
 

 

 
JORNADA 

 
JORNADES CERA DEL CAC: 

EL VALOR EN LA GESTIÓ DE RISCOS. 
 

Organitzades pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), 
 
 
Barcelona, 26 d'octubre del 2022, de 10:00 hores a 14:00 hores. 
 
 
DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ: 
 
Data: dimecres 26 d'octubre de 2022, de 10:00 hores a 14:00 hores. 
 
Lloc de Celebració: Auditori de FIATC ASSEGURANCES, Avinguda Diagonal, 648, de Barcelona. 

Modalitat: la jornada es podrà seguir de forma presencial o per streaming, a través de Cisco Webex 
Meetings© 
Els assistents que ho vulguin fer de forma presencial ho hauran de comunicar al CAC al formalitzar 
l’inscripció. 
 
MATRÍCULA i INSCRIPCIONS: 
 
Membres titulars del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC) i treballadors de Membres Protectors del 
Col·legi d'Actuaris de Catalunya: 50 euros (+IVA).  
Resta Assistents: 100 euros (+IVA). 
 
Inscripcions a través de www.actuaris.org o a través de la Secretaria del Col·legi 
d'Actuaris:actuaris@actuaris.org 
 
 
 
PRESENTACIÓ: 

 
Ens complau presentar-vos les primeres Jornades CERA del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), El 
valor de la Gestió de Riscos. 
 
La gestió de riscos és una de les funcions bàsiques de la professió actuarial. L'objectiu de la gestió de 
riscos és conèixer els riscos per, a través del seguiment, limitar-ne al màxim els efectes, 
potencialment letals. 
 
Els actuaris interessats en la gestió de riscos poden adquirir les millors competències en aquesta 
matèria a través dels estudis que habiliten la qualificació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary),la 
de més prestigi a nivell mundial entre els actuaris, promoguda per la Cera Global Association, 
associació de col·legis d'actuaris de la qual forma part el CAC (www.ceraglobal.org). 
 

http://www.actuaris.org/
mailto:actuaris@actuaris.org


 

A les Jornades Cera del CAC, El Valor de la Gestió de Riscos, parlarem del valor que aporta la gestió 
de riscos a les empreses. 
 
A mes, comptarem amb tres taules rodones on es debatrà sobre alguns dels riscos que més 
preocupen en aquests moments, concretament: 
 

- Riscos financers: entesos com a pèrdua inesperada en el valor dels actius derivades de canvis 
sobrevinguts als mercats (variacions del preu de les accions, canvis sobtats en els tipus 
d'interès, liquiditat inesperada, inflació, etc.). 
 

- Riscos climàtics: impactes sobre els actius, passius i/o sobre l'activitat de les empreses, 
deguts a esdeveniments naturals extrems derivats del canvi climàtic. 
 

- Riscos cibernètics: danys a les empreses i organitzacions derivades dels delictes i accidents 
informàtics, cada vegada més freqüents, importants i greus, a causa de la creixent 
digitalització de la societat i la major professionalització dels delinqüents. 

 
Finalment parlarem de la formació que s'ha de dur a terme per accedir a la qualificació CERA, la de 
més prestigi en gestió de riscos ERM entre els actuaris, reconeguda a tot el món. 
 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA: 
 
10:00h – 10:05h Benvinguda als assistents, a càrrec del Sr. Marc Arias, Soci a Arias Actuarios, 

Membre del Board de Cera Global i Certificat CERA. 

10:05h – 10:30h Valor de la gestió de riscos per a les empreses: què poden aportar els 
actuaris CERA en la gestió de riscos, a càrrec del Sr. Emilio Vicente, 
Responsable de Gestió de Riscos i Reassegurança a MGS Seguros i Certificat 
CERA. 

10:30h – 11:10h Primera Taula Rodona: Aspectes fonamentals que cal considerar en la 
gestió dels riscos financers. 

Participants a la taula rodona: 

 Sr. Francisco Durán, Actuari, Certificat CERA. 

Sr. Joan Antoni Fernández, Director Tècnic i d'Estalvi, a Mútua dels 
Enginyers, Certificat CERA. 

 Sr. Breogán Porta, Partner Audit and Assurance, a Mazars. 

11:10h – 11:40h Pausa per a cafè. 

11:40h – 12:20h Segona Taula Rodona: Aspectes fonamentals que cal considerar en la gestió 
dels riscos derivats del canvi climàtic. 

Participants a la taula rodona: 

 Sra. Maria Jesús Romero, Chief Risk Officer a Zurich, Certificada CERA. 

Sr. Ateno Villar, Director a Willis Towers Watson, Certificat CERA. 

Sr. Santiago Arechaga, Actuari, CEO de Swiss Re Iberia. 



 

 

12:20h – 13:00h Tercera Taula Rodona: Aspectes fonamentals que cal considerar en la 
gestió dels riscos cibernètics. 

Participants a la taula rodona: 

 Sr. Marc Arias, Soci a Arias Actuarios, Membre del Board de Cera Global, i 
Certificat CERA. 

  Sra. Marta Marco,  Responsable de la Funció Actuarial i de Solvència II a 
Fiatc Assegurances, Certificada CERA. 

 Sr. Amalio Berbel, actuari, Soci/Partner, a KPMG. 

13:00h – 13:30h La formació per a l'obtenció de la certificació CERA, a càrrec del Sr. Joaquim 
Celma,  actuari, gerent del CAC. 

13:30h – 14:00h Conferència a càrrec del Sr. Nick Dumbrek, Life Practice Leader de l’oficina 
de Milliman a Londres i Chairman de Cera Global entre setembre de 2018 i  
setembre de 2021. 

14:00h Cloenda de la Jornada, a càrrec de la Sra. Marisa Galán, Presidenta del 
Col·legi d'Actuaris de Catalunya. 

SEGUIMENT DE LA JORNADA: 

Abans de la celebració de la Jornada, el CAC farà arribar als inscrits els materials que s'hi presentaran. 

La jornada es podrà seguir en forma presencial o en streaming, mitjançant el sistema Cisco Webex 
Meetings. En aquest cas, abans de l'inici, el CAC enviarà un correu electrònic als participants amb 
l'enllaç per accedir-hi (el mateix per a totes les ponències). 

•Entrar a una reunió de Cisco WebEx per primera vegada com a convidat. 

•Usar l'aplicació d'escriptori de Cisco Webex Meetings com a convidat. 

Podeu descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través del següent enllaç 
https://www.webex.com/downloads.html  

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-vos que teniu una 
bona connexió. 

Al final de la jornada es podran fer preguntes als ponents. 

 
CPD: 

La jornada computarà 4 hores als efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del Col·legi 
d'Actuaris de Catalunya (CAC). 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

 

https://help.webex.com/es-co/n665eiq/Join-a-Cisco-Webex-Meeting-for-the-First-Time-as-a-Guest
https://help.webex.com/es-co/x8p8cw/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App-as-a-Guest
https://www.webex.com/downloads.html

