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Salutació del president

Benvolguts/des,
quan comença un nou any no tanquem la porta de cop a l'any que ha passat. Perquè no
podem treballar en aquest 2020 sense aprendre dels èxits i dels errors que ens ha deixat el
2019. Amb la mateixa il·lusió de sempre, encetem el 2020 amb els cinc sentits posats en
fer que el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida sigui un punt de suport i referència
per als col·legiats del territori; sent més propers, donant totes les facilitats necessàries i obrint
noves vies formatives per als professionals del nostre sector.
Durant el 2019 hem compartit moments i hem consolidat projectes, hem reafirmat aliances
amb companyies i empreses, hem creat vincles amb empreses del territori per a treballar en la
part més humana, hem deixat empremta amb el nostre propi segell en esdeveniments com La
Diada, la II Jornada d'Assegurança & Cultura i el Dinar d'Entitats, tres moments de
retrobament entre companys de professió on busquem que l'experiència, el lloc i les emocions
juguin un paper important. Hem continuat apostant per la formació en àmbits d'actualitat,
oferint sessions formatives dels temes més nous i informant al moment del que passa al
sector.
L'any 2020 volem que sigui un any de creixement. Volem seguir a prop dels col·legiats i per
això seguirem recorrent territori amb activitats itinerants. L'any 2018 vam ser a La Seu
d'Urgell, el 2019 a La Vall d'Aran i a Les Garrigues. El 2020 ens seguirà portant pel territori
lleidatà i coneixent indrets, persones i empreses, perquè al final, són aquests tres factors els
qui fan possible el dia a dia del Col·legi.
Sense més, us volem facilitar la Memòria d'Activitats Col·legials 2019, perquè pugueu
conèixer millor tot el que vam fer durant l'any passat i esperant que aquest 2020 puguem
comptar amb la vostra presència i assistència en més d'una activitat.
Rebeu una cordial salutació,

Javier Barberá Ferré
President
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Òrgans de Govern

Junta de Govern:
President:

Comissió Permanent:
Javier Barberà Ferré

President:

Javier Barberà Ferré

Vicepresidenta: Esmeralda Caselles Fontanet

Vicepresidenta: Esmeralda Caselles Fontanet

Vicepresident

Francesc Farré Ribes

Vicepresident:

Francesc Farré Ribes

Secretari:

Joaquim Puyuelo Piqué

Secretari:

Joaquim Puyuelo Piqué

Tresorer:

Albert Iglesias Bardají

Tresorer:

Albert Iglesias Bardají

Comptador:

Xavier Escribà Zanuy

Comptador:

Xavier Escribà Zanuy

Vocals:

Jordi Antorn Monseny
Ramon Armengol Aumedes
Rosa Maria Barrera Camprubí
Ivan Caelles Colomés
Jordi Giné Cano
Xavier Martínez Morales
Josep M. Pujol Serrate

Vocal:

Jordi Giné Cano
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Organigrama funcional de Col·legi
PRESIDÈNCIA
Javier Barberá

Comunicació

Gerència

Vicepresident

Vicepresidenta

Francesc Farré

Esmeralda Caselles

TECNOLOGIA

Xavier Escribà

SERVEIS COL·LEGIALS

Jordi Giné

Responsabilitat
Social Corporativa

FORMACIÓ

REL. EXTERNES

Joaquim Puyuelo

Albert Iglesias

Ivan Caelles
Xavier Escribà

Jordi Antorn

Jordi Antorn

Albert Iglesias

Ramon Armengol

Ramon Armengol

Paco Pons

Rosa M. Barrera

Xavier Martínez

Josep M. Pujol

Ivan Caelles
Xavier Martínez

Josep M. Pujol
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Rosa M. Barrera

Activitats mensuals del Col·legi
GENER
04

Reunió de l'Àrea Econòmica del Col·legi per la confecció dels pressupostos d'ingressos
i de despeses per a l'any 2019

07

Reunió de la Junta Permanent

09

Reunió de l'Àrea Tecnològica, Comunicació i Pometa Gràfica per estudiar la confecció
de vídeos corporatius i endegar les xarxes socials. Assistents: Xavier Escribà; Laura
Estadella; Laia i Antonieta.
 Reunió de l'Àrea de Serveis Col·legials a la seu col·legial.
 Inici de les classes del 2n trimestre del curs Grup A.
 Reunió del Pleno del Consejo General de los Colegios de Mediadores de
Seguros. Assistència del president Javier Barberà.

16

Taller sobre Casuística de sinistres impartit per Xavier Galitó amb la inscripció de 8
assistents.

 Reunió dels presidents catalans a Barcelona. Assistència del president Javier
Barberà.
 Reunió de l'Àrea de Relacions Externes a la sala d'actes del Col·legi.
18

Signatura del conveni de col·laboració amb l'ASSOCIACIÓ PROSEC, per accions
puntuals de Responsabilitat Social Corporativa.

22

Reunió de l'Àrea de Formació a la seu col·legial per l'organització de diferents accions
formatives.

23

Participació del president Javier Barbera i vicepresident Francesc Farré a una tertúlia
sobre el sector assegurador que es va dur a terme al programa Soroll de Cadena Ser
Lleida.

28

Revisió d'examen d'un alumne amb el director del curs Joaquim Puyuelo.
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29

Reunió de Gerència amb Israel Valle, director territorial de Mútua de Propietaris.

31

Visita del director territorial d'est de DAS, Agustí Ripollès, per comentar diferents
aspectes amb Gerència del Col·legi.
 Assistència del president Javier Barberà a la reunió amb el director d'Educació
Financera d'Institut d'Estudis Financers, Jordi Martínez per tal de valorar fer un
nou taller en el programa d'Educació Financera a les Escoles EFEC sobre les
assegurances.
 Marisa Garcia, directora de l'hotel Real Lleida va mantenir una reunió amb
Gerència.

FEBRER
04

Reunió de Francesc Farré, vicepresident, Jordi Giné, responsable de Serveis Col·legials
amb Xavier Galito, perit de part del Col·legi.

06

Reunió del Pleno del Consejo General amb l'assistència del president del Col·legi de
Lleida, Javier Barberà.

07

Reunió amb el Grup EFE per fer el tancament de la comptabilitat de l'any 2018.

13

Reunió de la Comissió Permanent del Col·legi

14

Reunió al Centre d'Estudis del Consejo General amb l'assistència del president Javier
Barberà.

18

Seminari sobre COMPLIANCE PENAL
impartida per Edgar Bravo, advocat del
bufet Escura de Barcelona, amb una
inscripció de 7 assistents. L'acció
formativa es va impartir a la sala d'actes
del Col·legi.

19

Reunió dels membres de l'Àrea de Relacions Externes a la seu col·legial.

20

Reunió de la Comissió Permanent del Consejo General de los Colegios de Mediadores
de Seguros amb l'assistència del president Javier Barberà.

21

Assistència del president, Javier Barberà, a la Semana del Seguro a Madrid on es va fer
la presentació oficial de la nova Comissió Permanent del Consejo General en la qual el
president del Col·legi de Lleida en forma part com a responsable de l'Àrea de Corredors
i Corredories d'Assegurances d'Espanya.

22

Entrevista al president Javier Barberà a UA1 Radio on va parlar, entre altres coses, de
la recollida de material d'oficina i informàtic en benefici a PROSEC
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25

Assistència del president, Javier Barberà, a la conferència Retos europeos del sector
asegurador feta a Barcelona

27

Reunió de la Comissió Permanent del Consejo General amb l'assistència del president
Javier Barberà.
 Reunió de l'Àrea de Relacions Externes a la seu col·legial.

MARÇ
06

07

Muntatge d'un estudi fotogràfic a la seu col·legial per fer les fotos per la confecció de
l'Orla de la XVIII promoció del curs grup A.
 Reunió dels membres de l'Àrea de Relacions Externes per organitzar els actes per
celebrar la Diada de l'Assegurança.
Taller Parlar en públic ... fes-ho fàcil
impartit
per
Miquel
Perez,
cofundador
de
MTA
Carácter
Profesional amb una inscripció de 9
persones.
L'aula núm. 5 de la
Cambra de Comerç va acollir aquesta
acció formativa.
 El president Javier Barberà i
Francesc Farré, vicepresident del
Col·legi van ser rebuts per Rafel
Peris, tinent d'alcalde de Promoció de la ciutat de Lleida a Turisme de Lleida.

12

Presentació per part de Zurich, entitat col·laboradora amb el Col·legi, del seu producte
NOVA "LLAR FLEXIBLE". La presentació va anar a càrrec de Amara Peña i Laura
Martínez, Business Development Manager i tècnic en subscripció particular de Zurich,
respectivament.

13

Benvinguda als nous col·legiats per part de la vicepresidenta, Esmeralda Caselles i
Joaquim Puyuelo i Xavier Martínez, secretari i membre de la Junta de Govern,
respectivament.
 Reunió de l'Àrea de serveis col·legials.

14

Reunió de l'Àrea de Relacions Externes per visitar les instal·lacions on es celebrarà la
Diada de l'Assegurança.

19

Ciberriscos en un món en canvi va ser
la conferència impartida per Ramon
Pujol, director comercial de Catalunya
i
Balears
de
Mapfre,
entitat
col·laboradora amb el Col·legi amb
una participació de 17 assistents a la
sala d'actes de la Cambra de Comerç
de Lleida.
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Visita institucional de DAS, entitat
col·laboradora amb el Col·legi. Agustí
Ripollès, director territorial Nord-est de
DAS i Javier Barberà, president del Col·legi
van signar el protocol de col·laboració i van
comentar els diferents aspectes.

 Reunió de la Junta de Govern del Col·legi

Reunió de l'Assemblea General Ordinària on
es va aprovar la liquidació del pressupost de
2018 així com els pressupostos per a
l'exercici 2019 i la memòria d'activitats
2018. Igualment es va fer un resum de tot
el fet durant l'any 2018.

25

27

Reunió a la seu de La Pometa, Albert Iglesias, Xavier Escribà i Antonieta Castells per
clarificar dubtes sobre els esborranys dels vídeos corporatius.
Realització de l'examen referent a 2n trimestre del curs grup A i B 2018/2019.
 Reunió de l'Àrea de Formació

ABRIL

01

Signatura del conveni de col·laboració
amb Auto Cristal RALARSA. Javier
Barberà, president del Col·legi i Cecilia
Monzón, en representació de l'entitat van
signar un conveni de col·laboració.
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03

Sala d'actes del Col·legi cedida a CASER, entitat col·laboradora amb el Col·legi.

04

Autònoms i Corredories: El repte
d'assegurar ingressos va ser el títol de
la
presentació
que
Previsió
Mallorquina, entitat col·laboradora
amb el Col·legi, va dur a terme a la
seu col·legial. Jordi Murtra, director
territorial
de
l'entitat
va
ser
l'encarregat de donar a conèixer i
explicar aquest nou producte als 17
assistents.

08
Visita institucional de VITAL SEGURO,
entitat col·laboradora amb el Col·legi, a
la seu col·legial. Ramon Puig, director
comercial de l'entitat i Javier Barberà,
president del Col·legi van signar el
protocol de col·laboració i van
comentar els diferents aspectes. També
es va comptar amb la presència de
Joan Sentís, delegat comercial de la
zona de Vital Seguro.

 L'hotel Zenit de Lleida va acollir el XXX Dinar
tertúlia amb ASISA, entitat col·laboradora
amb el Col·legi. Per part de l'entitat invitada
van assistir Joan Carles Batalla, Dr. Javier
Sanuy i Abel Diaz, gerent subdelegat i cap de
vendes respectivament. L'acte va finalitzar
amb el lliurament del cargol corredor per part
del president, Javier Barberà, al gerent
d'Asisa.

10

Junta Permanent del Consejo General. Assistència del president, Javier Barberà.
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Curs sobre Assegurances bàsiques per a
personal d'oficina - Llar - impartit per
Francesc Pons, membre de l'Àrea de
Formació del Col·legi a la sala d'actes del
Col·legi amb una participació de 18 persones
inscrites.

11

Reunió del Pleno del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, on el
president Javier Barberà és ratificat com a president del Centre d'Estudis del Consejo
General.

24

Reunió del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya. Assistència
de Presidència: Javier Barberà; Esmeralda Caselles i Francesc Farré.

25

Reunió referent a la comunicació de la Diada de l'Assegurança: Esmeralda Caselles i
Albert Iglesias.

29

Reunió de l'Àrea de Serveis Col·legials.

MAIG
06

Reunió de la Junta Permanent del Col·legi.

07
Disseny
de
l'assegurança
de
Responsabilitat Civil de l'empresa va
ser el títol de seminari impartit per
Josep M. Pujol a la sala d'actes del
Col·legi.
Amb horari de matí i tarda i dinar
inclòs, les 12 persones inscrites van
aprofundir
en
l'assegurança
de
Responsabilitat Civil.

16

Reunió de l'Àrea de Formació del Col·legi

20

Reunió de l'Àrea de Serveis Col·legials

22

Assistència de la vicepresidenta, Esmeralda Caselles, a la presa de possessió del Dr.
Jaume Puy Llorens com a rector de la Universitat de Lleida
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29

Taller sobre Casuística de Sinistres
conflictius impartit per Eduardo Amor,
llicenciat en Dret i interlocutor temes
frau en UNESPA i Agència Prevenció i
Lluita contra el Frau. De 9.30 a 14
hores l'aula núm. 5 de la Cambra de
Comerç va acollir aquesta acció
formativa amb la inscripció de 15
assistents.

Signatura del protocol de col·laboració
entre l'entitat d'assegurances LIBERTY
i el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida. El president, Javier
Barberà va rebre a la seu col·legial a
l'Antoni Rosich, director comercial de
zona de Tarragona i Lleida de l'entitat.

 Reunió guio Diada de l'Assegurança: Rosa Maria Barrera, Carla Vilaseca, Laura
Estadella i Antonieta Castells.
 Visita a les Finques del Palau de Margalef. Javier Barberà, Esmeralda Caselles, Albert
Iglesias i Laura Estadella.
30
Javier Barberà, president del Col·legi,
va rebre a les instal·lacions col·legials
a Josep Armas, director territorial est
d'AXA,
acompanyat
per
Xavier
Quesada, director canal corredors;
Joan Carles Malivern, director zona
corredors i Núria Torrelles i Oscar
Riba, executius comercial Lleida
corredors, on van signar l'acord de
col·laboració

JUNY
03
05

Sala d'actes del Col·legi cedida a AXA, entitat col·laboradora amb el Col·legi
Sala d'actes del Col·legi cedida a AXA, entitat col·laboradora amb el Col·legi.
 Reunió de la Junta Permanent
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 Signatura de l'acord de col·laboració
amb Càritas d'Urgell. Javier Barberà,
president del Col·legi i Josep
Casanova, director de Càritas, van
establir una col·laboració a través del
programa Entitats amb Cor de Càritas.
Rosa M. Barrera, responsable de l'àrea
Responsabilitat Social Corporativa va
estar present.

12

Reunió del Pleno del Consejo General. Assistència del president Javier Barberà.

13

Key-Person va ser el títol de la conferència que Carles Pujolà Mas, director
Desenvolupament Vida i Pensions per a Catalunya i Andorra de Zurich, entitat
col·laboradora amb el Col·legi, va impartir a la sala d'actes de la Cambra de Comerç
amb la participació de 18 inscrits.
 Reunió Laura Estadella i Antonieta Castells per parlar de la Diada de l'Assegurança.

14

Celebració de la Diada de l'Assegurança al Col·legi de Mediadors d'Assegurances de
Tarragona. Assistència de Javier Barberà; Esmeralda Caselles, Francesc Farré i
Antonieta Castells.

18
Reunió de col·legiats amb directius
d'Allianz, entitat col·laborada amb el
Col·legi. Per part de l'entitat van
assistir Susana Mendia, responsable
direcció comercial Catalunya i Illes,
Josep Solsona, director d'oficina a
Lleida i Victor per parlar de la
modificació de les cartes de
condicions i contractes d'agents.

 Colenda del programa d'Educació Financera a les Escoles de Catalunya a Barcelona.
Assistència del president, Javier Barberà Ferré.
19

Sala d'actes del Col·legi cedida a Liberty, entitat col·laboradora amb el Col·legi.
 Examen del 3r. trimestre a l'alumnat del curs grup A i B 2018/2019.

20

Sala d'actes del Col·legi cedida a AXA, entitat col·laboradora amb el Col·legi.

27

Celebració de la Diada de l'Assegurança al Palau de Margalef. Ampliació de
l’esdeveniment a Cal destacar.
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JULIOL
03

Reunió de l'Àrea de Formació del Col·legi.

11

La conferència sobre Valor client va ser
impartida a la sala d'actes del Col·legi per
Xavier Pascual, llicenciat en Psicologia de
les Organitzacions per la URL. Les 11
persones assistents van poder aprendre
com potencial el nivell de satisfacció dels
clients i la construcció de valor al client,
entre altres coses.
 Reunió de l'Àrea de Formació del Col·legi

17

Reunió del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya. Assistència
de: Javier Barberà, Esmeralda Caselles i Francesc Farré.
 Exàmens de recuperació dels diferents trimestres de l'alumnat del curs grup A i B
2018/2019.

23

Reunió de la Junta de Govern del Col·legi.

31

Reunió de Presidència i responsable de formació per l'organització de les II Jornades
d'Assegurança i Cultura.

AGOST
01

Reunió del president, Javier Barberà amb Àlex Mestre, president del Col·legi de
Mediadors d'Assegurances de Tarragona i Javier Raga, director territorial de Mapfre.

26

Visita a Vielha i Arties per l'organització de les II Jornades d'Assegurança i Cultura.
Javier Barberà, Esmeralda Caselles, Joaquim Puyuelo, Laura Estadella i Antonieta
Castells.

SETEMBRE
09

Reunió de Formació dels vocals de formació dels diferents Col·legis de Mediadors
d'Assegurances d'Espanya. Assistència de Joaquim Puyuelo.

10

Jornada d'Associacions i Col·legis a l'Auditori Allianz de Barcelona. Assistència del
president Javier Barberà.

16

Sentències recents del Tribunal Suprem en
matèria d'assegurances va ser l'acció
formativa que es va dur a terme a la Torre
Mapfre. La impartició va anar a càrrec de
Xavier Martínez, advocat i cap de la xarxa
jurídica de Mapfre, entitat col·laboradora amb
el Col·legi. En finalitzar l'acció, els assistents
van visitar l'heliport de la Torre Mapfre.
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18

Exàmens de recuperació del curs grup A i B 2018/2019.

23

Reunió de la Junta Permanent del Col·legi.

26

Protecció jurídica en l'àmbit immobiliari
conferència impartida per Patrícia Plaza,
responsable del Centre d'Atenció Jurídica i
advocada i Agustí Ripollès, director
territorial est, tots dos de DAS, entitat
col·laboradora amb el Col·legi.

OCTUBRE
10-11 II Jornades d'Assegurança & Cultura celebrades a Arties. Ampliació d'informació en Cal
destacar.
15

XXXI Àpat-tertúlia amb Catalana Occident com a
entitat invitada. Per part de l'entitat van assistir:
Luis Estrella, director comercial, M. Àngels
Selles, directora del Canal Corredors; David
Vendrell i Oscar Durban, supervisors comercials
de l'entitat col·laboradora amb el Col·legi. El
president va lliurar el cargol corredor a M. Àngels
Selles un cop finalitzat l'àpat.

22

Sala d'actes del Col·legi cedida a Liberty, entitat col·laboradora amb el Col·legi.

23

Assegurances de Vida Risc: una bona oportunitat per evolucionar i avançar amb
avantatge va ser el títol de la
conferència que va impartir Ricard
Mayor, director de ram de Vida en la
territorial
Norest
de
Catalunya
d'ASISA, entitat col·laboradora amb el
Col·legi. Els 19 assistents van
participar en el col·loqui que es va
obrir en finalitzar la ponència.

 Reunió de la Junta Rectora del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de
Catalunya. Assistència de Javier Barberà; Esmeralda Caselles i Francesc Farré.
29

Assistència a la Setmana Mundial de l'Agent i Corredor d'Assegurances del Col·legi de
Mediadors d'Assegurances de Barcelona. Javier Barberà, Esmeralda Caselles, Francesc
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Farré i Antonieta Castells.
30

XI Trobada Mediario de Líders de l'Assegurança organitzat pel Col·legi de Barcelona.
Assistència del president Javier Barberà.

NOVEMBRE
05

Dinar de treball de la Junta Permanent del Col·legi amb els representants de les
entitats col·laboradores amb el Col·legi. Més informació a Cal destacar.

06

Cessió de la sala d'actes del Col·legi a Mapfre, entitat col·laboradora amb el Col·legi.

12

Curs d'OUTLOOK impartit per Pau
Maya,
tecnòleg,
enginyer
i
arquitecte de software de gestió.
CEO de TE-SIS.

14-15 XVII FORUM CECAS a Toledo. Assistència de: Javier Barberà, Esmeralda Caselles,
Francesc Farré i Joaquim Puyuelo.
22

Reunió de l'Àrea de Formació.

25

Reunió de l'Àrea de Serveis Col·legials.

26

Catalana Occident, servei comercial
va ser el títol de l'acció formativa que
l'entitat Catalana Occident, entitat
col·laboradora amb el Col·legi va dur
a terme a la sala d'actes del Col·legi.
 Setmana Mundial del Col·legi de
Mediadors d'Assegurances de Girona.
Assistència
de Javier Barberà,
Esmeralda Caselles i Francesc Farré.

28

Reunió del Pleno del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros.
Assistència del president, Javier Barberà.

DESEMBRE
02
04
10

Reunió de la Junta de Govern del Col·legi de Lleida.
Reunió del Consell Rector del Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de
Catalunya a Lleida.
Conferència sobre Ciber protecció impartida per Elsa Aleu, senior specialties
Underwriter i Meritxell Saez, clims handling manager, de l'entitat Zurich, entitat
col·laboradora amb el Col·legi amb una participació de 26 inscrits.
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12

EIAC present i futur acció formativa que GECOSE va dur a terme a la sala d'actes del
Col·legi. Joan Benet, director comercial, Enric Descarrega, director tècnic i Yolanda
Cabo, directora Formació i postvenda van ser els ponents. Les 16 persones inscrites
van resoldre els seus dubtes.

17

Estat comparativa EIAC va ser impartida per Antonio Garcia, director general de SOFT
QS, a la sala d'actes del Col·legi amb una participació de 7 inscrits.

19

RSC.- Lliurament de material informàtic a Lleida pels
Refugiats, qui donarà un ús pedagògic al material
rebut. Rosa Maria Barrera, responsable de RSC va fer
el lliurament a Mercè Ardiaca i Josep Domínguez,
representants de l'associació.
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Cal destacar
Diada de l'Assegurança
El 27 de juny al Palau de Margalef es va celebrar la Diada de l'Assegurança amb una
assistència de 175 professionals del sector, que es van reunir per celebrar el dia de la seva
patrona, la Verge del Perpetuo Socors.

La Diada va començar amb la visita per part de directors territorials de les entitats
asseguradores als camps i arbres de fruita del Palau de Margalef. Posteriorment, tots els
convidats assistents van poder gaudir d’un aperitiu abans de passar al menjador per a l’acte i
el sopar.
El president del Col·legi de Mediadors
d’Assegurances de Lleida va començar l’acte
donant la benvinguda a tots els assistents
presents. Tot seguit es va donar pas al
lliurament de reconeixements. En primer lloc,
la “Cadira Col·legial”, reconeixement a una
persona vinculada professionalment al
Col·legi i la qual va recaure sobre Francesc
Pons de Pons Pujol Associats. Després, Albert
Fernández va recollir el guardó “50 anys”
com a persona que porta col·legiada al
Col·legi 5 dècades. I Joan Castells, president
i conseller delegat de FIATC va ser
l’encarregat de recollir el “Premi 231”, un
reconeixement nou del Col·legi i destinat a
una entitat vinculada.
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Després dels lliuraments d’obsequis i guardons es van repartir d’una banda les acreditacions
del Curs Superior A i, de l’altra les orles als alumnes de la XVIII Promoció del Curs Superior
d’Assegurances.

Per finalitzar l’acte, el Col·legi va fer entrega
a Carlos Enjuanes, Coordinador General de
Prosec de “El Cobert Solidari” un lliurament econòmica per a l’entitat lleidatana que treballa
amb i a favor dels col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió social i laboral.
Després dels lliuraments i reconeixements es
va donar pas al sopar i la vetllada va acabar
amb la performance de Javier Luxor, el millor
mentalista d’Europa i música en directe.
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Entitats col·laboradores
El dia 5 de novembre, el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Lleida va celebrar el Dinar
d’Entitats 2019, una jornada que reuneix els / les directors / es territorials de totes les
entitats d’assegurances col·laboradores amb el Col·legi. Aquest any, la cita ha tingut lloc a la
Granadella (les Garrigues. Lleida) i amb l’oli com a protagonista i producte estrella.
La jornada ha començat amb una visita guiada a el Museu de l’Oli de Catalunya on s’ha pogut
veure el procés d’elaboració de l’oli, des del camp fins a la taula. Posteriorment, els assistents
s’han desplaçat fins al Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya per gaudir d’un tast
completa d’olis. I, finalment, s’ha celebrat el dinar de grup en el mateix espai de centre
cultural amb productes on l’oli ha tingut gran protagonisme.
Les entitats assistents van ser: ALLIANZ, ARAG, ASEFA, ASISA, AXA, CASER, DAS, FIATC,
PELAYO, PLUS ULTRA, PREVISORA MALLORQUINA, REALE, SANTALUCIA i VITAL
SEGURO.

II Jornada d'Assegurança & Cultura
El Parador de Arties (Vall d'Aran. Lleida) va ser l'escenari de les II Jornades d'Assegurances &
Cultura. organitzades pel Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida. Les Jornades es
divideixen en dos espais i temàtiques diferents: una sessió formativa que es va fer el dia 10
d'octubre i que va comptar amb el suport del CECAS (Centre d'Estudis del Consejo General de
los Colegios de Mediadores de Seguros) i la part més cultural que va tenir lloc el dia11
d'octubre.
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Javier Barberá, President de
Col·legi
de
Mediadors
d'Assegurances de Lleida obria
les Jornades destacant la
importància de portar aquesta
sessió pel territori lleidatà i
descentralitzant la formació que
habitualment es realitza, en
major mesura a Lleida ciutat.
Josep
Canut,
Regidor
de
economia del Conselh d'Aran,
donava la benvinguda als
assistents a la Vall d'Aran
destacant l'important que és que
es
realitzin
aquest
tipus
d'esdeveniments en el territori. I finalment, Àlex Mestre,President de Consell de Col·legis de
Mediadors d'Assegurances de Catalunya reafirmava la rellevància de realitzar aquest tipus de
formació per als professionals de sector i poder fer-ho gaudint d'un entorn i paisatge
immillorable.
Jordi Parrilla, director del Cecas i Gerent de la Fundació Auditorium Assegurances; i Román
Mestre, Director de Desenvolupament de negoci d'EasyTech Global van fer una valoració sobre
com evolucionava el nostre sector davant la digitalització i com les empreses s'han anat
adaptant a les noves tecnologies.

Jordi Barbera, Soci Gerent i Director
d'Operacions
en
CMP
Corredoria
d'Assegurances, va tractar un tema que estava
sobre la taula per la seva importància i
proximitat a l'agenda: el EIAC (Estandar
d'Intercanvi de Asseguradores i Corredors), el
llenguatge en què mediadors i companyies
hauran utilitzar a partir de Gener de 2020.

La guinda a la sessió formativa matinal la van
donar de nou Jordi Parrilla i Roman Mestre amb una ponència conjunta sobre el PEM (Pla
Estratègic de la Mediació) i com s'ha d'emprendre amb èxit el nostre pla estratègic per a ser
més eficaços i optimitzar recursos.
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Després del dinar de treball al Parador de Arties, Fernando Pozueta de Parets, soci director a
Energia Comercial, posava en pràctica tot el que s'havia exposat durant les sessions del matí:
digitalització, EIAC i PEM.
Pozueta de Parets va treure de la zona de
confort els participants, i se'ls va endur a fer
la primera part de la formació fora de la sala
de conferències on realitzaven un speeddating, un exercici que consisteix en
conversar amb una altra persona sobre un
tema i així anar coneixent els companys. El
segon tram de la activitat es va realitzar en
grups on als participants se'ls exposava un
cas real i havien de resoldre en equip el
problema que es presentava. I per finalitzar,
analitzaven
els
debilitats,
amenaces,
fortaleses i oportunitats enfocades als negocis.

El president de Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Lleida, Javier Barberá va finalitzar la
sessió amb unes conclusions del que ha estat el primer dia de jornades i l'alcalde de Naut
Aran, César Ruiz-Canela, va fer la cloenda agraint a tots l'estada a la Vall d'Aran i desitjant
una bona jornada.

La jornada del dijous, 10 d'octubre va finalitzar amb temps d'oci a Arties i sopar de tots els
inscrits a Vielha.
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La part cultural es va fer l'11
d'octubre on es va poder gaudir de la
Vall d'Aran. primer es va visitar
Bagergue, poble que ostenta la
màxima distinció en el moviment
Viles Florides per tercer any
consecutiu amb quatre Flors d'Honor
i el primer poble català en entrar a la
llista dels pobles més bonics
d'Espanya. A més, a Bagergue es va
visitar el Museu eth Corrau per veure
com era la vida quotidiana aranesa.
Després es va anar fins Eths Uelhs
deth joeu per gaudir del paisatge i d'un passeig per finalment dinar al Refugi de Artiga de Lin,
lloc on es van cloure les II Jornades d'Assegurances & Cultura.
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CENS COL·LEGIAL
A 31 de desembre de 2019 el cens col·legial és de 132 col·legiats distribuïts per comarques
de la manera següent:
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11

4

9
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6

5

Moviment del cens col·legial 2019:
Altes
Agències exclusives:
Agents exclusius:
Gerent de corredoria:
No exercitant:

1
2
2
1

Baixes
Agències exclusives:
Agència vinculada:
Agents exclusius:
Corredor:
Corredoria:
Mant. Cartera:
No Exercitant:
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ESTADÍSTIQUES
NÚMERO D'ASSISTENTS A LES ACCIONS FORMATIVES DEL COL·LEGI
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COMUNICACIONS ENVIADES ALS COL·LEGIATS
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Dades comptables 2019

INGRESSOS

TOTAL

EUROS
1.380,00
122.515,20
15.320,67
681,00
139.896,87

ASSESSORIES
CANONS
COMISSIONS DE TREBALL
CONFERENCIES/CURSOS/FORMACIÓ
DESPESES GENERALS
REMUNERACIONS GENERALS i S.S.
ACTES COL.LEGIALS
DESPLAÇAMENTS/DIETES/REPRESENTACIÓ/LLOGUER
SERVEIS EXTERIORS
SERVEIS PROFESSIONALS
DIADA DE L'ASSEGURANÇA
SUBSCRIPCIONS A DISPOSICIÓ DEL COL·LEGIAT
TOTAL

EUROS
3.369,43
12.841,12
5.901,09
16.432,84
13.934,52
41.505,12
4.298,40
6.615,31
7.278,32
12.639,66
4.335,00
2.326,98
131.477,79

CURSOS FORMACIÓ
INGRESSOS PROPIS DE L'ACTIVITAT COL·LEGIAL
GRUP A i B

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

DESPESES
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Assessories i serveis col·legials
Assessoria Jurídica interna

Joaquim Puyuelo Piqué

Assessoria Jurídica externa

Josep M. Simón Solano

Assessoria Laboral

Josep M. Teixidó Botigué

Assessoria Fiscal

Josep M. Teixidó Botigué

Assistència sanitària amb DKV

Consejo General

ATENEA

Consell de Catalunya

Banc Sabadell

Col·legi de Lleida

Baixa diària autònoms Previsora General

Col·legi de Lleida

Certificació de correus electrònics

Col·legi de Lleida

Cessió sala d’actes

Col·legi de Lleida

Codi de pràctiques

Consejo General

Col·lectiu de vida AXA

Col·legi de Lleida

Col·lectiu de vida REALE

Consejo General

Comissió d’Arbitratge

Joaquim Puyuelo Piqué

Conveni Col·laboració 4 col·legis catalans

Consell de Catalunya

Conveni ACUNSA

Consejo General

Conveni Assessorament Jurídic ARAG

Consejo General

DKV protecció familiar - Decessos

Consejo General

DKV Renta

Consejo General

Departament d’Atenció al Client

Josep M. Simón Solano

Formació on-line

Col·legi de Lleida, secció delegada
CECAS

Formació presencial

Col·legi de Lleida

Hotels Zenit

Col·legi de Lleida

Multitarifador

Consejo General
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Pàgina web

Col·legi de Lleida

Pàgina web

Consejo General

Perit de Part

Xavier Galitó Penella

Prevenció Blanqueig de Capitals

Consejo General

Protecció de Dades

Consejo General

Protecció Jurídica amb ARAG

Col·legi de Lleida

Protecció Jurídica corredors i empresaris - DAS

Consejo General

Recull de deures i obligacions

Consell de Catalunya

Responsabilitat Civil professional agents

Consejo General

Gerència

Antonieta Castells











Assessorament Autorització Administrativa
Assessorament i enviament DEC
Conveni amb el departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Documentació administrativa/obligatòria d’agent i corredor d’assegurances
Documentació per col·legiar-se
Fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia de la Generalitat de Catalunya i
cartell
Legislació
Placa identificativa com a col·legiat
Revistes del Sector
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ENTITATS COL·LABORADORES 2019
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