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NOTA DE PREMSA

El Gremi d'Instal·ladors de Girona homenatja
als agremiats que s'han jubilat el 2013
La primera Diada de l'Instal·lador de Girona s'ha celebrat aquest dissabte a la seu del Gremi i ha
reunit prop de 150 persones.

El  Gremi  d'Instal·ladors  de  Girona  ha  celebrat  aquest  dissabte  per  primera  vegada  la  Diada  de
l'Instal·lador en la que s'ha homenatjat als professionals que s'han jubilat el darrer any.

L'acte ha tingut lloc aquest dissabte a les 12h del migdia a la seu del Gremi d'Instal·ladors. Des d'una
hora abans hi ha hagut la jornada de portes obertes a les instal·lacions del Gremi.

Durant l'acte, Ernest Roglans, president del Gremi i Ferran Roquer, director dels Serveis Territorials
d'Empresa i Ocupació a Girona, han lliurat les plaques commemoratives als instal·ladors que s'han
jubilat.

Roglans ha recordat que els agremiats que es jubilen han contribuït a la riquesa de la societat de les
comarques gironines amb les seves empreses i molts anys de projectes, instal.lacions i dedicació.

Roquer, per la seva banda, ha destacat la importància del col.lectiu a la demarcació, i ha encoratjat als
instal.ladors a apostar fortament per la innovació i la internacionalització, sobretot tenint en compte la
proximitat de la Catalunya Nord, sense oblidar les comarques barcelonines. També ha destacat que la
ocupació al nostre país la creen empreses com les del Gremi. 

Fins ara aquest acte se celebrava dins els actes de la festivitat de Sant Eloi, patró del sector del metall,
i  a partir d'enguany esdevé un acte independent per facilitar l'assistència dels agremiats i els seus
familiars.
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