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DIJOUS, 10 D’OCTUBRE 

10:00 h    

 

10:30 h 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10:45 h         

 

 

11:00 h   
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II JORNADES D’ASSEGURANÇA & CULTURA 

Arribada i acreditació dels assistents 

  

Inauguració de les II Jornades a càrrec de: 

 

• Síndic d’Aran, Sr. Francés Xavier Boya. 

• President del Consell de Col.legis de Mediadors 

d’Assegurances de Catalunya, Sr. Àlex 

Mestres. 

• President del Col.legi de Mediadors 

d’Assegurances de Lleida i President de 

CECAS, Sr. Javier Barberà. 

                      

¿Com evoluciona el nostre sector davant la 

digitalització? 

  

EIAC 

Compte enrere: gener 2020 

  

PAUSA-CAFÈ 
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II JORNADES D’ASSEGURANÇA & CULTURA 

PEM 

Aplicació pràctica del Pla Estratègic de la 

Mediació 

  

DINAR DE TREBALL 

  

Workshop “Trad-Innovación” 

Taller pràctic. Palanques per al desenvolupament 

del negoci. 

  

Conclusions 

  

TEMPS LLIURE PER ARTIES 

 

SOPAR 



PROGRAMA 
DIVENDRES, 11 D’OCTUBRE 
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II JORNADES D’ASSEGURANÇA & CULTURA 

Jornada Cultural: 

• Visita al municipi de Bagergue 

• Visita al Museu Eth Corrau de Bagergue, la 

vida tradicional aranesa  

• Visita als Uelhs deth Joeu 

• Visita a Artiga de Lin 

  

DINAR DE TREBALL 

  

CLOENDA DE LES II JORNADES  



SEU DE LES 
II JORNADES D’ASSEGURANÇA 
& CULTURA 

II JORNADES D’ASSEGURANÇA & CULTURA 

Parador d’Arties 



EIAC 
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Mediadors d’assegurances, les principals asseguradores i empreses 

tecnològiques porten diversos anys treballant de forma conjunta per a 

implementar els formats EIAC per a l’intercanvi d’informació. 

La data ja està fixada: gener 2020. 
En aquesta data els mediadors hauran de tenir adaptats les seves 

aplicacions per a rebre la informació relativa a pòlisses, rebuts i sinistres 

en aquest format i així obtenir una major eficiència. 

  

Què hem de fer per implementar l’EIAC? 

Com pot canviar el nostre negoci? 

A les II Jornades trobarem les respostes. 

Ponent 
Sr. Jordi Barberà Ferré 
Membre de la vocalia de digitalització del Consejo General 
de los Colegios de Mediadores de Seguros i membre del 
grup de treball de tecnològiques per a l’EIAC, TIREA, 
Consejo i ADECOSE. Soci-director d'operacions de CMP. 



PEM 
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El Pla Estratègic de la Mediació va ser editat pel CECAS a iniciativa del Consejo 

General de los Colegios de Mediadores de Seguros com a eina per als 

mediadors per poder tenir una visió global dels seus negocis i poder emprendre 

diferents plans d’acció en funció de les diverses necessitats. 

El PEM és una eina per a enfortir el canal de la mediació i 

està a disposició de tots nosaltres. 
  

PEM per a ser més eficaços i optimitzar recursos 

PEM per afrontar amb èxit el futur 

A les II Jornades s’explicarà. 

Ponent 
Sr. Jordi Parrilla Navarro  
 
Director de CECAS, 
Advocat i Corredor d’Assegurances 

Ponent 
Sr. Román Mestre Garcia 
 
Director de desenvolupament de negoci a 
Easytech Global 



“Trad-Innovación” és un taller en format “dynamics conference” molt pràctic i 

participatiu l’objectiu del qual és presentar i extreure una serie de palanques 

orientades a la reflexió i a l’acció relacionades amb aquells aspectes claus que 

els professionals de la mediació hem d’impulsar per a generar una proposta de 

valor als nostres clients. 

TRAD-INNOVACIÓN 
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Coneix el teu client 
  
Sorprèn amb la innovació 
  
Posa en valor la teva experiència 
  
Desenvolupa el teu negoci 
  
Implica el teu equip 
 
A les II Jornades analitzarem com podem innovar per a generar una 
proposta de valor als nostres clients. 
 

Ponent 
Sr. Fernando Pozueta de Paredes 
  
Socio Director en Energía Comercial 



JORNADA 
CULTURAL 
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Bagergue, primer poble català a formar part dels 

Pobles més bonics d’Espanya 

La cascada dels Uelhs deth Joeu 

Artiga de Lin, un dels paratges més 

bonics de la Vall d'Aran 

Museu Eth Corrau, museu que mostra 

la vida quotidiana tradicional aranesa 



ENTITATS 
COL·LABORADORES 

II JORNADES 
D’ASSEGURANÇA & CULTURA 

10 & 11 octubre 
La Vall d’Aran 


