NOTA DE PREMSA
EL PRESIDENT DE LIBERTY INTERNATIONAL I LA GERENT DE
PROJECTES D’ECOLATINA, ENTRE ELS PROTAGONISTES DE LA
TROBADA DELS COL·LEGIS CATALANS
Sota el lema de ‘Visió, experiències i reflexions sobre la realitat asseguradora’, la
jornada, que es desenvoluparà al Centre Tarraconense El Seminari, comptarà
amb interessants sessions i ponents d’altíssim nivell.
Barcelona, 13 de març 2014. El president de Liberty International, Lluís Bonell, i la
gerent de Projectes Estratègics d’Ecolatina, Minimar Aspitia, seran dos dels
protagonistes de la IV Jornada del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances
de Catalunya, que tindrà lloc a Tarragona dijous vinent, dia 20 de març.
Tendències de futur
Així, sota el títol de Perspectiva mundial de la realitat asseguradora, Lluís Bonell,
president de Liberty International, mantindrà una conversa amb l’editor de Mediario –
revista del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona-, Pasqual Llongueras.
Com a CEO de Liberty International Holdings, Inc, des de 2010 Bonell és el màxim
responsable de les línies de productes personals i comercials de la companyia a
Europa, Llatinoamèrica i la regió d'Àsia- Pacífic. També vicepresident executiu de
Liberty International, l'alt directiu és un dels espanyols que ocupa un lloc rang més alt en
una multinacional estrangera. Té sota la seva responsabilitat tota la tasca de Liberty a
19 països, des de Tailàndia fins a Xile. Anteriorment, va ser director operatiu de la Regió
Europea a la mateixa asseguradora.
Lluís Bonell, que exerceix el seu càrrec des de Boston, explicarà la visió del sector
assegurador que li proporciona la seva privilegiada posició. El seu treball, a més, l’ha
portat a viatjar per pràcticament tot el món en els últims anys, el que li permet exposar
amb coneixement de causa les tendències de futur d'un mercat en permanent evolució.
El vessament de British Petroleum
Per la seva banda, el gerent del Consell, Jordi Parrilla, serà l'encarregat de presentar a
la gerent de Projectes Estratègics de la consultora Ecolatina, Minimar Aspitia, que
parlarà sobre L'assegurança i els grans riscos. Aspitia farà una anàlisi integral de
l'anomenat cas de British Petroleum, l'abocament de petroli al golf de Mèxic a l'abril de
2010.
La ponent ha treballat en la reforma del control de l'activitat asseguradora a l’Argentina
com a analista de risc agropecuari i ambiental. Actualment, des d’Ecolatina, assessora
governs nacionals a través del Programa de Béns Públics Regionals del Banco
Interamericano de Desarrollo. Docent en diverses universitats d'Argentina, la seva tasca
actual és la consultoria per al projecte Sistema d'Informació Regional per al
Desenvolupament Agropecuari dels Països del Con Sud.
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La seva ponència tractarà de la necessitat de conèixer el risc i les relacions contractuals
entre l'assegurat i els seus socis, la importància de la qüestió ambiental en els grans
projectes, on el risc de danyar l'ecosistema és més gran, o el paper del broker
especialitzat per apropar els asseguradors i reasseguradors a les empreses.
Màxima actualitat i interès
Durant la jornada es tractaran també qüestions de la màxima actualitat i interès per al
sector, com ara l’actuació que ha de tenir la gerència de riscos; el paper del pèrit com a
figura essencial en la cultura asseguradora -i que pateix en aquests últims anys una
transformació no exempta de polèmica, o de nous enfocaments en les retribucions per a
la mediació.
El Consell
Constituït el 1984, el Consell de Col•legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya
agrupa les quatre entitats col•legials catalanes Es tracta d’una corporació de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment dels
seus fins, que són, entre altres, coordinar els col·legis que l’integrin, representar la
professió dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, compilar i elaborar les
normes deontològiques de la professió, i representar l’activitat dels mediadors
d’assegurances adscrits a qualsevol col•legi dels que comprenen el Consell.
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