
ASPECTES MÉS RELLEVANTS SEGLE XX

ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA HISTÒRIA DEL COL·LEGI S'aprova el reglament de disciplina col·legial    Presentació, al Jutjat de Figueres, d'una querella per intrusisme professional
DE MEDIADORS D'ASSEGURANCES TITULATS DE GIRONA DURANT EL 

Participació dels agents empresaris en el recàrrec addicional.  Inclusió voluntària del servei Es lliura a Girona el primer Premi Literari convocat per la Coordinadora dels Col·legis d'Agents SEGLE XX
d'assistència sanitària al Règim Especial  de Treballadors Autònoms d'Assegurances de Catalunya, sobre el tema "Glossa de la Figura de  l'Agent d'Assegurances". El 

treball guardonat fou "Calidoscopi" de Joan Dalmases i Queralt, d'Arbúcies.Constitució del Col·legi de Mediadors d'Assegurances Titulats de Girona        P ro mo gu t  p er   la  desaparició de la "Casa Sindical", es desallotja el despatx              
(Colegio Sindical Provincial de Agentes de Seguros), encara sota la tutela del Sindicato del compartit que ocupava el Col·legi a la 3ª planta de l'edifici situat a la Gran Via  de Jaume I, 30 
Seguro i enquadrat dins del Colegio Sindical Nacional de Agentes de Seguros, i sense de Girona i s'instal·la en un local, també compartit però més  petit, als sòtans del mateix 
personalitat jurídica pròpia edifici      

             
S'acorda la compra de la seu col·legial actual              N'és el president, Joan Sancho i Albar

S'ocupa la nova seu col·legial, situada al carrer Bonastruc de Porta, 35, entl. C  de Girona      

S'organitza la primera conferència col·loqui, amb el tema: "La problemàtica  fiscal de l'agent 
d'assegurances". Hi assisteixen 80 col·legiats Contractació del Sr. Josep Maria Torras

Primeres adquisicions de llibres i subscripció a revistes del sector: la biblioteca professional 
Es lloga el local annex a la seu col·legial per dedicar-lo a formaciódel Col·legi és una realitat 

Es torna a publicar "El Col·legi informa ...", butlletí informatiu del Col·legi de  Girona, que  Primeres eleccions democràtiques al Col·legi.
   Joan Burch i Ribugent és elegit president. A més del president, la comissió               encara s'edita actualment sota la capçalera "el butlletí"

permanent la integren dos vicepresidents, un tresorer,  un comptador, un  secretari i cinc 
vocals. Representants gironins participen en la 2ª Reunió Mundial de Productorsd'Assegurances, que LES DADES HISTÒRIQUES QUE ES CONSERVEN SÓN A PARTIR DE L'ANY 1972, 

va tenir lloca a Madrid. S'hi va aprovar el Codi Universal d'Ètica Professional ÉS PER AIXÒ QUE AQUEST RECULL DELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA 
Primera edició del curs de preparació de les proves d'aptitud per a l'obtenció  del títol HISTÒRIA DEL COL·LEGI COMENÇA AQUEST ANY
d'agent d'assegurances, amb 17 alumnes matriculats. Els primers anys   les classes eren en S'aprova la Llei d'Ordenació de les Assegurances Privades (Llei 33/84)
règim de tutories. Varen seguir-hi 13 edicions més,  conegudes com el "curs del títol"Se sol·licita a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Girona que el  Col·legi hi tingui 

El Col·legi de Girona edita, per encàrrec de la Conselleria de Governació de la Generalitat de representació
Catalunya, les enganxines de promoció del nou número de telèfon dels Bombers de Girona

 El 27 de juny se celebra la Festa Patronal a Ripoll (no es pot confirmar que fos la primera 
Es constitueix el Consell de Col·legis d'Agents d'Assegurances de Catalunyaedició). El preu del tiquet d'assistència és de 300 pessetes.

    
Es publica la Llei General de Defensa dels Consumidors i UsuarisL'Assemblea General del Col·legi, a proposta del tresorer Sr. Joan Burch, aprova, per 

unanimitat, un projecte d'instal·lació en un local propi. Aquest projecte inclou 
Al DOGC núm. 456 de 27 de juny, s'hi publica l'adequació a la legalitat dels Estatuts del l'establiment d'una assessoria jurídica per a consulta de tots els col·legiats relativa a 

Es crea el servei d'assessoria jurídica Col·legi d'Agents d'Assegurances de Girona, essent inscrits en el Registre de Col·legis assegurances i fins i tot per a interpretació de clàusules  de pòlisses, així com la realització 
Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.de cursos de perfeccionament i cursets decapacitació general de l'agent Representants gironins participen en el 3º Congreso Nacional de Agentes de              

d'assegurances Seguros que té lloc a Madrid

Incorporació dels agents d'assegurances a la Mutualitat Laboral de Treballadors Es publica el núm.1 d'el Col·legi informa ..., butlletí informatiu del Col·legi de              
Autònoms de Serveis. Les altes es fan a través del Col·legi Girona. Se'n varen publicar 9 números, fins al desembre de 1981

Creació de les comissions de treball (només existien les d'afiliació i d'intrusisme i 
disciplina)

Contractació de la Sra. Núria Carreras. Va plegar l'any 1975

Es redacta la primera acta en català. Fou l'acta de la reunió de la Comissió  permanent del 3 de S'acorda de crear la biblioteca professional del Col·legi 
setembre

Es publica el núm. 1 del butlletí informatiu col·legial. No va tenir continuïtat

Es passa el primer cas d'intrusisme a l'assessoria jurídica del Col·legi 

Es crea la Coordinadora dels Col·legis catalans 

Els presidents dels 4 Col·legis catalans s'entrevisten amb el Molt Honorable              
president de la Generalitat de Catalunya 

S'adquireix una màquina d'escriure elèctrica Representants gironins participen en el 2º Congreso Nacional de Agentes de Seguros que 
té lloc a Barcelona

El Col·legi de Girona, a través del BIPAR, completa un dossier sobre els  certificats de 
reciprocitat, que resulta de gran interès per tal d'agilitar els tràmits de col·legiació de súbdits  Contractació de la Sra. Mercè Cla
estrangers. Aquest contacte directe amb el BIPAR provoca malestar al Consejo General

 Se celebra a Girona la 1ª Setmana Mundial del Mediador d'Assegurances
A proposta del Col·legi de Girona, el Consell de Col·legis catalans es posa en contacte amb el 
servei de normalització lingüística de la Generalitat de Catalunya per aconseguir la traducció 
al català de les condicions generals de les pòlisses d'assegurances dels diferents rams 

S'aprova la Llei de Contracte d'Assegurança (Llei 50/80) El Col·legi incorpora el tèlex a les seves oficines, obsequiat per l'entitat Royal Insurance, PLC

Primera campanya d'imatge del Col·legi de Girona, estructurada com a tal, encaminada a 
dignificar l'activitat professional i a conscienciar l'opinió pública de la necessitat de comptar 
amb l'assessorament d'un agent d'assegurances col·legiat. El mitjà utilitzat fou la premsa 
(Punt Diari, Los Sitios i El Correo Catalán)   

 Joan Sancho i Albar és nomenat president del Sindicato Provincial del Seguro

Joan Burch i Ribugent ocupa la presidència del Col·legi

Com a conseqüència de la dissolució de l'organització sindical vertical,  el Col·legi s'adapta 
Es publica el Text Refós de la Llei Reguladora de la Producció d'Assegurances Privades (RDL a la Llei de Col·legis Professionals de 1974 adquirint personalitat jurídica pròpia (Colegio 
1347/1985)Provincial de Agentes de Seguros).
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El Col·legi de Girona és nomenat Secció delegada del CECAS. Antoni Verdú  i Solé 
n'ocupa la presidència

S'adquireix una màquina fotocopiadora 

El Consell de Col·legis catalans és entitat col·laboradora del 2n Congrés  Internacional de 
la Llengua Catalana

S'aprova el canvi de denominació del Col·legi. A partir d'ara es denomina Col·legi d'Agents 
i Corredors d'Assegurances de Girona

S'edita per primera vegada el calendari d'actes del Col·legi. Des d'aquest any la comissió de S'acorda de sol·licitar al Consell de Col·legis catalans que les comarques gironines siguin la 
formació porta a terme un acte cada mes Es crea la comissió d'imatge i publicitatseu del 1r Congrés d'Agents i Corredors d'Assegurances de  Catalunya 

S'adquireix un aparell de fax. La connexió de tèlex es dóna de baixaEl Col·legi, per primera vegada, fa participacions de la Rifa de Nadal. No ens  toca la rifa, ni 
ens ha tocat mai fins al moment

S'edita, conjuntament amb el Sindicat d'Agents de la Catalunya Nord, un cartell publicitari 
destinat a enfortir la imatge de l'agent i el corredor d'assegurances. Es presenta en el decurs S'estableix el primer contacte professional amb el Sindicat d'Agents General 
de la celebració de la 15ª Setmana  Mundial de l'Agent i Corredor d'Assegurancesd'Assegurances de la Catalunya Nord

Es col·loca un rètol exterior a la façana de la seu col·legialS'organitza, amb una assistència de gairebé 300 persones, la 1ª Trobada de l 'Assegurança. 
L'acte té lloc al Santuari de la Mare de Déu dels Àngels i hi hagué una arrossada i una 
ballada de sardanes

El butlletí informatiu col·legial (El Col·legi informa ...) canvia el disseny i passa a tenir una 
periodicitat trimestral. Es nomena consell de redacció, essent el director de la publicació 
l'Antoni Godoy. S'incorpora la secció "firma  convidada"

Joan Burch és elegit president del Consell de Col·legis catalans

Es publica al DOGC, la modificació dels Estatuts del Col·legi, bàsicament  d'alguns articles 
que fan referència a la seva denominació, essent la nova denominació, Col·legi d'Agents i 
Corredors d'Assegurances  de Girona.

Es compra el local annex a la seu col·legial per destinar-lo a formació
Joan Burch i Ribugent rep la Medalla al Mèrit en l'Assegurança, concedida  per la Dirección 
General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda.
 És el primer gironí que rep aquesta distincióPer primera vegada a la celebració de la Setmana Mundial de l'Agent i Corredor 

d'Assegurances (13ª edició) se separa l'acte lectiu de l'acte institucional

Té lloc a Lloret de Mar el 1r Congrés d'Agents i Corredors d'Assegurances de Catalunya. 
El Col·legi de Girona hi té un pes molt important en l'organització: Joan Burch n'és el 
president de la comissió organitzadora i Vicenç Rosich, el director. En aquest congrés s'hi 
va presentar el Diccionari d'Assegurances, de l'autor Osvald Cardona (A.C.S.)

S'adquireix un ordinador i diversos programes de gestió.
Comença la informatització del Col·legi  

Es fa la primera "Tertúlia d'exalumnes"

El Col·legi organitza el primer Seminari de formació (amb el format d'ara, doncs l'any 1980 ja 
Es publica el Reglament de la Llei de Producció d'Assegurances Privades n'havia dut a terme un altre). El tema és "El règim fiscal de l'assegurança de vida i plans de 

pensions”
S'adquireix un aparell de transparències

El Col·legi crea el servei d'assessoria tècnica

Els col·legiats gironins compten amb una pòlissa de RC professional      
Es porta  a terme una acte d'homenatge a Joan Burch, amb motiu de la concessió de la 
Medalla al Mèrit en l'Assegurança

Es crea la figura del delegat de comarca

Es publica la primera Memòria d'activitats del Col·legi

El Col·legi organitza un acte de difusió sobre l'arribada de la declaració amistosa d'accident Amb motiu de la celebració de la Festa Patronal a Ripoll, el Col·legi fa una ofrena floral a la 
i el CIDE tomba de Guifré el Pelós, fundador de la dinastia nacional  catalana

Té lloc la primera reunió de gerents dels 4 Col·legis catalans

L'Assemblea General del Col·legi aprova, per unanimitat, un augment significatiu de les quotes 
col·legials per a 1990. Aquest augment està motivat  per la compra del local annex, el volum 
d'activitats del Col·legi i el nou  sistema de finançament del Consejo General

A proposta de la comissió de relacions públiques, el Col·legi de Girona  instaura el "Premi 
Sol", amb la finalitat de distingir aquella entitat  asseguradora que s'hagi destacat en la tasca 
d'enfortiment i defensa del  mediador col·legiat i en les seves relacions amb el Col·legi

S'adquireix una màquina d'escriure electrònica i es contracta una segona línia  de telèfon a 
les oficines del Col·legi

El Col·legi crea el servei d'assessoria fiscal i laboral S'acorda la compra del local annex a la seu col·legial

Primera reunió de treball conjunta Col·legi de Girona - Sindicat d'Agents de la Catalunya Representants gironins participen en el 4º Congreso Nacional de Agentes y Corredores de 
Nord. La trobada va tenir lloc a Figueres el 14 de gener. Seguros que té lloc a Las Palmas

     Hi varen seguir dos actes lectius conjunts (Port Barcarès el 27 de maig i Girona el 15 
desembre) Vicenç Rosich i Gonzalvo és elegit president del Col·legi 
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El nostre Col·legi i el Sindicat d'Agents de la Catalunya Nord signen el Protocol d'amistat i Durant el segon trimestre de l'any es porta a terme a TV3 la campanya  d'imatge sobre la 
de col·laboració en matèria de sinistres d'automòbil.  L'acte té lloc el 17 de maig a figura de l'agent i corredor d'assegurances col·legiat  en l'àmbit de tot Catalunya. Aquesta 
Perpinyà campanya té continuïtat durant el tercer  trimestre en les desconnexions de TV3 per a les 

comarques gironines 

Representants gironins participen en el 5º Congreso Nacional de Agentes y  Corredores de 
Seguros que té lloc a Sevilla 

S'inaugura la primera edició del Curs Superior d'Assegurances, curs 1990-91, impartit pel La revista "Mercado Previsor" publica un article dedicat al nostre butlletí informatiu col·legial. 
nostre Col·legi com a Secció delegada del CECAS Vicenç Rosich s'incorpora com a vocal a la Comissió permanent del Consejo General En aquest article s'hi assenyala que "el butlletí" és el degà de les publicacions que editen els 

Col·legis de Mediadors de l'Estat  espanyol
Vicenç Rosich es elegit president del Consell de Col·legis catalans

Creació de la nova imatge corporativa del Col·legi
Representants del Col·legi de Girona participen en el 2n Congrés Nacional dels Agents 
Generals d'Assegurances de l'Estat francès, que va tenir lloc a  Strasbourg

Signatura a Mendes (Occitània), el 22 de novembre, de l'ampliació geogràfica de l'abast del 
Protocol d'amistat i de col·laboració en matèria de sinistres d'automòbil existent entre el 
Col·legi de Girona i el Sindicat d'Agents de la Catalunya Nord. Amb aquesta signatura s'hi 
adhereixen 7 Cambres Sindicals d'Agents de la regió Llenguadoc-Rosselló i els 3 Col·legis 
catalans restants. El Protocol afecta gairebé 8.000 professionals del sector

S'edita la primera Guia Professional dels agents i corredors d'assegurances col·legiats de 
les comarques gironines

S'organitza un curs de tast de vins

L'Assemblea General aprova un vot de censura contra el director general d'Assegurances, 
motivat per la seva proposta de nova regulació de l'activitat d'agent i corredor 
d'assegurances

El cens col·legial arriba a 968 col·legiats al final del tercer trimestre Es publica al BOE la Llei 9/92 de Mediació en Assegurances Privades

L'Assemblea General aprova, per unanimitat, la realització d'una campanya d'imatge sobre Té lloc a S'Agaró, organitzada conjuntament pel Consell de Col·legis catalans i el Patronat 
la figura de l'agent i corredor d'assegurances en l'àmbit de Catalunya, conjuntament amb Català ProEuropa, una jornada d'estudi sobre "El sector de l'assegurança davant del mercat El Consell de Col·legis catalans edita uns fullets sobre "Consells pràctics de circulació". La 
els altres 3 Col·legis catalans. Serà finançada  mitjançant una derrama que es passarà a tots únic europeu". El nostre Col·legi  té cura de l'organització de la jornada idea i la creació és del Col·legi de Girona. Se n'editen  85.000 a tot Catalunya, dels quals 
els col·legiats. 34.000 són de Girona 

Membres de la Comissió permanent del nostre Col·legi participen com a  ponents en Resolució de 30 de juliol, sobre la modificació dels estatuts del Col·legi de Mediadors 
sengles actes a Lleida i Montpèlher d'Assegurances Titulats de Girona (DOGC núm. 1976 de  23.11.94), que adequa a la legalitat 

la modificació global dels estatuts del Col·legi de Mediadors d'Assegurances Titulats de 
El Col·legi s'incorpora a la FOEG Girona (denominació actual),  donant compliment així a la disposició addicional tercera de la 

Llei 9/1992, de 30 d'abril, de mediació en assegurances privades.
El president del Consejo General, Sr. Camarasa, assisteix a la Setmana  Mundial 

Jornades d'estudi del Consell a Salou. L'organització va a càrrec del nostre  Col·legi

Reunió dels 4 presidents dels Col·legis catalans a Madrid amb el director general 
Important campanya d'imatge ("Professionals de confiança") a la premsa gironina d'assegurances, reunió que fou motivada pel propi director general  per conèixer el punt de 

vista de la mediació catalana sobre el sector
El Col·legi de Girona edita, en català, el Codi Universal d'Ètica Professional

Nova concepció del disseny d'"el butlletí"

Se signa l'acta de constitució de la Comissió de Conciliació entre entitats asseguradores i 
mediadors d'assegurances. La signen els representants d'UCEAC i dels 4 Col·legis catalans

El butlletí informatiu col·legial canvia de nom: deixa de dir-se "El Col·legi  informa ..." i S'acorda de dur a terme les obres de redistribució i millora de la seu col·legial
passa a dir-se "el butlletí”

El Col·legi de Girona acorda de convocar eleccions per la via dels estatuts catalans, adequats a 
la Llei de mediació, no seguint la via del Consejo General, que proposa un plantejament 
d'eleccions pels estatuts antics, no  adaptats a la Llei de mediació 

Es contracta una pòlissa col·lectiva de subsidi per malaltia i/o accident per als
Creació de "pins" amb l'eslògan "Professionals de confiança"                col·legiats

Primera edició dels Cursos monogràfics de reciclatge professional El Col·legi arriba a 13 comissions de treball

Se signa un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Ensenyament per a  la realització S'incorpora un text explicatiu del tema a tractar als fullets informatius dels  actes de formació i 
de pràctiques compartides als ensenyaments secundaris postobligatoris. Aquests alumnes reciclatge
podran realitzar pràctiques als despatxos dels col·legiats  

Es creen els certificats d'assistència al cicle d'actes mensuals de formació
S'acorda de canviar el dia de la setmana dedicat als actes de formació i de  reciclatge. Passa 
del dimarts al dijous Es contracta una pòlissa col·lectiva de protecció jurídica per als col·legiats 
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Creació de les "Entitats col·laboradores" S'organitza un curs sobre responsabilitat civil en col·laboració amb INESE

Campanya d'imatge "Estic en mans d'un col·legiat. Estic segur". Es fan enganxines i pòsters 

Joan Burch rep el premi "Veterano" concedit pel Col·legi de Barcelona      

Arran d'una sol·licitud feta pel nostre Col·legi, la DGS requereix a totes les entitats Representants del Col·legi de Girona es reuneixen amb el conseller de Governació per 
asseguradores que suprimeixin dels condicionats de les seves pòlisses  la clàusula de comentar la problemàtica dels vehicles que circulen sense  l'assegurança obligatòria
rescissió després de sinistre

Primera edició del Curs Bàsic d'Assegurances (1r cicle) El Col·legi organitza una visita al Lloyd's of London
Primera sanció de la DGPF a un multicontracte. L'expedient fou iniciat pel Col·legi de 
Girona

Primers contactes amb el Sindicat Mediterrani de Corredors i amb l'Associació de 
Corredors del Piemonte

Neix en Pep, el pòlissa

Té lloc a Girona una Trobada Internacional de Corredors, organitzada pel nostre Col·legi 
Vicenç Rosich ocupa el càrrec de president de la comissió d'ordenació de mercat del 
Consejo General

Reunió de les comissions permanents dels 4 Col·legis catalans a Collbató.  S'aproven les 
"Conclusions de Montserrat"

Es porten a terme les obres de redistribució i millora de la seu col·legial. Mentre duren les 
obres -6 mesos- el Col·legi es trasllada a la FOEG Primera edició del Curs Bàsic d'Assegurances (2n cicle)

El Col·legi de Balears s'adhereix al Protocol d'amistat i de col·laboració en matèria de Conferència del director general de Política Financera 
sinistres d'automòbil

Per primera vegada en 25 anys, la Festa Patronal té lloc fora de les comarques gironines. Se Es publica la Llei 30/1995 d'ordenació i supervisió de les assegurances  privades
celebra a Perpinyà. Hi assisteixen col·legues nord-catalans

Edició de la làmina cedida pel dibuixant "Fer"
Es crea www.mediadorsdassegurances.com, la web del Col·legi

La Generalitat de Catalunya assumeix competències sobre la mediació en l'assegurança 
Conferència sobre "Deontologia professional" a la Universitat de Gironaprivada (Decret 347/1995, de 28 de desembre) 

Beques d'estudi als alumnes del Curs Superior d'Assegurances concedides per Sabadell Grup Acte d'inauguració de les obres de redistribució i millora de la seu col·legial
Assegurador

La comissió d'imatge i publicitat rep l'encàrrec de la Comissió permanent de treballar en la 
creació d'una imatge identificativa dels agents i corredors  col·legiats 

Representants gironins participen en el 6º Congreso Nacional de Mediadores de Seguros 
que té lloc a Salamanca

S'adquireix un video-projector (canó de llum per ordinador)

El Col·legi de Girona edita el llibre "la fórmula". L'autor és en Xavier Olcina S'acorda de realitzar una campanya d'imatge de "promoció col·legial"Representants del Col·legi assisteixen als actes de celebració del 75è  aniversari de  
l'activitat de mediació de la família Godoy a Figueres Es creen les marques identificatives dels mediadors d'assegurances col·legiats: Vicenç Rosich és elegit president del Consell de Col·legis catalans

          Ad'a i Cd'a. Es presenta el projecte d'edició d'unes plaques de metacrilat per col·locar als 
El president del Consejo General, Sr. Mayo, assisteix a la Festa Patronal despatxos professionals dels col·legiats. El president del Consejo General, Sr. Valdés, assisteix a la Setmana Mundial

 S'acorda de proposar al Consell de Col·legis catalans que Ad'a i Cd'a siguin les  marques 
Col·legiats gironins visiten el Centro Zaragoza El Premi Sol es declara desertidentificatives dels col·legiats catalans

Representants del Col·legi participen en el 1r Congrés Europeu de Corredors que té lloc a 
Lyon

Entrevista amb el director general de Política Lingüística

El CECAS fa una edició del llibre "la fórmula" per a tots els col·legiats de  l'Estat espanyol

Reunió a Girona dels 4 presidents dels Col·legis catalans amb els responsables de la 
Direcció general de Política Financera El Consell aprova la creació de les marques Ad'a i Cd'a. S'editen les plaques de metacrilat 

Ad'a i Cd'a per col·locar als despatxos professionals dels  col·legiats
    S'introdueix el color a les planes interiors d'"el butlletí"       

Campanya d'imatge "Tots confien en nosaltres". S'editen fullets promocionals.     
S'estableixen dues úniques categories col·legials: Exercent i No exercent       La resta de col·legis catalans s'hi adhereixen. Girona n'edita 50.000 exemplars

Amb la col·laboració de:

ASPECTES MÉS RELLEVANTS SEGLE XX


