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Entrevista a Pere Rodríguez

“Vivim un dels moments més dolços
de la nostra història”

C
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Fa 14 anys que presideix el Gremi i no
amaga la seva il·lusió per l’obertura del
Centre de Formació i nova seu dels
instal·ladors gironins. Pere Rodríguez
agraeix una i altra vegada la gran tasca de la
junta directiva i l’equip de professionals que
treballen dia a dia pel Gremi. Però, per sobre
de tot, el que més valora és la confiança que
els més de mil agremiats a l’entitat han
dipositat en ell i el seu equip durant tot
aquest temps.

om valora el resultat final d’allò que només
eren plànols, fa tres anys?
És una gran satisfacció. És el resultat d’un
treball col·lectiu, d’un projecte compartit
durant molts anys, entre tots els instal·ladors
agremiats. Anteriorment, hem estat en tres
seus, molt més petites. Ens calia, en aquesta
etapa que obrim ara, una seu més àmplia que
englobés un projecte global, encapçalat per
la formació. I vet aquí, el Centre de Formació,
més de dos mil metres quadrats al servei del
coneixement i el reciclatge de l’instal·lador
gironí. A nivell professional, vivim un dels
moments més dolços de la nostra història.
El Gremi sobrepassa els 53 anys d’història
amb projectes, amb tota la força...
Ens agrada mirar sempre endavant, i com
més amunt, millor. Han passat més de 50
anys des que els instal·ladors ens vam unir
per defensar els nostres interessos. Hem
viscut sota la dictadura, hem avançat en
democràcia i hem estat testimonis de
diverses transformacions històriques
(administrativa, fiscal, laboral i tecnològica)
que en cap cas ens han acotat el cap i ens
han motivat prou per adaptar-nos a la
conjuntura i continuar treballant. En tot això, la
col·laboració i la confiança de l’agremiat han
estat determinants.

Què n’espera dels instal·ladors agremiats
en aquesta nova etapa d’obertura del
Centre de Formació i la nova seu?
Espero rebre moltes visites d’agremiats,
perquè això és casa seva, no ho oblidem.
Hem de dinamitzar la participació de
l’instal·lador en tots els assumptes del Gremi
perquè aquí es prenen decisions que afecten
els seus interessos professionals. Espero
veure més persones a les assemblees,
escoltar més parers diversos. Tots junts,
treballem millor.
Pocs gremis tenen un centre de formació
tan ampli...
Tampoc no és bo exagerar. El que puc
assegurar és que, en aquesta primera fase i
després de vuit mesos, els resultats són
immillorables. Hem organitzat una seixantena
de cursos que han registrat una resposta molt
satisfactòria. Més de mil instal·ladors, la gran
majoria agremiats, han participat en diferents
edicions de cursos de carnet, cursos de
gestió, cursos oficials, cursos de reciclatge,
Jornades Tècniques B.T, i en els cicles
formatius subvencionats. Tots aquests cursos
els ha organitzat el Gremi, tant al Centre de
Formació, com en diferents punts de les
comarques gironines.
Per tant, poden ampliar serveis en el futur...
L’equip de professionals del Gremi ja prepara
la nova fornada de cursos per a la nova
temporada. Hem intentat diversificar matèries
i escoltar les necessitats formatives i de
reciclatge dels instal·ladors. Tenim la intenció
de créixer encara més en nombre de cursos,
en nombre d’edicions d’aquests cursos, i

sobretot, en nombre d’alumnes; també volem
incorporar la dona en la formació
d’instal·lador.
Com a president del Gremi, quins són els
esdeveniments més importants que li ha
tocat viure?
Durant aquests 14 anys, puc afirmar sense
cap tipus de dubte que l’obertura del Centre
de Formació i nova seu del Gremi, és el fet
més important que he viscut al capdavant de
la direcció de l’entitat. Ens ha costat tant
d’esforç! I ara que ja és una realitat, tots
nosaltres - la junta i l’equip de professionals
que coordinen el dia a dia de l’organitzacióens sentim molt orgullosos. Espero que els
companys instal·ladors se sumin a aquest
sentiment. També va ser important la compra
de la seu del Gremi, al carrer Caterina Albert;
però no era un projecte de tanta dimensió
com a aquest.
Vull agrair la feina feta pels anteriors
presidents del Gremi i el seu equip humà: la
junta directiva –l’actual i les que les van
precedir–, les comissions... En segon lloc,
voldria aplaudir la col·laboració inestimable
del Centre de Formació “Manuel Laguna”
d’ASEFOSAM de Madrid i de l’Escola Gremial
de Barcelona, de les diferents entitats
comercials i la tasca de totes les persones
involucrades en la direcció i l’execució del
projecte d’obres del Centre de Formació i
nova seu. I si em permet, també vull
reconèixer la feina i dedicació del nostre
secretari, Juli Vila, el nostre cap
d ’ a d m i n i s t r a c i ó , Pe r e C a ñ a d a s ; l a
coordinadora de tots els temes de formació,
Pilar Rabat, i la resta professionals que
conformen l’equip de treballadors del Gremi.
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Tant ha canviat el sector de la instal·lació
durant aquests anys?
Doncs, en cinc dècades, ha canviat
pràcticament tot: la normativa, els materials
de construcció i instal·lació, els sistemes de
treball... Hem passat de les instal·lacions amb
tubs de plom i d’acer a les de tubs de coure i
derivats del PVC, del llapis i paper a la
informàtica, de la mecànica a l’electrònica...Si
s’hi para atenció, veurem que els canvis han
estat importantíssims i això demostra la gran
capacitat d’adaptació dels instal·ladors, que
en aquests anys no han deixat de formar-se i
reciclar-se amb nous coneixements.
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Nova Seu

Un somni, un projecte, una realitat

El projecte del nou centre és el
resultat d’un programa a llarg termini
que el Gremi va iniciar l’any 1997. La
iniciativa plantejava, ja des d’un
principi, la reforma de les
dependències de la seu del Gremi,
no a partir d’una renovació de la seu
de llavors, sinó la construcció d’un
nou edifici més ampli que pogués
recollir la voluntat de créixer en
recursos i augmentar la capacitat de
servei i formació a l’instal·lador
gironí. No ha estat senzill, però
finalment s’ha aconseguit.

E

l projecte d’ampliació del Gremi va presentarse a l’Assemblea General, el 23 de maig de
2002, en què va rebre un suport majoritari.
Calia, en aquell moment, prendre moltes
decisions: ampliar els estatuts del Gremi per
engrandir la cobertura total de les activitats
pràctiques existents, definir objectius més
ambiciosos quant a formació, i buscar un
espai per construir el Centre de Formació i
nova seu dels instal·ladors gironins.
Inicialment es va pensar en uns terrenys al
costat del pavelló municipal de Fontajau, de
menys superfície, que ràpidament es van
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Amb aquest bagatge, les obres es
van iniciar seguidament, a un ritme
vertiginós. L’estructura creixia dia a
dia i en pocs mesos es va cobrir la
teulada; els treballs interiors
ràpidament es van posar en marxa, i
a partir d’aquest moment, i tan bon
punt es disposaven d’aules
mínimament utilitzables, va
començar la desfilada de visites
d’empreses, institucions, fabricants,
distribuïdors i col·laboradors
habituals. Tots ells van felicitar la
junta directiva pel resultat de les
obres.
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desestimar en sorgir problemes
burocràtics. A més, eren unes
instal·lacions poc operatives en
relació a les necessitats gremials. Un
quilòmetre més amunt, hi havia un
terreny, l’últim de la zona del Polígon
de Domeny, que estava disponible, i
a un preu força assequible tenint en
compte els preus de mercat d’aquell
moment, l’any 2003. Es va trobar
llavors el solar on hi ha avui el nou
Centre de Formació i nova seu.
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El resultat
Les noves instal·lacions són de fàcil accés i
disposen d’una àmplia zona d’aparcaments.
L’edifici on s’ubiquen el Centre de Formació i
la nova seu té una superfície total de 2.393 m2.

líquids, gas, climatització, energies
alternatives i taller de soldadura. Amb el nou
Centre de Formació es cobreixen les
carències que es tenien en infraestructura, i
també mitjançant les noves instal·lacions es
facilita la recerca i/o reciclatge de personal
qualificat a les empreses agremiades.

De la superfície total, 240 m2 es destinen a les
dependències generals i administratives,
mentre que la resta es destina al Centre de
Formació, on hi ha aules i tallers dedicats a la
fontaneria i sanitaris, electricitat/domòtica,
fred, calefacció, terra radiant i combustibles

Aula 3

Aula 2

A la planta baixa hi ha les oficines de direcció,
professorat i serveis. També és prevista una
sala d’actes dotada dels aparells necessaris
de projecció, so, etc.

Sala de
professors
Sala d’actes

Aula 4
Pati interior

Aula 1

Magatzem

Aula 5
WC

Secretari

Secretaria

7

WC WC Arxiu

Serveis
Gremi

WC

Formació
Presidència

ANTIGUES SEUS DEL GREMI
Des dels seus inicis al Sindicat Vertical, el
Gremi d'Instal·ladors de Girona ha tingut
diverses seus. En aquests cinquanta-tres
anys, les oficines del Gremi s'han anat
adaptant i ampliant segons les necessitats de
cada moment.
1952
En els seus orígens el Gremi d'Instal·ladors,
encara amb el nom de Grup de Fontaners i
Similars de Girona, tenia la seva seu a la
Central Nacional Sindicalista (CNS) de
Girona, més coneguda com a Sindicat
Vertical, a la Gran Via de Jaume I. Llavors, les
reunions se celebraven sota la tutela del
Sindicat del Metall a la Sala d'Actes de la
CNS.

1979
A la circular número 9, la Asociación
Autónoma de Empresarios Instaladores
Electricistas, Fontanería, Saneamiento,
Climatización, Combustible y Similares
anunciava als seus associats el trasllat al
carrer Caterina Albert número 6, entresol. El
motius del canvi van ser la necessitat de
disposar d'uns locals "dignes i adequats" amb
tots els equipaments necessaris per a
l'activitat del Gremi, ja que la seu de la plaça
Marquès de Camps havia quedat
completament obsoleta. Les noves oficines
es van llogar a la Caixa de Pensions, i el
mobiliari i instal·lacions es van comprar a
Torras Hostench per poc més d'un milió de
pessetes. Un dels avantatges de la nova
ubicació era que es tractava d'una zona poc
desenvolupada urbanísticament i amb espai
per a aparcament.
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1977
L'any 1977, com a conseqüència del
desmantellament de l'Organització Sindical
Vertical, el Gremi va adquirir personalitat
jurídica pròpia i es va constituir com a
Associació d'Empresaris Instal·ladors
Electricistes, de Fontaneria, de Sanejament,
de Climatització, Combustible i Similars, i va
traslladar la seva seu a la plaça Marquès de
Camps, 15, 2n 2a. El local va ser llogat als
germans Bosch i Reitg per 6.000 pessetes
mensuals.
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El nou centre de formació
Ensenyament i reciclatge per a la millora
de la qualitat i seguretat en les instal·lacions

La formació és un punt primordial
dins del Gremi, un dels pilars en què
es basa l’actuació de l’entitat. Es
considera que un bon nivell formatiu
representa per a les empreses
associades un valor afegit i un factor
clau de millora de la competitivitat.
En els seus cinquanta-tres anys
d’història, el Gremi ha organitzat
centenars de cursos amb l’objectiu
de facilitar la formació de nous
instal·ladors i el reciclatge dels
professionals en actiu. El Gremi és un
suport per a la formació i adaptació
dels professionals.

evolució del mercat de l’electricitat, de la
fontaneria, del gas, de la calefacció, de la
refrigeració i afins i del seu creixement, les
noves tecnologies aplicades en els últims
anys, i el ritme a què s'ha produït aquesta
evolució exigien paral·lelament una intensa
activitat formativa en tots aquells àmbits que
componen aquest sector i, per tant, en el
col·lectiu de les empreses instal·ladores
associades al Gremi d’Instal·ladors.
Tal com està el mercat de l’energia, que
evoluciona a un ritme vertiginós, no hi ha
dubte que la formació del personal de les
empreses instal·ladores s'ha d'ampliar i
estendre's a sectors nous i a noves activitats.
En un sector en constant transformació, la
formació és una eina bàsica.
Experiència en formació
L'activitat formativa es ve desenvolupant des
de fa més de 30 anys, i va destinada a oferir
una major capacitació professional en el
nostre sector. Però és veritat que l’activitat
formativa s’ha intensificat en l’última dècada.
El Gremi va posar en funcionament una aula
d’informàtica per impartir cursos de formació,
l’any 1999. Es va començar el primer curs
interactiu de la xarxa Fercom l’any 2000.

Centre de Formació i nova Seu

L’
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Amb l’objectiu d’impulsar la formació en el
nostre col·lectiu, el mes d’octubre de 2002 es
va crear el departament de formació i es va
continuar realitzant una important tasca
formativa a través del Col·legi d’Enginyers de
Girona i en la realització de cursos propis en
les instal·lacions del Gremi.
El programa docent
El programa docent és molt variat, i inclou
cursos per a l’obtenció dels carnets
d’instal·ladors, cursos oficials, reciclatge,
gestió, informàtica i idiomes. Precisament, la
Cambra de Comerç i de Navegació ha atorgat
al Gremi els Premis Qualitat en la Formació,
en el seu apartat de “millor Gremi i Associació
d’àmbit provincial pels seus programes de
formació adreçats als seus associats”.

La Consellera d’Educació entrega el premi
al President del Gremi

Cursos per a l’obtenció del carnet d’instal·lador autoritzat
Aigua
Gas
Calefacció i A.C.S.
Climatització
Electricitat
Altres cursos
Energia solar tèrmica
Energia solar fotovoltaica
Prevenció de la legionel·losi
Sistemes de cable estructurat
I.C.T.
Bomba de calor
Comptabilitat informatitzada
Finances per a no financers
Informàtica: Access, Microsoft Office, Excel
Tècniques de negociació
Gestió d’empreses instal·ladores
Comercialització i tècniques de venda
Elaboració de pressupostos
Luminotècnica i il·luminació
Xarxa Fercom
Actualització de baixa tensió
Actualització del RITE
Domòtica
Autòmats programables
Gestió integral de la qualitat
Prevenció de riscos laborals
Atenció telefònica
Gestió laboral
Instal·lacions d’aparells de climatització
Estimació de les càrregues tèrmiques
Operador de calderes de calefacció
Seguretat en les instal·lacions elèctriques
Instal·lacions elèctriques d’edificis
Introducció a l’aigua calenta sanitària i calefacció
Climatització per terra radiant
Jornades tècniques de baixa tensió
Memòries RBT per a web
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El personal docent el composen professors
amb experiència professional i titulació en la
matèria que imparteixen. Són enginyers
industrials, enginyers tècnics, llicenciats en
administració i direcció d’empreses,
diplomats en informàtica, consultors
d’empreses, llicenciats en medi ambient...

Durant aquests últims anys, un total de 2.452
alumnes s’han beneficiat de la tasca en
formació realitzada des del Centre de
Formació del Gremi d’Instal·ladors. Han estat
un total de 149 cursos, que suposen una base
de treball significativa i que es preveu ampliar
en els propers anys. L’objectiu és augmentar
la qualitat i el nombre d’alumnes, aplicar les
últimes tecnologies a l’ensenyament per als
instal·ladors, i assumir el gran repte
d’incorporar la dona a un sector fins ara
totalment masculí.

Zona de Tallers
L’espai dedicat al Centre de Formació s’ha distribuït en aules teòriques i tallers destinats a fontaneria i sanitaris, baixa
tensió, domòtica, automatismes, telecomunicacions, calefacció i A.C.S., terra radiant, aparells de gas, climatització,
fred, taller de soldadura i energies alternatives. A la planta de dalt disposem d’onze tallers per realitzar classes
pràctiques, distribuïts en tres zones. Els tallers estan perfectament equipats amb el material, accessoris, maquinària i
utillatge necessari per la realització dels cursos, amb els productes més innovadors del mercat: calderes, escalfadors,
bombes de calor, automatismes, pannells solars...

Zona 1
Taller Junkers i Primagaz de gas, taller
Technofont de calefacció elèctrica, taller Masià
de fontaneria, taller de tractament d’aigües de
Cilit, taller de soldadura, magatzem i un espai
de reserva de biblioteca tècnica amb 261,89 m2.

Zona 3
Tres tallers: Taller Industrial Ginés de
climatització, Taller Pekomark de fred
industrial, Taller Simón d’electricitat i
domòtica.
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Zona 2
Taller Roca Calefacció, Vaillant i Industrial
Ginés de calefacció i ACS; Taller Rehau de
terra radiant i Taller Ducasa d’energies
alternatives. L’espai té una superfície de
200,40 m2.
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Aules del Centre Formació
A la planta baixa disposem de cinc aules teòriques, sala de professors, sala d’actes, recepció, despatxos i serveis
d’homes i de dones.

Aula Junkers
Aula 2: aula teòrica amb 23,91 m2,
equipada amb cadires de pala, taula i
cadira per al professor, aparell de
transparències, pantalla i pissarra. Capacitat
per a 15 alumnes.

Aula Comercial Elèctrica Grup
Aula 4: aula teòrica amb 40,23 m2,
equipada amb cadires i taules, canó de
projecció, pantalla i pissarra. Capacitat per
a 24 alumnes.

Aula Simon
Aula 3: aula teòrica amb 35,73 m2,
equipada amb cadires i taules, canó de
projecció, pantalla i pissarra. Capacitat per
a 18 alumnes.

Aula d’innovació Schneider
Aula 1: aula d’informàtica amb 48,12 m2,
equipada amb 16 ordinadors, taules i
cadires, canó de projecció, pantalla i
pissarra. Capacitat per a 15 alumnes.
Aula Vaillant
Aula 5: aula teòrica amb 52,33 m2,
equipada amb cadires i taules, canó de
projecció, pantalla i pissarra. Capacitat per
a 30 alumnes.
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Visites al Gremi
Diverses personalitats de la política i l’empresa
ja coneixen el centre de formació i nova seu
Un cop habilitades les noves instal·lacions, el Gremi d’Instal·ladors ha anat
convidant personalitats de l’àmbit de l’administració i de les diferents empreses
col·laboradores del nou Centre de Formació i nova seu dels instal·ladors gironins.
Hi ha hagut una trentena de visites en poc més de sis mesos, que serveixen per
donar a conèixer el projecte formatiu i de servei del Gremi.

Núria Arnay, directora dels Serveis Territorials de
Treball i Indústria.

Junta Directiva de FERCA Catalunya, setembre 2004

Joaquim Bosch, director dels Serveis Territorials d'Educació

Manel Hinojosa, coordinador tècnic dels Serveis
de Treball i Indústria.

Josep Sallent, cap de Seguretat de Treball i Indústria
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Visites al Gremi

Francesc Ginés, gerent d'Industrial Ginés

Pia Bosch, delegada del Govern de la Generalitat a les
comarques gironines, visita les instal·lacions.

Visita del gerent de PIMES de Schneider, Juan José Catalán

El president de CONAIF, Ángel Olivar, i el director de
FERCA, Joan Casals.
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Director general de FP de la Generalitat, Josep Francí

Visita de representants de la Cambra de Comerç,
amb el seu president, Antoni Hostench

Ferran González, cap de vendes de Junkers
16
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Visites al Gremi

Pere Sagué, director general de Comercial Eléctrica

Ignacio Rubio, cap d’àrea d’Ariston

Responsables de Gas Natural

Jordi Ribot Pujol i Manuel Sánchez,
responsables de BJC

Manel Serrano, assessor tècnic de Saunier Duval
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Joan Mora, director general de Ducasa

Albert Moret, cap de vendes de Catalunya/Balears
de la Baxi Roca Calefacció
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Visites al Gremi

Membres de Simon a l'aula que esponsoritzen

Jaume Caballé, gerent de Sani-Elec Caballé

Directius de Vaillant a l'aula que esponsoritzen

José María Bellocq i Manel Yagüe, responsables de Rehau

Visita dels directius de Masiá, S.A.

Artur Vila, directiu de Repsol
Narcís Bartina, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Girona
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El gremi, 53 anys d’història

T

ot i que el Gremi d'Instal·ladors es va crear
com a tal a partir de la Llei d'Agrupacions de
1977, cal retrocedir fins a 1952 per trobar-ne
els orígens.
Concretament, el 14 de setembre de 1952 es
creava, sota la tutela del Sindicat del Metall, el
Grup de Fontaners i Similars de Girona, entitat
sindical número 119, presidida per Ramon
Imbert i registrada amb el número 8-952.

El Gremi d’Instal·ladors de Girona
és una de les entitats del sector
amb més experiència en la
defensa i formació de la professió
d’instal·lador. Des de fa cinc
dècades, l’entitat treballa per
coordinar els diferents agents del
sector: professionals liberals,
empreses majoristes i
l’administració.
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Com a grup econòmic amb certa
independència, desenvolupava totes les
activitats sota els auspicis del Sindicat del
Metall, encarregat de "controlar-lo". En aquest
sentit, totes les reunions i accions del Grup de
Fontaners i Similars es duien a terme a la seu
de la Central Nacional Sindical (CNS),
ubicada a la Gran Via de Jaume I, de Girona, i
estaven presidides per representants del
Sindicat del Metall.
Segons reflecteixen les actes, les dues
principals activitats del Grup eren la
distribució de material, ferro, zinc, cable, etc.,
als agrupats interessats, i la lluita contra
l'intrusisme laboral. En aquest sentit, una de
les primeres mesures que es van adoptar va
ser la creació del Carnet Sindical de
Fontaners.

Poc més se sap fins el 1977, data en què el
Gremi va adquirir personalitat jurídica pròpia,
com a conseqüència del desmantellament de
l'organització sindical vertical, i es va
constituir com a Associació d'Empresaris
Instal·ladors Electricistes, de Fontaneria, de
Sanejament, de Climatització, Combustible i
Similars, d'acord amb la llei 19/77 d'1 d'abril
de 1977. A la reunió de constitució de
l'associació hi van participar 24 empreses
instal·ladores, que varen confeccionar i
aprovar els nous estatuts. L'acta de
constitució i els estatuts es van presentar al
ministeri de Relacions Sindicals el 9 de maig
de 1977. L'Associació, amb seu a la plaça
Marquès de Camps, 15, 2n, va quedar
registrada al llibre de relacions empresarials
amb el número d'expedient 17-8-77.
L'any 1977, es va publicar la primera circular
informativa de l'Associació, una iniciativa
pionera que es va poder tirar endavant
gràcies a la col·laboració econòmica de
l'empresa Soler-Palau. Les circulars, que amb
els anys es transformarien en l’actual revista
L’Instal·lador, es feien arribar a associats,
organismes oficials, associacions
empresarials, col·legis professionals,
companyies d’electricitat, aigua i gas,
cambres de comerç i federacions regionals i
nacionals. Aquesta iniciativa va rebre
nombroses felicitacions pel seu caràcter
innovador, ja que va ser la primera associació
que creà un butlletí informatiu.

Els anys 1977, 1978 i 1979 es va viure una
activitat frenètica en l'aspecte associatiu amb
la creació en l'àmbit nacional i estatal
d'algunes de les organitzacions més
representatives del sector, com la CEOE o la
FENIE, a les quals l'Associació de seguida es
va adherir.
Al capdavant de l'associació continuava Joan
Puig i Admetller, president des de 1958, que
va ostentar el càrrec fins l'any 1982, data en
què va ser substituït per Francesc Nogués.
L'any 1979 es va canviar la denominació
anterior per Gremi d'Instal·ladors d'Electricitat,
Fontaneria, Calefacció i Afins de Girona. Pocs
mesos abans, el Gremi havia traslladat les
seves oficines al carrer Caterina Albert.
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L'any 1973, l'assemblea va aprovar la creació
d'un gabinet tècnic per a l'assessorament
d'afers fiscals, laborals i generals dels
agrupats i per a la reactivació i l'impuls del
Grup, però no és fins el 1975 que es contracta
com a assessor jurídic Joaquim Falgueras.
Més endavant es contractarien l'assessor
tècnic i l'assessor econòmic, que van ser
Xavier Plana i Jordi de Puig, respectivament.
Durant la dècada dels 70, també es van
organitzar els primers cursos de formació.
L'èxit del primer curs sobre instal·lacions de
gas, ofert per tècnics de Gas Girona i Gas
Butano, va fer que aquesta iniciativa es
repetís a comarques perquè tots els
instal·ladors interessats poguessin tenir-hi
accés.
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El 1996, el Gremi va comprar les oficines del
carrer Caterina Albert, de Girona, i es va
continuar treballant en qüestions tan
importants com la lluita contra l'intrusisme, la
formació, l'assessorament i la informació als
agremiats. La dècada dels 90 va ser una
època amb una gran activitat per part de la
comissió del gas, que va continuar signant
convenis de col·laboració per a la gasificació
de les comarques gironines.
Tres anys després, va ser elegit com a nou
president Francesc Nogués i Ogué, que va
estar al capdavant del Gremi fins el 1991.
Durant el mandat de Nogués, l'activitat del
Gremi no va parar de diversificar-se amb la
incorporació de nous serveis i avantatges per
als agremiats. Algunes de les fites més
destacades d'aquest període van ser la
presidència del Gremi de la FERCA durant
quatre anys (1982-1986), la contractació com
a assessors de Joan Casadevall i Josep M.
Prat, Josep M. Boada, i Joan Roca, la
incorporació al Gremi dels conservadorsreparadors frigoristes o la signatura d'un
conveni amb Gas Girona per col·laborar amb
la instal·lació de gas a Girona i Salt. Amb
aquest conveni el Gremi va ser pioner, ja que
fins aleshores no s'havia arribat a un acord
d'aquest tipus en tot l'Estat espanyol. En vista
de l'èxit, el model es va exportar arreu, i
actualment s'aplica a moltes províncies
espanyoles i catalanes.
L'any 1991, Pere Rodríguez va ser elegit nou
president del Gremi d'Instal·ladors de Girona.
Una de les seves primeres actuacions va ser
la modernització i la informatització de les
oficines del Gremi.
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Una de les fites més emblemàtiques d'aquest
darrer període de la història del Gremi és la
inauguració de la xarxa Fercom (1997) i tot el
que ha comportat per als instal·ladors. Avui, el
gran repte de futur ja s'ha assolit, amb la
construcció del Centre de Formació i nova
seu del Gremi. També es pot destacar la
creació, l’any 1988, de l’empresa Prevenció
Laboral Gironina, SL, especialitzada en riscos
laborals al sector de les instal·lacions i la
construcció. Es van portar a terme cicles de
xerrades a Girona, Palamós, Puigcerdà,
Blanes, Figueres i Olot sobre l’avaluació de
riscos laborals.
El mes de maig de 2001 es va aprovar el
conveni col·lectiu del sector del metall per al
període 2001-2004. El mes de novembre,
Fecsa-Endesa i la FERCA van signar un acord
per a l’enviament telemàtic de butlletins
elèctrics mitjançant la xarxa FERCOM.

Pere Rodríguez rep la placa de la
FOEG en reconeixement a l’esperit
associatiu del Gremi

Nous estatuts
En l’assemblea general ordinària efectuada el
divendres 18 de juny de 2004 es van aprovar
els nous estatuts que regiran el Gremi
d’Instal·ladors de Girona. Els que estaven
vigents fins a la data necessitaven una
actualització, ja que havien transcorregut
molts d’anys des de la seva creació i
contenien molts articles totalments obsolets i
desfasats. Una de les novetats d’aquests
nous estatuts fa referència a l’obertura del
gremi per acollir noves professions. A partir
de la modificació, i segons l’article 5, “tindran
cabuda [al Gremi] tots els empresaris que
desenvolupin l’activitat d’instal·ladors
electricista, de fontaneria, sanejament,
climatització, frigorista, telecomunicacions,
energies alternatives, incendis, combustibles,
comercialització i postvenda
d’electrodomèstics i similars”. També es va
canviar la denominació anterior de Gremi
d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria, Gas,
Calefacció, Refrigeració i Afins de Girona i
Província per l’actual Gremi d’Instal·ladors de
Girona.

A l’assemblea general extraordinària del
divendres 18 de juny de 2004 es va procedir a
l’elecció dels membres per als diferents
òrgans de govern del Gremi.

L’entrada al nou centre de Formació i nou
Gremi
Des de final de setembre de 2004, els
professionals i serveis del Gremi ja s’han
traslladat a la nova seu. El nou edifici ha estat
concebut amb un disseny que dóna prioritat a
la lluminositat i al confort de les instal·lacions.
A la vegada, els equipaments són molt més
moderns i estan adaptats a les noves
tecnologies. L’estil dels espais, juntament
amb les estructures arquitectòniques, està
ideat amb l’evident objectiu d’aconseguir que
la relació de l’usuari amb les instal·lacions
sigui com més agradable i confortable millor.
Aquesta quarta seu ha estat un important
canvi per al Gremi, que té la vocació de
millorar, adaptar-se als nous temps i poder
oferir sempre els millors serveis i els màxims
avantatges possibles per als agremiats.
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LA FOEG premia el Gremi
En el marc de la III Nit de l’Empresari de les
Comarques Gironines, organitzada per la
FOEG, que va tenir lloc el mes de desembre
de 2003, es va atorgar una placa al Gremi en
reconeixement al nostre esperit associatiu. En
el decurs de la IV Nit de l’Empresari, la FOEG
va lliurar la Ploma dOr a Juli Vila, secretari del
Gremi d’Instal·ladors de Girona, pel seu mèrit
professional al llarg de 24 anys de treball dins
de l’entitat.
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Els presidents del Gremi

Pere Rodríguez i Muñoz
(1991-2005)

Francesc Nogués i Ogué
(1982-1991)

Joan Puig i Admetller
(1958-1982)

Composició Junta Directiva
President
Vice-president
Vice-president
Tresorer
Comptador

Pere Rodriguez
Jaume Vila
Ernest Roglans
Antoni Ruiz
Josep Ribot

Vocals
Jordi Serra
Joan Estela
Melcior Triola
Joan Pujolrás

Girona
Girona
Llambilles
Girona

Vocals Comarques
Gironès
Pla de l’Estany
La Selva
Garrotxa
Ripollès
Cerdanya
Alt Empordà
Baix Empordà

Jordi Vila
Joan Romans
Josep Mª. Alsina
Xavier Masaló
Francesc Jordá
Josep Vilella
Joaquim Testar
Ramón Teixidor

Roses
S. Feliu Guíxols
Girona
Calonge
S. Feliu Guíxols
S. Hilari Sacalm
Sta. Coloma Farners
Olot
Girona

Octavi Gratacòs
Lluis Teixidor
Narcis Mundet
Esteve Gispert
Joan Lopez Loubat
S. Hilari Sacalm
Joan Casalprim
Candi Viñeta
Joan Marmolejo

Jaume Vila

Ernest Roglans

Antoni Ruiz

Josep Ribot

Jordi Serra

Joan Estela

Melcior Triola

Joan Pujolrás
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(Acord Assemblea Gral. Extraordinària 18 juny 2004)
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L’equip de professionals del Gremi,
il·lusió, constància i treball
L’equip de treballadors del Gremi
coordina cada dia totes les gestions
que directament o indirectament
vetllen pels interessos dels
agremiats. Coordinació de cursos de
formació, secretaria tècnica,
gestions diverses, certificació
d’instal·lacions... Dia a dia, les vuit
persones que integren aquest planter
professional s’encarreguen de cursar
i solucionar totes les demandes i
necessitats dels instal·ladors
agremiats.
L’equip de treballadors del Gremi: Núria Soler, Carme
Guirado, Juli Vila, Assumpció Casademont, Pere
Cañadas, Pilar Rabat, Miracle Artero i Sílvia Roura.

Coordinadors d’àrea
Juli Vila i Usó

Pere Cañadas i Ropero

Pilar Rabat i Sanz

Cap d’administració, des de febrer de 2004
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Des de fa 25 anys, secretari executiu del Gremi

Des de fa tres anys, la coordinadora de Formació
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Juntament amb

Abans denominada

Celebra la inauguració de la nova seu social del
Gremi d’Instal·ladors
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