NOTA DE PREMSA
LA MEDIACIÓ CATALANA DEBATRÀ SOBRE ELS SISTEMES
DE RETRIBUCIÓ DEL COL·LECTIU
Grans riscos, gerència de riscos, peritatge i perspectiva mundial del sector, eixos
de les altres ponències. Aquesta quarta trobada, que coincideix amb el XXX
Aniversari de la constitució del Consell, tindrà lloc en un emblemàtic edifici situat
a l’Acròpoli tarragonina
Barcelona, 18 de març. L’interrogant sobre la possibilitat que hi hagi nous enfocaments
en la retribució dels mediadors centrarà una de les sessions de la IV Jornada del
Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya, que tindrà lloc a
Tarragona aquest dijous, dia 20 de març. Aquesta quarta jornada coincideix, per tant,
amb el XXX aniversari de la constitució del Consell, que va néixer al 1984.
A la taula rodona sobre retribucions es pretenen desxifrar els pros i contres dels
diferents tipus de remuneracions per al mediador, ara que aquest tema s’està debatent
en el si de les institucions europees. En aquest debat hi prendran part el president
d’ADECOSE, Martín Navaz; el CEO d’ARAG, Marià Rigau; el director comercial
d'Assegurances Catalana Occident, Luis Estrella; el president del Col·legi de Mediadors
d'Assegurances de Tarragona i del Consejo General de los Colegios de Mediadores de
Seguros, Josep M. Campabadal; el director general de Negoci de Liberty Seguros,
Josué Sanz, i el director comercial de Reale, Javier Espinosa.
Grans riscos
Per la seva banda, el gerent del Consell de Col·legis de Catalunya, Jordi Parrilla,
presentarà la ponència L’assegurança i els grans riscos, en què la gerent de Projectes
Estratègics d’Ecolatina, Minimar Aspitia, exposarà el cas del vessament de British
Petroleum al Golf de Mèxic, l’any 2010, com a mostra de la gestió de sinistres de gran
magnitud. Aspitia és assessora de governs nacionals a través del Programa de Béns
Públics Regionals del Banco Interamericano de Desarrollo.
Gerència de riscos
Igualment, tindrà lloc una taula rodona sota el títol L’actuació que ha de tenir la gerència
de riscos, en què s’exposarà la importància d’avaluar correctament el risc per evitar
conseqüències que poden ser catastròfiques. Presentada per l’assessor tècnic del
Col·legi de Barcelona, Pere Prats, a la sessió hi prendran part la directora de Riscos i
Assegurances d'AGBAR, Ana Ruiz; el cap d'Assegurances i Riscos de CLH; Mario
Ramírez; el president i conseller delegat de Lloyd's Iberia, Juan Arsuaga; la gerent de
Projectes Estratègics de Ecolatina, Minimar Aspitia, i el responsable d'assegurances
upstream de Repsol, Antonio García.
Peritatge
També es parlarà del pèrit, una figura essencial en la cultura asseguradora i que pateix
en aquests últims anys una transformació no exempta de polèmica. Es farà a la taula
rodona L’enigma del peritatge, moderada pel president del Col·legi de Mediadors
d'Assegurances de Lleida, Jordi Piqué. El participants seran el vicepresident del Col·legi
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de Mediadors d'Assegurances de Girona, Jordi Casagran; el director de prestació de
serveis de DAS Internacional, Pablo Loran; el pèrit i director tècnic de Global Pericia,
Xavier Rodríguez; el responsable d'àrea pericial de Mútua de Propietaris, Jordi Núñez; i
el director tècnic de Niubó Associats, Josep M. Niubó.
Perspectiva
Ja a la tarda, l’editor de Mediario –revista del Col·legi de Barcelona-, Pasqual
Llongueras, entrevistarà el president de Liberty Internacional, Lluís Bonell, que
repassarà les fites més interessants de la realitat actual del món de les assegurances i
la perspectiva que es té des del seu càrrec. Bonell és un dels espanyols que ocupa un
càrrec de més rang en una multinacional estrangera.
Cloenda
La cloenda oficial anirà a càrrec del president del Consell i del Col·legi de Girona, Antoni
Godoy; del director general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat, Jordi Òliva, i de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
El Seminari
La trobada tindrà lloc a l’imponent marc del Centre Tarraconense El Seminari, la
titularitat del qual és de l’Arquebisbat tarragoní. Perfectament integrat en el conjunt
històric de la ciutat, l’edifici va ser construït l’any 1883 i va atendre la formació de
sacerdots fins al 1968. Es tracta d’un monumental conjunt neogòtic articulat al voltant de
dos claustres i centrat per una capella. Aquesta capella és la de Sant Pau, una
construcció romànica del segle XIII, d'estil de transició del romànic al gòtic i amb planta
rectangular de capçalera recta. El claustre del Sagrat Cor i la biblioteca són peces clau
del monument. El Seminari va ser remodelat el 2012 amb un gran respecte per la
tradició històrica. Segons els seus responsables, el centre pretén ser “un espai
d'aprenentatge, reflexió i debat sobre la cultura i el coneixement, un lloc al servei de
l'home i la societat”. L’edifici, sense perdre gens de la seva essència històrica –que s’ha
recuperat, conservat i emfatitzat-, compta amb la més moderna tecnologia per a
albergar tot tipus d'esdeveniments culturals.
Aniversari
Es dóna el cas que la trobada coincideix amb el XXX Aniversari de la constitució del
Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya. El Consell va néixer
de la Coordinadora de Col·legis Catalans, que havia estat, precisament, una iniciativa
del Col·legi de Tarragona. El primer president del Consell rector del Consell de Col·legis
catalans va ser el màxim responsable del col·legi de Barcelona, Esteve Camarasa.
Aquest personatge històric de l’assegurança catalana i espanyola ocupava també el
càrrec de president del que aleshores s’anomenava Colegio Nacional i avui és el
Consejo General de los Colegios.
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