució.

Reconeixement  
a les empreses 

El 9 de juny es va inaugurar a Pa-
lafrugell la 5a Escola d’Estiu Jordi 
Comas, organitzada per la FOEG. 
En aquest acte d’inauguració, entre 
d’altres qüestions, va tenir lloc un re-
coneixement per a les empreses que 
han participat en la iniciativa Jo de 
gran vull ser com tu, entre les quals 
s’hi compta el nostre col·legi. L’acte 
fou presidit per la Consellera de la 
Presidència, Neus Munté.

Presència gironina  
al XI Congreso Nacional
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>> Alumnes del Curs Superior durant  l’examen del tercer trimestre

>> Àpat de germanor amb motiu de la festa patronal

Curs Superior 
d’Assegurances

El 15 de juny va tenir lloc el dar-
rer examen trimestral del Curs 
Superior d’Assegurances (Curs 
de formació en matèries finan-
ceres i d’assegurances privades 
- Certificat Grup A).

Aquest curs 2015-2016, que 
va iniciar-se l’octubre de l’any 
passat, ha estat la 21a edició 
del Curs Superior, ha comptat 
amb 16 alumnes matriculats  i 
un total de 500 hores lectives, 
i s’ha desenvolupat en format 
semipresencial amb suport de 
plataforma en línia.

Amb aquest examen, corres-
ponent al tercer trimestre i que 
va englobar matèries com les 

assegurances de vida i plans 
de pensions, automòbils, de-
fensa jurídica, accidents, salut, 
així com la LOSSEAR, la llei de 
mediació o la Unió Europea, o 
sistemes i productes financers, i 
la fiscalitat de les assegurances, 

conclou l’edició d’enguany del 
Curs Superior.

Per al 20 de juliol hi ha previst 
l’examen de recuperació per 
aquells alumnes que tinguin 
algun trimestre pendent.

Cursos monogràfics

Aquest mes de juny ha conclós 
una nova edició dels cursos 
monogràfics de reciclatge pro-
fessional.

Coincidint amb la realització del 
Curs Superior d’Assegurances, 
el nostre Col·legi elabora un pla 
que, seguint el programa oficial 
d’aquest curs, permet aprendre 

o aprofundir en totes les ma-
tèries eminentment tècniques, 
relacionades amb el món de l’as-
segurança, a través de diversos 
cursos monogràfics. 

Aquests cursos són un instru-
ment eficaç per potenciar la 
qualitat professional dels me-
diadors d’assegurances i dels 

seus treballadors i col·labora-
dors, així com per complir amb 
els preceptes de la Resolució 
de formació. 

Aquesta dinovena edició ha 
constat de 12 cursos monogrà-
fics, amb un total de 138 hores 
lectives i 29 alumnes matriculats.

Festa Patronal 

Coincidint amb la celebració 
de la Mare de Déu del Perpetu 
Socors, patrona dels mediadors 
d’assegurances, el dilluns 27 de 
juny el nostre col·legi va dur a 
terme un àpat de germanor.

Aquesta trobada, de caràcter 
informal, va reunir a mediadors 
col·legiats, familiars, treballa-
dors, asseguradores i pèrits 
per celebrar la festivitat de la 
patrona.



8 

Quan el client té un accident o 
pateix uns danys, se li genera un 
problema, està preocupat i moltes 
vegades no té clar què ha de fer. 
Nosaltres l’hem d’atendre, ajudar i 
orientar-lo com correspon, i sem-
pre de manera positiva.

Sense detriment que després tin-
gui o no cobertura la pòlissa, o al-
tres limitacions. Això ja es determi-
narà més endavant. 

I per descomptat, sense oblidar 
la importància de fer una truca-
da immediata quan rep l’encàrrec 
d’intervenció pericial, la informa-
ció de les primeres impressions 
dels danys, el seguiment de la re-
solució, els tancaments de les va-
loracions sempre amb l’acord del 
reparador, l’assegurat, etc., i mai 
unilateralment.  

I per últim, no vull deixar-me un 
dels punts que també sempre 
he considerat important. Quan a 
primera visita el pèrit veu que en 
una intervenció poden sortir pro-
blemes (no hem de negar que de 
vegades passa), a part d’informar 
la companyia, ha d’informar també 
l’agent, per tal que pugui actuar en 
conseqüència, i que amb tota se-
guretat ens ajudarà a resoldre el 
problema. 

Però com que a la vida no tot és 
treballar, també s’han de tenir afi-
cions i viure altres realitats que et 
canviïn la rutina i que et mantin-
guin il·lusionat. 

UN PÈRIT D’ASSEGURANCES A CAN BARÇA

“Al final, tots ens 
hem d’aplicar la 

màxima del nostre 
entrenador Luis 

Enrique, cadascú 
al seu lloc. 

O resultats o 
excuses”

Em dic Francesc Satorra. Sóc de 
Palamós. Allà vaig néixer ja fa uns 
quants anys... 

He treballat en poques empre-
ses, però sempre he estat molt de 
temps a cada una d’elles. L’última 
va ser Assegurances Bilbao (Grup 
Catalana Occidente) i actualment 
ho faig al Futbol Club Barcelona.    

Sóc molt observador.  

Comparteixo amb els membres 
d’aquest Col·legi una sèrie de cir-
cumstàncies, vivències i aficions 
que m’han fet acceptar de bon 
grat participar en la vostra revista, i 
dirigir-me a tots vosaltres per com-
partir-les a través d’aquestes línies.    

En primer lloc, i des del punt de 
vista professional, perquè sóc pèrit 
d’assegurances, i els pèrits incidim 
molt directament en la vostra feina. 

En segon lloc, des de la part per-
sonal i d’aficions, perquè sóc del 
Barça, i sé que molts de vosaltres 
també ho sou. Tot i que jo tinc un 
complement afegit. Tinc el privilegi 
de treballar-hi i participar en molts 
dels esdeveniments que allà se ce-
lebren.  

Però tornem a la part professional 
que ens uneix, ja que a molts de 
vosaltres us conec personalment, 
perquè hem compartit moltes ho-
res junts per assumptes de feina, en 

reunions diverses, definint normes 
d’actuació, garanties de les pòlis-
ses, unificant criteris tècnics, en 
presentacions, etc., i recordo que 
sempre hem acabat posant-nos 
d’acord i trobant solucions.  

Conec perfectament la vostra pro-
fessió, la de l’agent, corredor, me-
diador. 

No és fàcil exercir-la. Requereix 
tenir-la present contínuament, du-
rant les 24 hores del dia. I no tot-
hom està preparat ni disposat a 
fer-ho. 

S’han de tenir unes condicions es-
pecials, aplicar tota una sèrie de 
conceptes i valors que hi són inhe-
rents. 

Com en tots els negocis, el client és 
el principal centre d’atenció. Fer-li 
una pòlissa és un compromís im-
portant, per la qual cosa, la proxi-
mitat amb el client, comptar amb 
la seva confiança i donar resposta 
immediata quan us necessiti, són 
alguns dels valors importants que 
heu de tenir.       

Sense oblidar que també són bà-
sics la capacitat de comunicació, 
l’organització, els coneixements 
tècnics de la pòlissa que es con-
tracta, les cobertures i els seus lí-
mits, i l’agilitat amb els mecanismes 
de resolució amb la companyia en 
cas de sinistre.  

Per altra banda, i des de la part de 
la companyia en la qual he estat 
com a responsable del Departa-
ment Pericial, sempre he entès la 
vostra feina i he donat unes pautes 
d’actuació molt concretes, que tot 
i els avenços tecnològics que vagin 
sortint, sempre seran vigents, per-
què formen part de la relació social 
i humana, que ningú pot substituir.  

Us en recordo algunes que he con-
siderat imprescindibles. 

El pèrit ha de donar un tracte ex-
quisit a l’assegurat.

No podem oblidar mai que ell és el 
representat de la companyia en el 
moment del sinistre. 

FIRMA CONVIDADA

Francesc Satorra
Pèrit d’assegurances i empleat 
del Futbol Club Barcelona
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Una de les meves sempre ha es-
tat el Barça, hi estic vinculat des 
de fa molts anys, la majoria com-
paginant les dues activitats. Són 
empreses que no tenen res a veure 
l’una amb l’altra.    

Però us confesso un secret. Treba-
llar-hi és un privilegi. Tots hi volem 
estar. 

Té els millors jugadors del món, 
Messi, Neymar, Suárez, Piqué, 
Iniesta, etc., la millor massa social, 
seguidors, aficionats... 

Té unes grans instal·lacions (tot 
i que moltes seran renovades i 
ampliades), que continuen sent 
impressionants, l’estadi, el Minies-
tadi, el Palau Blaugrana, la Ciutat 
Esportiva, La Masia, el Museu, la 
llotja, l’Auditori 1899, els vestidors, 
la sala de premsa, la zona mixta, la 
botiga, etc. 

Tothom les vol visitar.

Perquè la gent ho pugui fer, el 
Club té establert un circuit diari , el 
Camp Nou Experience Tour & Mu-
seum que, tret del nostre vestidor, 
es deixa veure tot. 

El Museu, que és el més visitat de 
Catalunya, ha arribat a registrar 
puntes de més de 15.000 persones 
en un dia.    

En els últims anys, amb els èxits es-
portius aconseguits, dos triplets en 
poc temps, les cinc copes d’Euro-
pa, l’últim doblet aquesta tempora-
da, li estan donant una internacio-
nalització i ressò mediàtic enorme. 

Tot plegat fa del Barça el club més 
important del món. 

Tot és grandiós!

Però ja no només és el futbol, sinó 
també la resta de les seccions. El 
bàsquet, l’handbol, l’hoquei i el fut-
bol sala. Sempre estan al capda-
vant de tot. 

Això, el que són els primers equips, 
però també hi ha les categories in-
feriors, els esports formatius i el fe-
mení, que actualment està agafant 
molta força. 

gafonia, l’himne, la sala de premsa, 
la zona mixta, etc., són alguns dels 
punts que sempre han d’estar pre-
parats.      

Tothom ha de ser al seu lloc. 

Tot ha d’estar a punt perquè a l’ho-
ra exacta... soni l’himne i surtin els 
equips i àrbitres al terreny de joc!      

No vull deixar de dir que, com to-
tes les empreses d’èxit, el Barça 
cada vegada creix més. I que: 

Un dels suports més importants 
del Club, és l’organització, formada 
per un gran equip humà, que tre-
balla amb molta il·lusió i dedicació 
per assolir tots els reptes i objec-
tius que es presentin.  

Al final, tots ens hem d’aplicar la 
màxima del nostre entrenador Luis 
Enrique, cadascú al seu lloc. 

O resultats o excuses.  

És evident que s’estan aconse-
guint.  

Ja, per últim, una petita anècdo-
ta. Per als que esteu llegint aquest 
escrit i no m’heu identificat, sóc 

la persona que era al mig d’aque-
lla imatge que va donar la volta al 
món. Quan Mourinho va posar el 
dit a l’ull a l’estimat Tito Vilanova, 
en un Barça - Reial Madrid, ara farà 
cinc anys. 

Des de llavors, m’anomenen the 
observer.

 En el proper escrit us detallaré el 
que va passar.      

f

Per tal de continuar aquesta cade-
na d’èxit de títols en totes les cate-
gories i esports, el Club té un segell 
d’identitat basat en els valors de 
respecte, esforç, ambició, humilitat 
i treball en equip, que es transme-
ten a tots els esports formatius del 
planter i a les escoles del FCB.  

És clar que podria explicar moltes 
coses del Barça, però no hi ha res 
que no sapigueu a través del gran 
nombre de mitjans de comunica-
ció que cobreixen la informació 
diàriament. Cadenes de ràdio i de 
televisió, xarxes socials, diaris es-
portius, no només mitjans catalans 
i espanyols, sinó també d’arreu del 
món, els quals dediquen hores i 
pàgines a informar de i l’actualitat 
blaugrana i comentar-la, amb tot el 
que passa. 

Tot té molta transcendència i les 
coses van sempre molt de pressa. 

Prefereixo, per tant, comentar-vos 
algunes de les que no es veuen, 
però que s’han de preparar i tenir 
en compte, perquè l’espectacle 
s’esdevingui de manera correcta.      

Quan el primer equip de 
futbol surt a jugar un 
partit a l’estadi, i tots 
els mitjans i televisions 
connecten amb el camp 
i retransmeten amb pun-
tualitat i precisió, us puc 
ben afirmar que hi ha 
molta feina a darrere de 
tot això. 

Tot un Departament 
d’Operacions, des de 
dies abans, ha estat de-
finint la producció, coor-
dinació i preparació de tot el que 
s’ha de fer perquè tot estigui en 
ordre i ben sintonitzat.    

Els muntatges de les càmeres de 
les televisions que retransmeten el 
partit, les seves ubicacions, els ves-
tidors, el terreny de joc, les begu-
des, el càtering, les acreditacions, 
els accessos, el personal, la senya-
lització, la música, els videomar-
cadors, les presentacions prèvies, 
els anuncis, les alineacions, la me-
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FORMACIÓ I RECICLATGE 
PROFESSIONAL 

SETEMBRE 2016
Dijous 22. Conferència (tema pendent de 
confirmació). Girona

OCTUBRE 2016
Dimarts 18. Conferència El sector asse-
gurador: evolució i tendències. Girona

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 del Reial decret 764/2010, d’11 de juny, so-
bre competència professional, i de la Resolu-
ció de la DGSFP de 18.2.2011 que estableixen 
els requisits i principis bàsics dels programes 
de formació per als mediadors d’asseguran-
ces, corredors de reassegurances i altres 
persones que participin directament en la 
mediació de les assegurances i reasseguran-
ces privades.

CURSOS

OCTUBRE 2016
Dilluns 3. Inici Curs Superior d’Assegu-
rances 2016-2017 (Curs de formació en 
matèries financeres i d’assegurances 
privades – Certificat Grup A). Girona.

Aquests curs és vàlid per a l’obtenció del 
certificat acreditatiu d’estar en possessió 
dels coneixements i aptituds necessaris 
per exercir 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 el Reial decret 
764/2010, d’11 de juny, sobre competència 
professional, i la Resolució de la DGSFP 
de 18.2.2011 que 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 
2016-2017

Girona

EN PREPARACIÓ
Girona

- Cursos monogràfics de reciclatge pro-
fessional

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 del Reial decret 764/2010, d’11 de juny, so-
bre competència professional, i de la Resolu-
ció de la DGSFP de 18.2.2011 que estableixen 
els requisits i principis bàsics dels programes 
de formació per als mediadors d’asseguran-
ces, corredors de reassegurances i altres 
persones que participin directament en la 
mediació de les assegurances i reasseguran-
ces privades.

En el món interconnectat on vi-
vim una de les mesures de segu-
retat de què disposem és l’ús de 
les contrasenyes. No us explica-
rem els seus avantatges ja que 
els heu de conèixer, però sí que 
us traslladarem unes reflexions 
referent a això.

Tot sovint, rebem (llegim, escol-
tem, veiem i en totes les formes 
de comunicació) notícies respec-
te del trencament de seguretat 
que ha sofert cert proveïdor de 
serveis, empresa de telecomu-
nicacions, xarxa social, etc. La 
major part d’ells ens mereixien 
plena confiança i no dubtàvem 
de la garantia que aplicaven per 
accedir-hi. D’aquests fets en deri-
ven robatoris d’informació: da-
des personals, correus, i és clar, 
contrasenyes. Així doncs, no és 
tan difícil, que per part de tercers 
malintencionats s’aconsegueixi 
una contrasenya nostra.

Cal tenir en compte, doncs, que 
l’ús de contrasenyes del tipus: 
123456, qwerty, password, no ens 
genera cap seguretat, al contrari, 
facilita la tasca de qui vol accedir 
de forma fraudulenta a les nos-

tres dades. La primera reflexió va 
encaminada a usar contrasenyes 
que barregin números i lletres va-
riant majúscules i minúscules.

Continuant amb el punt anterior, 
hem generat una contrasenya 
complexa que creiem que serà 
imbatible, però caiem en un altre 
parany, la fem servir per a tots 
els comptes de correu, xarxes 
socials, accessos bancaris... Com 
podeu comprendre tenir una clau 
mestra que obre totes les portes 
implica que si la perdem o ens la 
roben donem via lliure a l’accés 
a tots aquests llocs. Així doncs, 
la segona reflexió fa referència a 
usar diferents contrasenyes com-
plexes per accedir a diferents 
llocs o serveis.

Hem creat totes les contrasenyes 
complexes que necessitàvem i 
ara... on les guardem. De memò-
ria en podem guardar una/algu-
na, però a la pràctica és inviable 
guardar-les totes. Entre un Post-
it i un arxiu de Word, què creieu 
que és més segur? Depèn on col-
loquem el Post-it podem quedar 
exposats a l’entorn i en un arxiu 
Word queda indexat i vulnerable 

si aconsegueixen accedir al nos-
tre dispositiu. Tenim alternati-
ves? Sí, al mercat hi ha solucions, 
són els anomenats gestors de 
contrasenyes. Molts navegadors 
els integren i també n’hi ha amb 
aplicacions en local o al núvol. A 
través d’una base de dades en-
criptada s’emmagatzemen els 
usuaris i contrasenyes. L’accés és 
a través d’una clau única que sí 
que convindria memoritzar.

Aquesta darrera proposta tam-
bé pot caure en el problema que 
ens oblidem de la clau principal 
i no haguem previst una mesura 
d’emergència per recuperar la 
informació. A banda d’altres situ-
acions de vulnerabilitat: keylog-
gers Aplicacions que graven el 
que escrivim...

La reflexió final seria: sentit 
comú, minimitzar riscs i un xic de 
comoditat.

Comissió de Noves Tecnologies

FORMACIÓ

Activitats

Noves Tecnologies

Mesures de (in)seguretat: les contrasenyes
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“Per a tots aquells que en el passat 
van preveure el nostre present.”

La dedicatòria inicial del llibre és una 
declaració d’intencions del que des-
cobrirem a mesura que ens anem 
endinsant en aquesta aventura es-
portiva i empresarial verídica, plena 
de reflexions molt interessants i que 
fan reflexionar a qui se senti al·ludit, 
i que, tot i que el llibre va ser edi-
tat l’any 2009, manté l’interès per a 
qualsevol empresari d’ara que desit-
gi pensar sobre l’actualitat de la seva 
empresa.

El text està escrit a sis mans, entre 
un escriptor i dos enginyers em-
presarials de reconegut prestigi i re-
corregut professional amb la inclusió 
d’una llarga experiència d’un d’ells 
(Josep Lagares) en l’àmbit del para-
caigudisme esportiu i com a gerent 
d’una important empresa industrial 
de maquinària per al sector carni.

La sinopsi és senzilla, amb una lec-
tura fàcil i agradable, basada en 
fets reals d’un empresari aficionat 
al paracaigudisme, que acudeix a 
una reunió de 300 paracaigudistes 
al desert d’Arizona per batre un rè-
cord impossible, tot i adonant-se 
que l’aprenentatge aconseguit en la 
mostra esportiva li serveix de guia 
per reorientar la seva empresa fami-
liar: dissenyar la ruta, mantenir l’es-
tabilitat i assegurar un equilibri per-
fecte per tal que la nau familiar arribi 
a bon port.

Les reflexions per raure on és la 
clau de l’èxit conclouen en la flexi-
bilitat per adaptar-se a un entorn 
imprevisible i a una multitud de pe-
tits conflictes; en el manteniment de 
l’estabilitat i el rumb sense perdre la 
visió de conjunt; en un equip humà 
competent, unit i altament compro-
mès i en la sensació de confiança i 
seguretat que la família transmet als 
seus membres.

El llibre dóna per reflexionar en el 
nostre món de la gerència de riscos 
i el seu assegurament per donar se-
guretat i garantia a les empreses que 
realment es preocupen pel seu futur 
i èxit perdurable. Val la pena el petit 
esforç de la seva lectura. Són només 
165 pàgines, que podrien quedar re-
sumides en els versos de Konstandi-
nos Kavafis:

“Quan surts per fer el viatge cap a 
Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d’aventures, ple de coneixences.
Has de pregar que el camí sigui llarg,
que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port que els teus 
ulls ignoraven,
i que vagis a ciutats per aprendre 
dels que saben.
Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca.
Has d’arribar-hi, és el teu destí,
però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys”

El viatge empresarial, professional, 
personal i familiar ha de ser perdura-

ble en el temps, ple de coneixences 
i riscos avaluables per tal de garan-
tir-ne l’èxit i la seva successió.

Bona lectura i bon viatge, companys!

Editoral:  RBA Libros S.A.
Primera edició:  maig de 2009 
ISBN:  978-84-9867-541-2
Dipòsit legal: B.22.104-2009

167 pàgines

Pere Casellas Sans

BIBLIOTECA

PLA DE VOL:  
LA GRAN AVENTURA DE L’EMPRESA FAMILIAR
Martí Gironell, Josep Lagares i Josep Tàpies

Índex
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Quantes vegades hem sentit a 
dir (o hem dit nosaltres matei-
xos) que un client ha enviat una 
carta d’anul·lació a una entitat 
asseguradora?

Cal dir, d’entrada, que aquesta 
expressió és, legalment, incor-
recta.

Efectivament, el punt 2 de l’arti-
cle 22 de la Llei 50/1980, de con-
tracte d’assegurança, assenyala 
literalment que:

“Las partes pueden oponerse a la 
prórroga del contrato mediante 
una notificación escrita a la otra 
parte, efectuada con un plazo 
de, al menos, un mes de antici-
pación a la conclusión del perío-
do del seguro en curso cuando 
quien se oponga a la prórroga 
sea el tomador, y de dos meses 
cuando sea el asegurador”.

És a dir, el que legalment es fa 
quan s’envia la famosa “carta 
d’anul·lació” és oposar-se a la 
renovació automàtica del con-
tracte.

La idea era, en principi, que 
ambdues parts, assegurador i 
prenedor de l’assegurança, ne-
gociessin unes noves condicions 
del contracte i que, en cas de no 
arribar a cap acord, es pogués 
donar aquest contracte per ex-
tingit.

Cal recordar que aquest dret 
d’oposició és bilateral, tant el 
pot exercir l’assegurador com el 
prenedor de l’assegurança. Pre-
cisament per aquesta raó i per 
protegir la part més feble de la 
relació contractual, el prenedor, 
el legislador va donar un termini 
de preavís tan llarg.

Efectivament, si qui havia exer-
cit el dret d’oposició era l’asse-
gurador, el prenedor gaudia de 

temps suficient per trobar una 
nova cobertura amb una altra 
entitat asseguradora.
Aquest termini tan llarg, pensat 
per afavorir el prenedor, va aca-
bar girant-se-li en contra, ja que 
l’obliga a recordar amb massa 
temps que ha d’oposar-se a la 
renovació.

És per això, que la Llei 20/2015, 
d’ordenació, supervisió i solvèn-
cia de les entitats assegurado-
res i reasseguradores ha reduït 
el termini per al prenedor a un 
mes, deixant-lo invariable per a 
l’assegurador.

Com s’ha d’efectuar aquesta no-
tificació i on s’ha d’efectuar?

La Llei deixa clar que haurà de 
ser una notificació escrita, però 
sense assenyalar els requisits 
que ha de complir aquest escrit.

En conseqüència, qualsevol ti-
pus d’escrit, ja sigui correu nor-
mal o certificat, correu electrò-
nic, burofax o qualsevol altre, és 
correctes.

El consell, però, és que es faci ús 
d’un sistema que deixi constàn-
cia que s’ha realitzat l’enviament. 
Pot ser una solució el lliurament 
a mà de l’escrit o un burofax.
Tota la resta de mitjans escrits 
no deixen una prova fefaent del 
contingut lliurat a l’assegurador.

I on s’ha de lliurar l’escrit? Si es 
fa a mà, qualsevol sucursal de 
l’assegurador és vàlida, inclo-
ent-hi els agents exclusius.

Si es fa per correu certificat o 
per burofax, la lògica ens diu 
que és millor enviar-ho a la seu 
social de l’assegurador. Tot i que 
segurament ningú farà cas de 
l’escrit rebut, el prenedor tindrà 
el comprovant d’haver enviat 
l’escrit.

El correu electrònic es pot en-
viar a la sucursal o a l’agent ex-
clusiu amb qui s’hagi contractat 
l’assegurança.

El correu ordinari, tot i ser legal-
ment permès, és poc recomana-
ble.

D’INTERÈS

La carta d’anul·lació
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Quant al termini per enviar l’es-
crit, la llei és clara: un mes. No 30 
dies, sinó un mes exacte, el que 
vol dir que el preavís pot anar de 
28 a 31 dies, depenent dels me-
sos en què se situï el venciment 
anual.

Què passa si l’escrit s’envia a 
l’altra part fora d’aquest ter-
mini? L’escrit serà nul i si per a 
l’anualitat següent es vol evitar 
la renovació automàtica, s’haurà 
de tornar a enviar dins el termini 
d’un mes.

Posem ara un cas límit.

Com hem vist, el redactat del 
punt 2 de l’article 22 deixa clar 
que el termini per efectuar l’opo-
sició a la renovació automàtica 
és de “al menos, un mes de an-
ticipación a la conclusión del pe-
ríodo del seguro en curso”.
 
En general, els nous períodes 
d’assegurança de totes les pò-
lisses comencen a les zero hores 
del dia del venciment.
 
Això implica que, per complir 
amb el termini marcat per la llei, 
l’oposició s’ha de remetre a l’as-
segurador abans de les 24 hores 
del dia anterior al venciment.

En conseqüència, si l’oposició es 
fes el mateix dia del mes anterior 
al del venciment, però més tard 
de les zero hores, ens trobaríem 
fora del termini legal i, en con-
seqüència, l’assegurador podria 
refusar l’oposició a la renovació.

Al començament hem dit que 
és un fet bastant comú l’errònia 
consideració que amb l’escrit 
enviat a l’assegurador s’està de-
manant l’anul·lació del contrac-
te, quan, en realitat, el que fa es 
oposar-se a la pròrroga auto-
màtica d’aquest contracte, per 
evitar que aquest assegurador 
reclami judicialment el rebut.

Això semblaria que únicament té 
importància semàntica quan, en 
realitat, pot donar pas a un pro-
blema important.

Si la part que s’ha oposat a la re-
novació és el prenedor i, poste-
riorment, fa efectiu l’import del 
rebut del nou període de cober-
tura, encara que ho faci de for-
ma involuntària, s’entén que vol 
continuar amb el contracte i que 
deixa sense efecte l’escrit d’opo-
sició a la renovació.

En conseqüència, el contracte 
es renova per un nou període de 

cobertura (generalment un any) 
i el prenedor no té dret a dema-
nar que se li retorni la prima pa-
gada involuntàriament.

Aquest prenedor que ha pagat 
sense voler el rebut pot pensar 
que, con que ja ha enviat una 
carta d’anul·lació, aquesta carta 
ja serveix per al període següent.

I no és així, en realitat s’havia 
oposat a la renovació del con-
tracte en el període més proper, 
però si la pròxima anualitat vol 
que no es prorrogui el contrac-
te, ha de tornar a enviar l’escrit 
d’oposició a l’assegurador.
 
Si no ho fes, s’entén que vol con-
tinuar assegurat.
 
Ara bé, què passa una vegada lliu-
rat l’escrit d’oposició? S’ha d’envi-
ar un nou escrit d’anul·lació?

Si volguéssim ser cent per cent 
legals, la resposta hauria de ser 
afirmativa. D’aquesta manera 
l’assegurador sap perfectament 
que no es vol continuar amb el 
contracte i el dóna per rescindit.

Com que, normalment, això no es 
fa, l’assegurador ha d’emetre el 
rebut i posar-lo a cobrament en 
la forma pactada en el contracte.

És per aquesta causa que es pot 
produir el pagament involuntari 
per part del prenedor, tal com 
hem dit abans.

Si el prenedor de l’assegurança 
no paga el rebut de la nova anu-
alitat, pel simple fet de no pa-
gar-lo demostra la seva voluntat 
d’anul·lar el contracte.
 
Evidentment que, com que ha 
existit un escrit previ d’oposició 
a la renovació, l’assegurador no 
pot reclamar judicialment l’im-
port del rebut del nou període 
d’assegurança.

Ricard Llapart Martín
Actuari d’assegurances
Assessor tècnic del Col·legi
de Mediadors d’Assegurances de 
Girona

 d
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Finalistes  
del Premi Sol 2016
Com ja coneixeu, l’any 1990 el nos-
tre Col·legi va instaurar el PREMI 
SOL. 

Aquest premi es concedeix a l’enti-
tat, organisme o institució d’àmbit 
nacional o internacional que s’hagi 
destacat per  la seva  tasca d’en-
fortiment i defensa de la figura del 
mediador col·legiat i en les seves 
relacions amb el nostre Col·legi.

Fins al moment han estat guanya-
dors del Premi Sol: CRESA (1990), 
CAP-ARAG  (1991), CHASYR 

(1992), LA SUIZA (1993), WIN-
TERTHUR  (1994),  FIATC (1995 
i 2003), GENERALI (1996), PLUS 
ULTRA (1997), VITALICIO (1998), 
SABADELL GRUP ASSEGURADOR 
(1999 i 2001), SWISS LIFE (2002), 
AGRUPACIÓN DEL CONVENIO RC 
DE CORREDORES A.I.E. (2004), 
CECAS (2005), CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN DE SEGUROS 
(2006),  DKV (2007), REALE 
(2008), ASEFA (2009),  MÚTUA 
DE PROPIETARIS (2010), REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA (2011), 
LIBERTY (2012),  AVIVA (2013), 
MAPFRE (2014), i CONSEJO GE-
NERAL DE LOS COLEGIOS DE ME-

Qüestions de llengua

Continuem amb alguns termes refe-
rents als dispositius mòbils, els telè-
fons intel·ligents i les tauletes tàctils. 
Ja sabeu que si voleu buscar alguna 
altra paraula d’aquest àmbit, podeu 
consultar els Diccionaris en Línia del 
TERMCAT, Centre de Terminologia.  

localització geogràfica / 
geolocalització

Localitzar mitjançant un GPS; 
determinar la posició geogràfica 
d’un dispositiu mòbil. I tot i que no 
apareix encara en cap diccionari, ja 
s’utilitza sovint el verb geolocalitzar. 

portable/per a vestir/vestible

Són tres maneres possibles de tra-
duir el terme wearable, quan fa 
referència a un dispositiu,  ordina-
dor  o  tecnologia s’integra en estris 
d’ús personal. I si la tecnologia s’in-
tegra en la indumentària, ulleres, re-
llotges o roba, el TERMCAT proposa 
les paraules connectat o tecnològic.   

GPS

Tothom coneix bé aquesta sigla, 
però què vol dir exactament? Doncs 

significa sistema de posicionament 
global, que correspon a l’equivalent 
anglès global positioning system.

taulèfon 

Un taulèfon és un telèfon intel·ligent 
que té una mida semblant a la d’una 
tauleta, entre unes 5 i 7 polzades. 
També se’n diu telèfon tauleta.

Recursos

El Comitè Terminològic de Dret, 
impulsat pel Centre de Terminologia 
TERMCAT i format per representants 
de les principals entitats implicades 
en aquest sector, ha publicat el 
portal de Terminologia Jurídica 
(www.terminologiajuridica.cat), 
un espai web creat per a la difusió 
de  la feina que duu a terme aquest 
Comitè, que consisteix a completar 
i tenir actualitzada la terminologia 
que es difon en l’àmbit de la justícia, 
amb el consens i la implicació de 
les institucions de referència en el 
sector. Aquesta actuació s’inscriu 
en la campanya “En català, també és 
de llei”, impulsada pel Departament 

de Cultura, per incrementar l’ús 
del català en l’àmbit judicial, on és 
fortament deficitari.

El portal aplega eines molt útils per als 
operadors jurídics i professionals que 
treballen amb aquesta terminologia, 
per als estudiants de dret i per 
als lingüistes. Hi ha un cercador 
terminològic que dóna accés a més 
de 8.000 conceptes jurídics, que 
contenen 24.200 denominacions en 
diverses llengües; un apartat amb 
comentaris terminològics sobre 
les qüestions més conflictives del 
llenguatge d’especialitat; un altre 
apartat que dóna a conèixer les 
consultes lingüístiques que arriben 
al TERMCAT juntament amb la 
seva resposta; i, finalment, un recull 
exhaustiu dels recursos terminològics 
de l’àmbit jurídic disponibles, 
especialment en català, però que 
inclou també els diccionaris de dret 
en qualsevol llengua.

DIVERSOS

ASSEGUREM-NOS-EN

DIADORES DE SEGUROS (2015). 
L’any 2000 fou declarat desert.

Complint el que s’assenyala a les 
bases del Premi, publiquem el nom 
dels finalistes que optaran al PREMI 
SOL 2016.

Aquests són: ACTUALIDAD 
ASEGURADORA, APCAS GIRONA, 
AXA, CONSORCI PER A LA NOR-
MALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, i DAS.

El lliurament tindrà lloc a Girona el 
pròxim 20 d’octubre, durant l’ac-
te institucional de la 42a Setmana 
Mundial del Mediador d’Assegu-
rances.

Finalistes Premi Sol 2016




