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Amb el suport de

50 anys mirant
cap al futur
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50 anys d’associació, 50 anys de progrés
que, a remolc dels esdeveniments, el

D'una formació on predominava la

Gremi d'Instal·ladors de Girona també

figura de l'aprenent a la necessitat cada
cop més evident d'organitzar sistemes

ha canviat.

de formació al llarg de tot el cicle
D'un naixement sota l'ombra dels

professional de les persones.

sindicats del metall dels anys

E

cinquanta, hem passat a un Gremi

Per això, el Gremi d'Instal·ladors de

amb personalitat jurídica pròpia, on els

Girona porta a terme meritòries

empresaris del sector lluiten per a la

activitats que permeten la millora de la

promoció d'una tasca cada cop més

competitivitat dels empresaris del

professionalitzada, especialitzada i

sector. Vigila l'intrusisme professional,

l 1952, un 14 de setembre, es

tecnològicament intensa. D'una

vetlla per a una informació adient i de

creà el llavors Grupo de

economia gremial d'abast local hem

qualitat per als agremiats sobre les

Fontaneros y Similares de

passat a una economia globalitzada.

seves activitats, promou la formació

Gerona. Cinquanta anys després, el

professional dels tècnics del sector i

Gremi d'Instal·ladors de Girona,

els assessora sobre diferents

Electricitat, Fontaneria, Gas,

qüestions fiscals, laborals o de

Calefacció, Refrigeració i Afins ens

qualsevol altra mena. Aquestes

mostra, un cop més, la força de la

activitats, enfortides per l'experiència

societat civil i de l'activitat empresarial

de cinquanta anys, han permès que el

del nostre país.
El Gremi, des de la seva creació, ha
estat immers en la dinàmica de la
societat catalana d'on va néixer i on ha
treballat, en un temps ple de canvis i
reptes històrics. Han estat cinquanta
catalana ha viscut una pàgina decisiva
de la seva història que la porta des
d'una llarga postguerra fins a un
sistema democràtic, sorgint de la grisor
dels anys cinquanta per arribar a les
llums d'un nou mil·lenni. És evident

anys del Gremi,

anys força interessants, on la societat

50

anys de progrés
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Gremi d'Instal·ladors de Girona sigui un
dels millors exemples de l'eficàcia i el
valor de la nostra xarxa d'organitzacions i associacions civils catalanes.

a història de l’associacionisme dels instal·ladors de la
província de Girona va

començar fa 50 anys. Per a nosaltres
aquest aniversari és molt important

Des del Govern de la Generalitat de

perquè durant aquestes cinc dècades

Catalunya i, més específicament, des

el Gremi ha viscut moltes experiències i

del Departament d'Indústria, Comerç i

ha estat protagonista d'alguns

Turisme, hem vist amb satisfacció com

esdeveniments irrepetibles. En

aquesta societat civil s'enfortia davant

aquests cinquanta anys hem passat

els reptes de la societat moderna i

de viure en una dictadura a fer-ho en

plural que hem aconseguit entre tots.

democràcia, hem viscut diverses

I tot això ho hem viscut mentre

Per a nosaltres, les seves activitats

transformacions: administrativa, fiscal,

treballàvem, dia a dia, per defensar els
interessos dels instal·ladors, sempre

omplen un buit que fa possible un

financera, laboral, tecnològica; hem

desenvolupament social i econòmic, i

entrat a formar part de la Unió Europea;

des de les nostres possibilitats i

també cultural, que, d'una altra manera,

hem vist l'inici de la circulació de la

intentant aconseguir els màxims

moneda única europea…

no hauria estat possible cobrir amb els
mitjans convencionals a l'abast de les

avantatges possibles per a tots

destaca aquest Gremi, la societat civil

vosaltres. Han estat anys de lluita i
d'esforç per millorar i per poder oferir-

empreses privades o de l'administració

catalana disposa d'un ampli suport per

pública. Aquesta raó fa que la seva

encetar un període ple dels reptes

vos sempre els millors serveis. I com

funció sigui bàsica i justifica plenament

propis d'una societat en procés de

deia abans, també han estat anys de

que hagi estat recolzada des del nostre

canvi, complex, però ple d'oportunitats

transformació i de contínua adaptació

govern durant els darrers vint anys.

de progrés i desenvolupament.

als nous temps. Els que ja fa anys que
esteu en el sector sabeu tan bé com jo
com ha canviat el sector de les

Finalment, en poques paraules, voldria
expressar la meva més sincera

instal·lacions, i l'energia que hem hagut

felicitació al Gremi d'Instal·ladors de

d'esmerçar per adaptar-nos a aquests

Girona per la seva exemplar activitat al

Antoni Subirà i Claus

llarg d'aquests cinquanta anys. Gràcies

Conseller d’Indústria,

canvis.

a aquesta xarxa d'organitzacions civils

Comerç i Turisme,

Avui, però, celebrem els nostres 50

de la qual parlàvem, entre les quals

Generalitat de Catalunya

anys d'història amb els ulls posats en el
futur i en un gran projecte com és la
construcció de la nova seu i del centre
de formació. Es tracta d'un gran repte
que requereix de la participació de tots
vosaltres. Si volem convertir el Gremi
d'Instal·ladors de Girona en un punt de
referència, és imprescindible la

50 anys mirant cap al futur

50 anys mirant cap al futur

c a p

a l

f u t u r
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participació activa de tots els
agremiats. Volem conèixer la vostra

actuar en conseqüència. Volem
conèixer les vostres necessitats per

Aquest és el nostre repte, convertir el

poder donar-vos sempre la millor

Gremi en la veritable veu dels
instal·ladors gironins i treballar per
esdevenir més forts dia a dia i poder
defensar així els nostres interessos. En
aquest camí tots vosaltres sou
necessaris i, per això, des d'aquí vull

50 anys puguem celebrar el nostre
centenari.
La meva més sincera felicitació a tots.
Feliç 50 aniversari!

Pere Rodríguez
President del Gremi
d’Instal·ladors de Girona

a n y s

encoratjar-vos a participar i a
col·laborar amb el Gremi perquè d'aquí

5 0

resposta.

m i r a n t

opinió sobre tot el que tingui a veure
amb la nostra professió per poder
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Una relació i col·laboració molt directa

Un nou marc de complicitats

C
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inquanta anys és un

dels sectors que contribueixen a fer

consolidació i en el desenvolupament

aniversari en majúscules per

més sòlida l'economia gironina. En

del Gremi com a representant d'un

a qualsevol sector de

aquest sentit, cal començar a pensar

important sector dins l'economia

l'economia gironina perquè, sens

en establir marcs d'actuació comuns,

gironina i, fins i tot, més important del

D

es de la seva creació, el

relació i col·laboració molt directa, ja

Gremi d’Instal·ladors i

que són molts els temes comuns que

l’organisme de l’administra-

justifiquen les seves activitats.

ció encarregat de vetllar pels temes

dubte, es tracta d'un símptoma clar de

entre administracions i organitzacions

que a vegades pensem quan ens

d’indústria, energia i seguretat

Els temps han canviat, però les

continuïtat, de constància, de

empresarials, entre sectors socials i

referim, de manera global, als serveis

industrial han mantingut sempre una

actuacions d’un i altre organisme se-

desenvolupament i de bona salut. En el

organitzacions empresarials i entre

complementaris al sector de la

cas del Gremi d'Instal·ladors de Girona,

aquestes i centres d'ensenyament, on

construcció o de la metal·lúrgia. El

gueixen essent necessàries.

aquest aniversari ens ajuda a

sigui possible desenvolupar

Gremi és avui un referent com a

interpretar el paper fonamental dels

complicitats que permetin avançar en

instrument de representació, com a

aniversari de la seva fundació, vull

gremis en l'economia catalana, tant al

l'estabilitat de cada territori.

aglutinador de professionals i com a

felicitar el Gremi d’Instal·ladors i animar-

màquina de serveis amb la finalitat

lo a seguir en la línia de continuar

actual, ja que en el fons els gremis

Ja no és possible pensar en un territori

principal de garantir uns bons nivells de

defensant els interessos dels seus

segueixen essent un suport

amb qualitat de vida sense comptar

qualitat.

inestimable per a la formació i

amb tots els agents que hi són

llarg de la història com en l'època

En aquesta ocasió especial del 50è

agremiats, però sense oblidar que és
un objectiu bàsic per a tots mantenir i

adaptació dels professionals, malgrat

presents, socials, econòmics,

Sé que la vostra és una activitat

millorar la seguretat de les instal·lacions

que aquest és un aspecte que s'ha vist

culturals, públics, i per a aquesta

complexa, especialment per les

industrials, objectiu que sens dubte el

superat per altres àmbits, com és el

implicació és essencial la figura dels

contínues adaptacions que requereix,

Gremi d’Instal·ladors pot contribuir de

cas de l'oferta de serveis que avui

interlocutors, en aquests cas de les

tant en els aspectes tècnics com

manera important a impulsar.

ofereixen aquestes organitzacions.

organitzacions empresarials i

legislatius, i sé que esteu fent un esforç

professionals.

per mantenir adequadament el nivell

Com a President de la Diputació de

d'exigència que requereix el sector. Per

Girona sempre he defensat la

Per això, la meva és una doble

això us vull agrair sincerament que

presència d'organitzacions

satisfacció, en comprovar que no es

malgrat les dificultats continueu

empresarials fortes i representatives en

tracta només d'un aniversari, sinó de la

treballant per oferir al sector respostes

el territori, que defensin els interessos

celebració d'una constant en la

adequades a les noves demandes, i
us vull encoratjar a seguir avançant en
aquesta línia, com a exemple del
dinamisme que avui necessita aquest
territori.
Cordialment, moltes felicitats.

Carles Pàramo i Ponsetí
President de la Diputació de Girona

Josep Cortadellas i Gratacòs
Delegat Territorial d’Indústria,
Comerç i Turisme
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50 Anys d’associació d’Instal·ladors de Girona

E

n aquest espai del butlletí que

gremi, i allí es reunien els individus

d’afrontar de cara al futur, podreu

el Gremi ha tingut l’amabilitat

quan havien de comunicar alguna

comptar amb el suport institucional de

d’oferir-me amb motiu del seu

disposició o s’havia de fer elecció de

la Cambra de Girona i la seva

càrrecs.

col·laboració en tot el que considereu

50è aniversari, voldria subratllar la gran
importància dels Gremis i posar de
manifest que aquest mig segle de

oportú.
Les eines de l’ofici més humil eren

treballar plegats que ara es

gravades en uns escuts heràldics, que

Mireu per tant de ser fidels al passat

conmemora és conseqüència d’un

ostentaven amb orgull i es transmetien

però amb l’esperança posada en el

associacionisme molt més antic, del

els agremiats de pares a fills, com a

futur, i amb la joia de la celebració del

qual tots hem de ser conscients i sentir-

herència gloriosa.

vostre 50 aniversari, rebeu la nostra
més cordial i sincera felicitació.

nos-en orgulllosos.
Durant el setge de Felip V i els seus
Els gremis van néixer el segle XI, i cap al

20.000 soldats a la ciutat de Barcelona

segle XIII estaven representats en els

la milícia dels gremis va aportar més de

Antoni Hostench i Figueras

principals estaments de la societat,

la meitat dels efectius (5.000 homes)

President de la Cambra de Comerç,

tant civils com religiosos, i alguns dels

que defensaren la ciutat fins a la seva

Indústria i Navegació de Girona

quals encara avui existeixen, com les

capitulació l’11 de setembre de 1714, i

confraries a moltes processons de

malgrat la inferioritat numèrica, la van

Setmana Santa que encara avui se

defensar fins al final.

celebren.
A l’actualitat, l’activitat dels gremis és
La confraria i el gremi tenien a l’església
una capella dedicada al Sant Patró del

molt vigent, en un món canviant i
competitiu com és el nostre. La
defensa dels interessos de les
empreses afiliades i també les del seu
ram d’activitat es fa imprescindible, i
també promoure la formació, la qualitat
i la innovació.
Per realitzar aquest feina no mancada
de dificultats i que el gremi haurà
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Un Gremi amb majúscules

E
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El Gremi, referent del sector
n nom de la Cambra de

nombrós col·lectiu i que ha estat

Comerç, Indústria i Navegació

capdavanter en l’oferiment de serveis

de Sant Feliu de Guíxols,

als seus agremiats.

voldria deixar constància i felicitar molt
cordialment el GREMI D’INSTAL-

Moltes felicitats i per molts anys!!

L

a Cambra de Comerç de

Cal reconèixer que el Gremi ha

Palamós felicita el Gremi

desenvolupat una important tasca

d'Instal·ladors de Girona en el

cohesionant els instal·ladors al seu

seu cinquantè aniversari, i l'encoratja a

voltant per defensar els interessos del

continuar treballant per ser el màxim

seu sector amb una gran fermesa.

LADORS DE GIRONA, el GREMI amb

referent dins del seu sector, com

També és meritori l'esforç que han

majúscules (electricitat, fontaneria,

demostra la seva posició de lideratge a

realitzat en noves tecnologies per

gas, calefacció, refrigeració i afins de

Joan Puig i Valls

les comarques de Girona), amb motiu

President

donar un bon servei als seus

les comarques gironines.

agremiats, i un interès desmesurat per
formació.

empresarial que s’ha distingit per la
lluita dels interessos comuns d’aquest

El Gremi, referent del sector

del seu 50è aniversari per haver estat
des del seu inici una associació

A més d'unir-nos a aquesta merescuda
celebració, la Cambra vol agrair la
col·laboració i ajuda que sempre s'ha
rebut des del Gremi, així com
assenyalar la bona entesa entre les
dues institucions.
Felicitats i per molts anys.

Josep Colomer i Trias
President
Cambra de Comerç de Palamós
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Un referent per als seus associats

C

ommemorar un aniversari

comarques gironines amb una clara

sempre és un plaer. Si

voluntat d'aportar la seva visió positiva i

aquest aniversari constitueix

el seu esforç.

una fita rellevant, com són 50 anys,
encara és més plaent pel que significa
d'esforç i de continuïtat.

Davant nostre tenim molts reptes, un
futur cada dia més competitiu i més
universal, i ara cal que aquests

En aquests cinquanta anys, són molts i

fonaments ferms i sòlids que

molt profunds els canvis que s'han

representen els vostres cinquanta anys

viscut -socials, tècnics, administratius,

de Gremi serveixin per encarar-lo amb

etc.- i la incorporació d'aquests canvis

èxit i amb professionalitat.

a les empreses no hauria estat tan
planera ni tan ràpida si no hagués estat

Gràcies per la tasca que heu realitzat,

per la tasca que han portat a terme els

enhorabona pels cinquanta anys i

gremis i les associacions que han

felicitats per la vitalitat amb què

tingut la voluntat i la capacitat de

encareu el futur.

promoure, endegar i liderar els reptes
als quals el sector s'enfrontava.

Joan Almirall i Oliver
President

El Gremi d'Instal·ladors de Girona ha

Federació d’Organitzacions

estat, en aquests cinquanta anys que

Empresarials de Girona

ara celebra, un referent per als seus
associats, vetllant pels seus
interessos, defensant les seves
posicions i opinions i vetllant per la
modernització i l'adequació del sector
a les exigències de cada moment.
I a més, no ho ha fet des d'una posició
d'unilateralitat sinó que ha col·laborat
també -i a la FOEG en podem donar
testimoni- en tots aquells projectes que
han estat rellevants per a les
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Cinquanta anys treballant per als instal·ladors

Q

Feina ben feta

uan vaig rebre la petició

És un goig per a Ferca que les

Em sento orgullós, com a President de

d'escriure unes línies per

Associacions que la componen

Ferca, de dir que aquell esperit de l'any

incloure-les en la revista

puguin celebrar aquests anys, ja que

77 no sols s'ha mantingut sinó que s'ha

això vol dir que la feina es fa ben feta.

ampliat de forma substanciosa,

Voldria recordar aquell, ja una mica

enorme que s'ha produït, en tots els

especial commemorativa del 50è

obligats també per l'evolució tan

aniversari del Gremi de Girona, vaig
sentir una franca satisfacció. La
possibilitat de col·laborar amb

llunyà, any 1977 quan les quatre

aspectes, dintre del sector. Crec que

vosaltres en aquesta iniciativa tan

províncies catalanes vàrem tenir la feliç

hem estat capaços, amb la

emotiva em va fer posar ràpidament a

idea de formar la que avui és la nostra

constància de tots els que formem

treballar i vaig redactar aquesta carta,

Federació. Una Federació que va

Ferca, i especialment amb l'esperit de

om a President de la

néixer amb un esperit de companyonia

col.laboració de la vostra Associació,

Federació

Catalana

i ganes de fer coses, no sols en la

de posar-nos al dia i aconseguir que

d'Instal·ladors (FERCA), es

defensa dels nostres Associats, sinó

cada dia hi hagi més professionalitat

D'enhorabona perquè en aquests 50

per a mi un plaer poder felicitar-vos de

per intentar col·laborar amb tots els

entre els nostres Associats i que

anys de productiva vida heu cobert una

tot cor, en la celebració del 50 aniversari

estaments i ens de Catalunya per

aquests se sentin més integrats en el

de la vostra fundació.

millorar i dignificar tot el que fa

col.lectiu.

C

que pretén ser una mostra
d'enhorabona i gratitud.

etapa important en l'àmbit de
l'associacionisme empresarial,

A més, en aquesta ocasió especial no

Compliu cinquanta anys, quasi res!, al

referència a la nostra professió i sector,
moltes vegades vilipendiat.

Vull aprofitar per tenir un record

dedicats en cos i ànima a la defensa

puc passar per alt una circumstància

servei de les empreses instal·ladores

dels interessos professionals de les

personal per la qual mantinc un vincle

de Girona, cinquanta anys d'esforç

empreses agremiades.

molt proper amb la vostra terra i amb

continuat que us ha dut a situar el

Gremi que, junt amb Tarragona, Lleida i

l'activitat instal·ladora desenvolupada

vostre col·lectiu en un lloc privilegiat

Barcelona, varen contribuir, per
estimacio al nostre pais i a la professió,

d'aquells representants del vostre

I de gratitud per la contribució del

allí, que recordo amb molt d'afecte, ja

dintre del panorama nacional de les

Gremi a la consolidació i al

que va ser a Girona on vaig iniciar la

instal·lacions. Per la labor

a la creació de FERCA. Aquells senyors

desenvolupament de la Confederació

meva carrera professional.

desenvolupada durant tants anys us

varen ser: Joan Puig, de St. Feliu de

Nacional. En aquest sentit, he

heu convertit en un exemple, en el

Guíxols, Luis Borras, de Platja d'Aro;

d ' e x p r e s s a r- v o s u n s e n t i m e n t

mirall en el qual altres moviments

Joan Bossacona, de Palamós, i Josep
Caselles i Francesc Nogués,de Girona.

d'agraïment que parteix de la meva

associatius posteriors al vostre han

persona i de la resta dels membres que

centrat la mirada, i han vist en el Gremi

formen part de les distintes

un model al qual imitar.

associacions provincials i federacions
d'associacions que integren CONAIF.

En qualitat de president de CONAIF us

Perquè en el si de la Confederació

animo a seguir en aquesta mateixa línia

Nacional, el Gremi ha mostrat sempre

de treball, convençut que en els

una alta disposició a la cooperació, així

pròxims anys afrontareu amb igual

com a involucrar-se en qualsevol

actitud i eficàcia els reptes que els

iniciativa que persegueixi la

nous temps ens ofereixen. I igualment

salvaguarda dels interessos generals

us transmeto la meva més sincera

de les nostres empreses.

enhorabona per aquest cinquantè
aniversari de la fundació de
l'Associació.
Àngel Olivar
President de CONAIF

Àngel Martínez
President
Federació Catalana d’Instal·ladors
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Girona, un dels pilars més forts

M

ig segle d'existència d'una

aconseguit en part per la col.laboració i

associació és el reflex de

l'esforç de les persones que en cada

molts anys de vivències, en

aquest cas, de moltes empreses

moment han format part d'aquesta
associació empresarial gironina

instal.ladores de Girona, i és també
reflex del seu bon fer.

Desitjem que continueu en el futur amb
la línia dels èxits que heu aconseguit i

És per aquest motiu que us dediquem

que ara celebreu.

les nostres més sinceres felicitacions .
Les meves més sinceres felicitacions.
Un

aniversari

d'aquestes

Pere Miquel Guiu i Vidal

característiques també ens dóna lloc a

President FERCA Lleida

reflexionar sobre els objectius
aconseguits i quina projecció de futur
volem aconseguir per a les empreses
associades .
Permeteu-me dir també que Girona és
un dels pilars més forts de la nostra
Federació Catalana d'Instal·ladors
(FERCA), coneguda avui dia en tot en
el nostre territori i fora d'ell, per la força i
representació que té , la qual cosa ha
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Un Gremi cada cop més representatiu

É

s una gran satisfacció felicitarvos en nom de l´Associació de
Gremis d´Instal.ladors de

Tarragona, en ocasió del 50è aniversari
del Gremi de Girona.
És molta la feina que fem als Gremis i
de vegades poc reconeguda; això ho
sabem els que hi som al capdavant i
també els que hi treballen dia a dia. És
per això que faig extensives les meves
felicitacions a tot l´equip que l´envolta i
a tota la massa social del Gremi, ja que
ha estat entre tots que l´han fet gran.
Cal no oblidar els precursors de
l´associació i els que hi han dedicat el
seu treball i el seu esforç en el decurs
d´aquests cinquanta anys. Per a ells, el
nostre record i la nostra admiració.
Des de Tarragona us animem a seguir
endavant amb la vostra feina per a fer el
Gremi cada vegada més gran i més
representatiu, si pot ser, en el nostre
sector.

Ramon Martí i Grant
President
Associació de Gremis
d’Instal·ladors de Tarragona
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T

ot i que el Gremi d'Instal·ladors

aquest sentit, una de les primeres

tarien l'assessor tècnic i l'assessor

es va crear com a tal arran de la

mesures que es van adoptar va ser la

econòmic, que van ser Xavier Plana i

Llei d'Agrupacions de 1977,

cal retrocedir fins el 1952 per trobar els

creació del Carnet Sindical de

Jordi de Puig, respectivament. També

Fontaners.

durant la dècada dels 70, es van

seus orígens. Concretament, el 14 de

L'any 1973 l'assemblea va aprovar la

començar a organitzar els primers

setembre de 1952. En aquesta data es

creació d'un gabinet tècnic per a

cursos de formació. L'èxit del primer

creava, sota la tutela del Sindicat del

l'assessorament d'afers fiscals,

curs sobre instal·lacions de gas, ofert

Metall, el Grup de Fontaners i Similars

laborals i generals dels agrupats i per a

per tècnics de Gas Girona i Gas

50 Anys d’història
de Girona, entitat sindical número 119,

la reactivació i l'impuls del Grup, però

Butano, va fer que aquesta iniciativa es

presidida per Ramon Imbert i

no és fins el 1975 que es contracta

repetís a comarques perquè tots els

registrada amb el número 8-952.

com a assessor jurídic Joaquim

instal·ladors interessats poguessin

Falgueras. Més endavant es contrac-

tenir-hi accés.

Com a grup econòmic amb certa
independència, desenvolupava totes

Poc més se sap fins el 1977, data en

les activitats sota els auspicis del

què el Gremi va adquirir personalitat

Sindicat del Metall encarregat de

jurídica pròpia, com a conseqüència

"controlar-lo". En aquest sentit, totes les

del desmantellament de l'organització

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 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
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50 Anys

d’història

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.
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.

Els anys 1977, 1978 i 1979 es va viure

nacional i estatal d'algunes de les

una activitat frenètica en l’aspecte

organitzacions més representatives

associatiu amb la creació en l’àmbit

del sector, com la CEOE o la FENIE. a
les quals l'Associació de seguida es va
adherir.
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 la Revista de
l'Instal·lador actual, 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.
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L'any 1979 es va canviar la

la presidència del Gremi de la FERCA

amb Gas Girona per col·laborar amb la

seves primeres actuacions va ser la

continuar signant convenis de

denominació anterior per l'actual:

durant quatre anys (1982-1986), la

instal·lació de gas a Girona i Salt. Amb

modernització i la informatització de les

col·laboració per a la gasificació de les

oficines del Gremi.

comarques gironines.

El 1996 el Gremi va comprar les

d'aquest darrer període de la història

Gremi d'Instal·ladors d'Electricitat,

contractació com a assessors de Joan

aquest conveni el Gremi va ser pioner,

Fontaneria, Calefacció i Afins de

Casadevall i Josep M. Prat, Josep M.

ja que fins aleshores no s'havia arribat a

Girona. Pocs mesos abans, el Gremi

Boada, i Joan Roca, la incorporació al

un acord d'aquest tipus en tot l'Estat

havia traslladat les seves oficines al

Gremi dels conservadors-reparadors

Espanyol. Davant de l'èxit del model,

oficines del carrer Caterina Albert de

del Gremi són la inauguració de la xarxa

carrer Caterina Albert.

frigoristes o la signatura d'un conveni

aquest es va exportar arreu i

Girona i es va continuar treballant en

Fercom (1997) i tot el que ha comportat

actualment s'aplica a moltes províncies

qüestions tan importants com la lluita

per als instal·ladors. Avui, el gran repte

espanyoles i catalanes.

contra l'intrusisme, la formació,

de futur és la construcció de la nova

l'assessorament i la informació als

seu del Centre de Formació del Gremi.

Tres anys després, va ser elegit com a
nou president Francesc Nogué i Ogué,
que va estar al capdavant del Gremi

L'any 1991, Pere Rodríguez va ser

agremiats. La dècada dels 90 va ser

fins el 1991, quan Pere Rodríguez va

elegit nou president del Gremi

una època amb una gran activitat per

prendre el relleu. Durant el mandat de

d'Instal·ladors de Girona. Una de les

part de la comissió del gas, que va

Nogué, 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

5 0 A n y s d ’ h i s t ò r i a

Una de les fites més emblemàtiques
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L’advocació per Sant Eloi

L

'origen del corporativisme

Eloi. En aquella època era comú a la

gremial a Catalunya cal buscar-

majoria de les poblacions que els

lo als gremis i confraries

diferents oficis especialitzats del treball

medievals, associacions lliures que

del ferro i d'altres metalls, estiguessin

van sorgir impulsades per l'Església

reunits en una única confraria o un únic

com a conseqüència de l'exercici

gremi, que per raó de la seva

d'una activitat comuna en arts, oficis o

advocació comuna rebia el nom de

pràctica mercantil.

Confraria de Sant Eloi o dels elois. A

Els gremis eren corporacions

de l'existència d'una confraria de sant

Girona, l'any 1420 ja hi ha constància
obligatòries i exclusives, basades en la

Eloi. Són aquests orígens els que

privativa o privilegi de fabricació i venda

expliquen, encara avui, l'advocació

reservat als membres de cada gremi.

dels instal·ladors per Sant Eloi, conegut

Els gremis no eren centres de

per ser el més gran orfebre de França al

producció, sinó que reglamentaven els

segle VII.

Sant Eloi

aspectes tècnics de fabricació d'un
producte i, sobretot, els aspectes
laborals i socials del treball i la
comercialització, i tractaven d'evitar els
efectes de la competència entre els
agremiats. Aquestes corporacions
tenien uns orígens religiosos i una
activitat pietosa indestriable de la seva
existència, i estaven sota l'advocació
d'un sant patró.
En el cas del Gremi d'Instal·ladors de
Girona aquest origen es troba en els
elois, nom que rebien a la Catalunya
preindustrial els membres dels oficis
metal·lúrgics, sota l'advocació de Sant

31

33

E

l 50 aniversari del Gremi d'Instal·ladors de Girona coincideix amb el
número 100 de La revista de l'instal·lador, la publicació corporativa dels
instal·ladors gironins. Des de la publicació del primer número l'any

1977, la revista ha passat per diverses etapes, però sempre s'ha caracteritzat
per ser l'eina de comunicació entre el Gremi i els seus agremiats.

100 números de la revista corporativa
Ja a l'assemblea del 28 d'agost de

Amb l'inici de l'edició de circulars

Electricistes de Madrid i de la FENIE.

1953 Jaume Caritg, vocal del Grup de

informatives, el Gremi d'Instal·ladors de

La publicació va ser possible gràcies a

va proposar la

Girona es va convertir en la primera

la col·laboració de l'empresa Soler-

creació d'un butlletí per als agrupats.

associació catalana amb una

Palau de Ripoll, que fins el 1982 va

Fontaners i similars,

Aquesta proposta, però, es va

publicació pròpia. Aquesta iniciativa va

assumir-ne el cost de manera

desestimar i no va ser fins quasi 20

rebre nombroses felicitacions entre les

exclusiva.

anys després, el 1977, quan es va

quals destaquen la de l'Associació

Inicialment, es tractava de circulars

iniciar la confecció del butlletí.

Professional d'Instal·ladors i

informatives bimensuals en format A3 a

Núm 1
Desembre 1977
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doble cara. Aquests fulls es feien

publicació de les taules salarials

austera i no hi havia cap element gràfic

incorporació d'una capçalera amb

capçalera, que es modifica en dues

renovar totalment la seva imatge de

arribar a tots els associats, organismes

indicatives de l'import de la gratificació

que agilitzés la seva lectura.

petits grafismes i es comença a

ocasions abans del número 79.

nou. Aquest cop, però, el canvi va ser

revista.

A partir del número 79, La revista de

capçalera sinó que també es va

l'Instal·lador va experimentar un nou

modernitzar tot l'interior amb la

A partir d’aquest moment, a la

canvi d'imatge amb el redisseny de la

incorporació del color a tota la

oficials, associacions empresarials,

de Nadal, unes mesures urgents de

col·legis professionals, companyies

reforma fiscal i les actuacions i

A partir del número 17, el butlletí

combinar el català i el castellà a la

d'electricitat, aigua i gas, Cambres de

contactes realitzats amb la Delegació

comença a incrementar puntualment la

Comerç i a les Federacions Regionals i

d'Indústria i les companyies

seva paginació, arribant a les 17

Nacionals.

d'electricitat. En aquests inicis el butlletí

pàgines.

s'editava en castellà, a una sola tinta i
El primer número es va publicar el

no tenia una periodicitat preestablerta:

En una segona etapa, que comença a

desembre de 1977 i els principals

a vegades era mensual i d'altres

partir del número 26, s'introdueixen els

temes que es van tractar van ser la

bimensual. La publicació era molt

primers elements gràfics amb la

total. No només es va redissenyar la

publicació es comencen a introduïr

capçalera i un petit canvi d’estil dels

publicació i la utilització de tipografies i

canvis graduals, principalment a la

interiors. Aquest disseny gràfic es va

d'un tractament gràfic molt més

mantenir fins al número 94, quan es va

modern.

Núm 60
Novembre 1989

Núm 2

Núm 17

Gener 1978

Setembre 1980

Núm 74
Maig 1996

Núm 94
Maig 2001

Núm 43
Juny 1987

Núm 35
Febrer 1985

Núm 79
Agost 1997

les
seus
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es dels seus inicis al Sindicat Vertical el Gremi d'Instal·ladors de Girona

fase posterior, d'una sala d'actes amb

ha tingut diverses seus. En aquests cinquanta anys, les oficines del

cabuda per a 100 persones.

Gremi s'han anat adaptant i ampliant segons les necessitats de cada

Per la seva banda, la planta superior es

moment. Actualment, després de més de 20 anys al carrer Caterina Albert, el

destinarà a serveis gremials com la

Gremi té previst traslladar-se l'any vinent a una nova seu habilitada per atendre les

sala de juntes, biblioteca i despatxos.

necessitats actuals dels agremiats.

La resta de la planta es deixarà
inicialment sense acabar per dedicar-la
en un futur a aules de formació,

Del sindicat vertical a la futura seu
22 de gener de 1979
A la circular número 9, l'Asociación
Autónoma de Empresarios

reservant tot l'espai de la planta baixa
per a tallers.

2002
En projecte

Instaladores Electricistas, Fontanería,

1952

Saneamiento, Climatización,

Actualment, el Gremi està treballant en

Combustible y Similares anunciava als

el projecte per a la construcció de la

seus associats el trasllat al carrer

nova seu del Gremi al polígon industrial

En els seus orígens el Gremi

Caterina Albert número 6, entresòl. El

de Domeny. Les noves instal·lacions

d'Instal·ladors, encara amb el nom de

motius del canvi van ser la necessitat

tindran una superfície total de 2.393 m2 i

Grup de Fontaners i Similars de Girona,

de disposar d'uns locals "dignes i

al seu interior s'ubicaran les noves

tenia la seva seu a la Central Nacional

adequats" amb tots els equipaments

Sindicalista (CNS) de Girona, més

1977

coneguda com a Sindicat Vertical, a la

oficines del Gremi i el Centre de
Formació. Segons el projecte, de la

L' any 1977, com a conseqüència del

superfície total, 240 m2 es destinaran a

Gran Via Jaume I. Llavors, les reunions

desmantellament de l'Organització

les dependències generals i

se celebraven sota la tutela del Sindicat

Sindical Vertical, el Gremi va adquirir

administratives del Gremi, mentre que

del Metall a la Sala d'Actes de la CNS.

personalitat jurídica pròpia i es va

la resta es dedicarà al Centre de

constituir com a Associació

Formació, que es desenvoluparà a

d'Empresaris Instal·ladors Electricistes,

través d'aules i tallers destinats a

de Fontaneria, de Sanejament, de

fontaneria i sanitaris, baixa tensió,

Climatització, Combustible i Similars,

calefacció i combustibles líquids, gas,
aire condicionat i taller de soldadura

traslladant la seva seu a la Plaça
Marquès de Camps, 15 2n 2a. El local

necessaris per a l'activitat del Gremi, ja

elèctrica i autògena. Totes les activitats

es va llogar als germans Bosch i Reitg

que la seu de la Plaça Marquès de

de taller estaran recolzades per un

Camps havia quedat completament

magatzem general.

per 6.000 ptes. mensuals.

P2

obsoleta. Les noves oficines es van

A la planta baixa està prevista la

llogar a la Caixa de Pensions i el

recepció d'alumnes, oficines de

mobiliari i instal·lacions es van comprar

direcció i professorat, serveis i

a Torras Hostench per poc més d'un

vestidors. També s'ha previst la reserva

milió de pessetes. Un dels avantatges

d'un espai per a la instal·lació, en una

de la nova ubicació era que es tractava
d'una zona poc desenvolupada
urbanísticament i "amb lloc per
aparcar".

P4

P4

P4
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Organització

D

Pere Rodríguez Muñoz

es dels seus inicis el Gremi d'Instal·ladors de Girona ha disposat d'un
model organitzatiu representatiu i funcional format per un total de 33
persones.

Junta executiva 2002
Ernest Roglans Corredor

Jaume Vila Alcalà

Josep Casellas Soler

President
Vicepresidents
Secció Electricitat
Secció Fontaneria
Secció Gas
Secció Calefacció
Secció Refrigeració
Secció Econòmica
Tresorer
Comptador

Pere Rodríguez Muñoz

Ernest Roglans Corredor
Jaume Vila Alcalà
Josep Casellas Soler
Eduard Genís Reixach
Pere Albertí Solés
Josep Cargol Descaire
Antoni Ruiz Ruiz
Josep Ribot Bou

Junta directiva

Juntes històriques
1952
President
Vicepresident

Pere Ros
Francesc Burgas

1958
President
Vicepresident primer
Vicepresident segon

Joan Puig Admetller
Enric Caballé
Felipe Magaldi

1977
President
Vicepresident
Tresorer
Comptador

Joan Puig Admetller
Francesc Bonal Rigau
Francesc Nogués Ogué
Josep Ribot Bou

1980
President
Vicepresident
Vicepresident-tresorer
Comptador

Joan Puig Admetller
Miquel Llapart Roca
Francesc Nogués Ogué
Josep Ribot Bou

1982
President
Vicepresident

Francesc Nogués Ogué
Pere Rotllan Trafí

1984
President
Vicepresident
Vicepresident-tresorer
Comptador

Francesc Nogués Ogué
Pere Rotllan Trafí
Joan Mateu Serramontmany
Josep Ribot Bou

Està formada per la Junta Executiva més els següents vocals
Comarcal Girona

Eduard Genís Reixach

Pere Albertí Solés

Josep Cargol Descaire

Antoni Ruiz Ruiz

Josep Ribot Bou

Jordi Serra Teixidor
Joan Marmolejo Cortés
Comarcal Banyoles
Joan Romans Barceló
Jaume Brugués Nou
Comarcal Blanes
Josep Reguant Alsina
Salvador Puigvert Boada
Comarcal Figueres
Joaquim Testar Juncà
Octavi Gratacós Malagelada
Comarcal La Bisbal
Ramon Teixidor Hernández
Josep Burgas Borrat
Comarcal Olot
Juli Canal Daunis
Xavier Masalo Santamaria
Comarcal Palafrugell
Antoni Ruiz Ruiz
Ernest Roglans Corredor
Comarcal Palamós
Esteve Gispert Vidal
Josep Cargol Descaire
Comarcal Ripoll
Joan Puigmal Corcoy
Francesc Jordà Planas
Comarcal Santa Coloma de Farners
Josep Juvanteny Rosquellas
Joan Campeny Taberner
Comarcal Sant Feliu de Guíxols
Lluís Teixidor Canals
Joan López Loubat
Comarcal Puigcerdà
Josep Vilella Laffite
Josep Bisbal Vidal
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Pere Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Girona

E

l president del Gremi d'Instal·ladors de Girona, Pere Rodríguez, considera que el Gremi ha
contribuït d'una forma determinant a la defensa dels interessos dels instal·ladors i que, sense ell,
moltes qüestions no s'haguessin pogut tirar endavant. Per a Rodríguez, president des de l'any

1991, la nova seu i el centre de formació seran vitals per al futur del Gremi i contribuiran a convertir-lo, de
nou, en un punt de referència.

Pere
Rodríguez

"El Gremi ha estat, és i serà un punt de referència”
normatives, la lluita contra l'intrusisme,

solucionar l'actual manca d'operaris i

que esperem que esdevingui

la formació…

instal·ladors. Des del principi, la nostra

capdavanter en el sector.

ha estat una aposta per un model
Com a president del Gremi,

formatiu eminentment pràctic que ens

Què ha canviat en el sector de

quins són els esdeveniments

permeti atendre les demandes reals

les instal·lacions en aquests
cinquanta anys?

més importants que li ha tocat

dels nostres agremiats, que

viure?

actualment tenen greus problemes per
trobar operaris amb la formació

En aquestes deu dècades ha canviat

Durant aquests 11 anys he viscut

adequada, ja que s’ha perdut la figura

quasi bé tot: la normativa, els materials,

moltes experiències enriquidores i

de l’aprenent i els alumnes d'FP surten

el sistema de treball…Hem passat de

esdeveniments rellevants, però potser

amb una base teòrica molt bona, però

les instal·lacions amb tubs de plom i

els esdeveniments més importants van

amb un dèficit de pràctica molt

d'acer a les de tubs de coure i derivats

ser, en el passat, la compra del carrer

important. Va ser aquesta mancança la

del PVC, del llapis i paper a la

Caterina Albert i actualment el projecte

que ens va impulsar a tirar endavant el

informàtica, de la mecànica a

per a la construcció de la nova seu del

projecte del Centre de Formació, tot i

l'electrònica… Si hi pensem veurem

Gremi i del futur Centre de Formació.

tractar-se d'una tasca que no ens

que els canvis han estat importan-

També voldria destacar la tasca duta a

correspon.

tíssims, i això demostra la capacitat

l’equip humà del Gremi, la junta

Un cop més el Gremi tornarà a

que en aquests cinquanta anys no han

directiva, les comissions de treball i

ser capdavanter.

deixat de reciclar-se i d'adaptar-se.

membres de la comissió de gas, que

Efectivament, una lectura atenta de la

Com veu el futur del Gremi?

han desenvolupat una feina molt

història del Gremi ens permet veure

terme durant tots aquests anys per

d'adaptació que tenen els instal·ladors,

molt especialment per en Juli Vila i els
Cinquanta anys d'història són

50è aniversari i no el 25è.

una fita important.
Abans de res cal explicar el perquè

Quin és el balanç d'aquests 50

important, primer amb els convenis

com

anys?

amb Gas Girona i després amb els de

característiques és que el Gremi ha

de la nova seu i del centre de formació,

Gas Natural.

estat, és i serà un punt de referència.

el Gremi es consolidarà com a punt de

d'aquesta celebració. El Gremi

una

de

les

nostres

Molt esperançador. Amb la construcció

d'Instal·ladors va fundar-se oficialment

D'aquests cinquanta anys hi ha una

Vam ser el primer gremi de l'estat

referència i incrementarà els serveis

ara fa 25 anys, però en realitat la nostra

cosa clara: sense el Gremi difícilment

espanyol que va disposar d'una

que ofereix a tots els seus agremiats.

història comença l'any 1952 amb la

s'haurien pogut tirar endavant molts

Fa un moment parlava del

publicació corporativa pròpia, vam

En aquest sentit, els agremiats trobaran

creació del Grup de Fontaners i

temes importants per als

projecte de la futura seu. Pot

impulsar els primers convenis també a

en el Gremi tot allò que necessiten i

Similars del Sindicat Vertical. Així

instal·ladors.Gràcies al Gremi els

donar-nos-en més detalls?

escala estatal per a la gasificació de les

nosaltres els hem de saber donar les

ciutats de les comarques gironines,

respostes adequades.

doncs, tot i que avui sembla que tot

instal·ladors han tingut la força

hagi començat amb l'arribada de la

necessària per defensar els seus

Ara fa quatre anys vam començar a

vam impulsar junt amb els companys
de Ferca de Barcelona, Tarragona i

democràcia, els nostres orígens són

interessos com a col·lectiu i fer front a

plantejar-nos la possibilitat de construir

anteriors i no els hem d'oblidar. És per

qüestions tan importants com la

una nova seu i de disposar d'un centre

Lleida la creació de la xarxa Fercom… I

això que enguany celebrem el nostre

intervenció en l'aprovació de noves

de formació propi que ens permetés

ara, impulsem un centre de formació
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Francesc Nogués, expresident del Gremi d'Instal·ladors

D

es dels seus inicis, Francesc Nogués ha estat molt vinculat al Gremi. Va ser president del Gremi
d'Instal·ladors durant nou anys, del 1982 al 1991, però abans ja va formar part de la junta
directiva com a tresorer. En aquests cinquanta anys ha vist com els llauners es convertien en

instal·ladors i com el Gremi es transformava per donar resposta a les necessitats reals dels agremiats.

Francesc
Nogués
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Com

era

fa

50

anys

la

obligatori formar part del Sindicat

professió d'instal·lador?

Vertical, però això no suposava cap

Cinquanta anys enrera els instal·ladors

els membres de la junta directiva fèiem

avantatge per als instal·ladors. Tot i això
com els coneixem ara no existien, el

tot el que podíem per guanyar

que hi havia eren els llauners de poble.

avantatges aconseguint "cupos" de

Jo, per exemple, vaig començar

material o negociant impostos de la

treballant de peroler l'any 1935 i de mica

importància de l'ITE (Impuesto de

en mica em vaig anar reconvertint en el

Tráfico de Empresas). Ara, tot això ha

que avui en dia entenem com a

canviat molt i els instal·ladors tenen

instal·lador.

molts avantatges pel sol fet d'estar
agremiats.

Quins

eren

els

principals

problemes dels instal·ladors

Quan va començar el Gremi a

en aquells moments?

tenir entitat pròpia?

Després de la guerra un dels principals

Fins que no va desaparèixer el Sindicat

problemes era el subministrament de

Vertical i ens vam traslladar a les oficines

material. A través del Sindicat Vertical es

de la Plaça Marquès de Camps el

podien aconseguir "cupos" de material,

Gremi no va tenir entitat pròpia. En

però la resta s'havia de comprar

aquell moment vam haver de fer una

d'estraperlo a preus molt més cars.

important tasca de revisió de tota la
documentació del Sindicat Vertical que

Quins

eren

llavors

els

ens va portar més de mig any de feina,

avantatges d'estar agremiat?

però l'esforç va valer la pena.

En els temps del règim franquista era

Quins van ser els primers
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Francesc Nogués, expresident del Gremi d'Instal·ladors
objectius del Gremi?

transformació tan gran que costa de

que li va tocar viure com a

creure. Heu de pensar que nosaltres

president?

El que volíem era unir totes les forces

vam començar com a llauners de

per poder lluitar pels interessos dels

poble, que tan aviat arreglàvem un pot

Com a president, no només vaig veure
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La visió dels agremiats del 50 aniversari del Gremi

S

ense cap mena de dubte, els grans protagonistes del 50è aniversari del Gremi d'Instal·ladors són els seus agremiats.
Són ells els que han viscut en primera persona els fets més destacats d'aquestes cinc dècades i els que més
directament s'han beneficiat de la seva actuació. Per conèixer el seu punt de vista hem entrevistat alguns dels agremiats

més antics, que ens han donat el seu punt de vista particular.

agremiats i contra l'intrusisme i la

de llauna, com col·locàvem vidres als

néixer la FERCA i la CONAIF, sinó que

competència deslleial, molt freqüents a

habitatges. Des de llavors fins ara, el

vaig viure un moment apassionant de

PREGUNTES

l'època. Fins i tot vam provar de fer una

sector de la construcció ha evolucionat

la nostra història: l'explosió

1. Des de quan és membre del Gremi d'Instal·ladors de Girona?

cooperativa per comprar i vendre

moltíssim, i ens ha obligat a adaptar-

democràtica. Al capdavant del Gremi

material, però aquesta iniciativa va ser

nos constantment als nous temps i a

em va tocar viure l'organització de la

2. Des de llavors fins ara, quins són els canvis més importants que ha viscut el seu sector?
3. Com valora els cinquanta anys del Gremi?
4. Quina creu que és l'aportació més important que ha fet el Gremi en aquests anys?

les noves necessitats. En aquest

societat civil en gremis, associacions,

sentit, per a mi, el canvi més radical ha

etc… i va ser un moment d'una gran

Quins són els principals canvis

estat la transformació de llauners a

intensitat, durant el qual vaig assistir a

Josep M. Ginés.

que ha experimentat el sector

lampistes.

centenars de reunions, acompanyat

Girona

Vostè va ser president del

incalculable ajuda, per endegar temes

En els darrers 50 anys la professió

Gremi durant nou anys. Quins

tan importants com la FERCA.

d'instal·lador ha viscut una

van ser els fets més destacats

un autèntic desastre.

en aquests anys?

sempre d’en Juli Vila que va ser d’una
1. Ni idea, no me'n
recordo.
2. La fita més gran que ha viscut el
Gremi crec que és la instal·lació del nou
reglament de baixa tensió, que va
obligar el sector a requalificar-se i a
canviar a la nova tecnologia per tal de
tirar endavant els seus negocis, i això
va ser un repte. Modernitzar-se,
canviar, empreses de qualitat i amb
preparació. D'altra banda, el Gremi ha
impulsat que un bon grup d'empreses
hagin passat als fills amb molta més
preparació, amb millor qualitat, cursos,
formació professional, tècnics,
enginyers. És molt diferent
l'aprenentatge del dia a dia que una
preparació tècnica.
3. Molt positivament. Durant aquests
anys hi ha hagut personatges clau que
crec que són els que han fet que el
Gremi evolucionés d'aquesta manera
tan positiva, i entre aquests
personatges, i no vull ensabonar ningú,
en Juli Vila ha estat un home capital.
4. Per una banda, el Gremi ha impulsat
la preparació tècnica de l'instal·lador, la
possibilitat de reciclatge. Les noves
tecnologies exigeixen més preparació i
l'instal·lador això ho ha trobat en el

Gremi. La participació del Gremi ha
estat molt positiva en aquest sentit.
D'una altra banda, i molt important,
amb el Gremi s'ha despertat una mica
l'afany d'associacionisme, de
participació, la constància, de fer les
coses conjuntament. Formació i
cohesió. Això ha provocat una millora
en el sector, un canvi molt important.
Antoni Roglans.
Palafrugell

1. Sóc membre del
Gremi d'Instal·ladors
des que es va formar. Recordo que els
lampistes primer estàvem a dintre els
sindicats, dins la Casa Sindical, on
s'escollien els nostres representants
per anar a negociar el conveni a
Hisenda. A partir d'allà vam començar
a lluitar per ser independents i sortir de
la casa sindical. Vam llogar un pis a la
plaça Marquès de Camps i cada
divendres ens hi reuníem. Va ser una
millora molt important perquè teníem
més llibertat d'horaris, un lloc per rebre
la gent i treballar pels nostres
interessos.
2. Per a mi els canvis més importants
que ha viscut el sector són tres:
l'entrada en vigor del nou reglament per
a instal·lacions elèctriques, que
obligava a tenir el carnet d'instal·lador;
el reglament del gas i el de les

instal·lacions d'aigua.
El nou reglament per a instal·lacions
elèctriques va canviar molt les coses
perquè, entre altres, va exigir que es
posessin diferencials (aquí no n'hi
havia i teníem feines per trobar-ne).
D'alguna manera el lampista es va
convertir també en electricista,
començava a fer instal·lacions
elèctriques i necessitava el carnet
d'instal·lador (jo tenia el carnet número
23 de la província). A partir d'aquí
també es van començar a fer cursos i a
especialitzar la gent.
L'altre gran canvi va ser quan va sortir el
gas i el seu reglament, que va obligar a
fer més cursos de formació.
Posteriorment va sortir el reglament per
a les instal·lacions d'aigua, que eren
regulades i inspeccionades per
Indústria.
Això a banda dels canvis de materials i
del sistema de treballar.
3. El Gremi ha estat molt efectiu i
important a l'hora de defensar els
interessos dels agremiats. La unió fa la
força. A més, cada any ens reuníem
amb els gremis d'instal·ladors de les
altres províncies catalanes per discutir
coses i tenir més força per anar a parlar
amb el delegat d'Indústria.
4. Una de les aportacions més grans
del Gremi ha estat l'assessorament
tècnic als instal·ladors. El Gremi ha
servit perquè es fessin valer els mèrits
dels bons instal·ladors davant de les
constructores..., per competir davant
els mals professionals. Ha defensat els
interessos del sector i ha ajudat a
formar la gent i a intercanviar
coneixements i experiències.
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PREGUNTES
1. Des de quan és membre del Gremi d'Instal·ladors de Girona?
2. Des de llavors fins ara, quins són els canvis més importants que ha viscut el seu sector?
3. Com valora els cinquanta anys del Gremi?
4. Quina creu que és l'aportació més important que ha fet el Gremi en aquests anys?

Vicens Ferrer.

veient l'evolució constant.

Tossa

1. Des de la fundació
de l'Agrupació i la
Junta. Des que les oficines del primer
Gremi estaven a la plaça Marquès de
Camps. He estat vocal de Junta de la
zona de Lloret, Tossa i Blanes. Hi havia
dos vocals que s'anaven renovant,
però ningú no s'hi vol dedicar, no vol
perdre hores quan hi ha molta feina, així
que jo vaig ser vocal fins a la jubilació.
Sempre m'he pres la tasca de vocal
amb molta vocació. Resulta molt
constructiu, perquè sempre estàs
pendent de les noves normatives,
legislacions; et mantens sempre al dia.
2. El sector ha anat evolucionant
contínuament. Jo em dedicava a
electricitat, fontaneria, gas i calefacció.
Tinc tots els carnets empresarials. Del
gas tinc el carnet número 16 de la
província de Girona, fa 35 anys que el
tinc.
Sempre estava al dia dels canvis de
normativa, implantació de coses
noves, sempre hi ha temes a discutir
en les reunions, plantejaments,
debats, dubtes, problemàtica,
votacions… Des de llavors s'ha
evolucionat molt, hi ha hagut canvis
constants i no pararà de canviar.
3. Molt bé. Personalment sempre m'ha
agradat l'ofici, no he tingut estudis,
però m'he anat formant amb la
pràctica. La meva valoració és molt
positiva. Des del punt de vista
constructiu el Gremi m'ha ajudat molt a
adquirir informació. Ha estat molt
eficaç, m'ha agradat molt i ho he fet
amb molt de gust.
Jo he viscut l'ofici, m'hi he dedicat tota
la vida, des de les primeres
instal·lacions elèctriques, i he anat

4. Per a mi l'aportació més important
que ha fet el Gremi en aquest anys és
unir els instal·ladors. Ha aconseguit
que cadascú no vagi per la seva
banda, que no hi hagi rivalitat, sinó que
s'associïn, que es discuteixi i es
comparteixi en assemblees, reunions:
a dialogar, a unificar criteris, a la
convivència. Una altra de les coses
que ha aportat el Gremi és la formació
de nous instal·ladors a través de
cursos per obtenir carnets
professionals per a cada activitat.
Contínuament s'han anat organitzant
cursos de formació i s'ha informat els
agremiats. Finalment, ha estat molt útil
també per gestionar papers i fer tràmits
burocràtics, per tractar amb
l'administració. En aquest sentit podem
dir que ens ha facilitat molt les coses,
perquè per a l'instal·lador és més fàcil
portar la informació al Gremi que anar
d'administració en administració. El
tracte és molt diferent, més agradable.

Enric Cat.
Hostalric

1. Sóc membre del
Gremi des que vaig
entrar a l'ofici, fa uns 37 anys. Vinc d'una
família molt vinculada al sector. El meu
avi ja era lampista. A casa guardo una
factura de l'any 1870; el meu pare s'hi
va dedicar des de l'any 1923 i ara és el
meu fill qui porta l'empresa. Quan jo
vaig fer-me càrrec del negoci el Gremi
ja estava constituït i vaig ser durant molt
temps el delegat a tota aquesta zona
d'Hostalric.

instal·lacions… Recordo quan no hi
havia fluorescents i els fils no eren de
plàstic. Actualment nosaltres ens
dediquem més a la part industrial
(electrònica, transformadors de mitja
tensió, automatització de màquines i
motors…). En aquest sentit hi hem
guanyat amb els contactors, la
maniobra i l’engegament de motors, els
variadors de velocitat… ara també hi ha
ordinadors que porten tota la maniobra
dels quadres. Abans els quadres eren
enormes i ara en un pam hi ha molta
més memòria. Per a mi el gran canvi ha
estat passar de l'electricitat a
l'electrònica i la informàtica.
3. La valoració que faig dels cinquanta
anys del Gremi és molt bona, crec que
ha estat una gran cosa per a tots. Ens
ha unit i ens ha facilitat molt la feina de
cada dia, sobretot en qüestió de
papers, a l'hora de treure'ns els
carnets…
4. El Gremi ha estat important perquè
ha defensat els professionals tant
contra l'intrusisme com davant de
l'administració. Al principi anàvem sols
a Indústria i és molt diferent anar-hi
formant part del Gremi. Ha estat un
gran suport.

Francesc
Rabassedas.
Cassà

1. Des del principi.
2. En aquests cinquanta anys el sector
ha canviat moltíssim.
3. Molt positivament

2. El canvi més important que ha viscut
el sector és la gran evolució que ha fet
en el sentit tècnic i de materials. Tot ha
canviat molt, els muntatges, les

4. Al principi ajudava el Gremi en tot el
que podia, papers… Ara ja fa anys que
n'estic desvinculat.

Josep
Casadevall.

Francesc
Teixidor.

Cassà

La Bisbal

1. Des del 1965
aproximadament.

1. Fa 35 anys. Des
del 1967 aproximadament

2.S'ha anat modificant i s'ha posat al
dia. Abans es feia molt poca cosa, ara
es té més informació, es treu més profit
en tot. En una paraula, s'ha
modernitzat.
3. Bé. Al començament era molt petit,
gairebé no es feia res. Ara ha canviat
molt, es duen a terme moltes coses, es
fa molta feina des del Gremi.

2. Canvis positius. Sempre per bé. Al
principi, hi havia pocs agremiats, es
feia poca cosa. Ara es fa molta feina
des del Gremi.
3. Positius.
4. Ajudar a prosperar i en els moments
que han sorgit problemes.

delegat d'Indústria, va obligar a complir
el reglament a tots els agremiats. Quan
les coses van mal dades, la gent
s'organitza. Amb dos o tres lampistes
més, vàrem formar un petit Gremi
Comarcal a Palamós, adossat al de
Girona. Vàrem anar molts anys junts. I
és aquesta unió, l'associacionisme,
l'altra gran aportació del Gremi en
aquests anys. A partir de quan ens
vàrem agremiar les coses van anar
més bé, no hi havia competència,
vàrem posar un preu únic... i va ser
quan més guanys vàrem obtenir.

Josep Gironès.
Blanes

4. En primer lloc, el Gremi ha ajudat
l'instal·lador a posar-se al dia i, en
segon lloc, l'ha ajudat en tota la
informació de cara a l'administració,
tràmits…

Andreu Vinyeta.
Olot

1. Des del dia abans
de fundar-se. La
primera reunió la vam fer al camp del
GEiEG i pensàvem que seríem molts
però vam ser pocs.

Antoni Badés.
Palamós

1. No li diré l'any
exacte, però sóc
membre del Gremi
des del començament.
2. El canvi més important el vam viure
quan va entrar el delegat d'Indústria, el
Senyor Dourdil. Hi va haver un canvi
terrible en el sector de l'electricitat. Va
entrar un nou reglament i tots anàvem
de corcoll. Aquest va ser un gran canvi,
el més important en el Gremi.

3. Per a mi, el principal ha estat la bona
harmonia i els bons companys. Tots
encara ens apreciem.

3. Molt positivament. Deu sobre deu.
Quan encara no existia el Gremi, quan
encara l'estaven formant jo ja anava a
les reunions, així que vaig començar
des de zero. A partir de la seva
formació, tot va canviar molt, ens va
facilitar molt la feina, no t'havies de
preocupar de moltes coses, el Gremi
te les solucionava. Va ser una gran
cosa.

4. Arribar a transmetre la informació a
tots els agremiats i a assessorar-los.

4. Com ja he dit abans, l'aportació més
gran ha estat quan el senyor Dourdil,

2. Tot ha canviat. D'aquelles quatre
persones que érem ara som molts;
d'un piset on no hi cabia ni una taula,
ara tenim unes oficines. D'un no res,
s'ha fet un gremi.

1. Des del començament. Jo vaig ser
membre fundador, a
mitjan anys 70, quan va morir Franco.
2. El canvi més important va ser l'any
1973 amb la incorporació del nou
reglament. Ara ja està desfasat, però
en aquell moment va suposar una
transformació notable.
3. Positivament. Han estat molt
efectius.
4. L'aportació més important que ha fet
el Gremi en aquests anys ha estat
l'afavoriment dels contactes entre
l'Administració, Delegació d'Indústria,
sobretot, i els instal·ladors. Els anys de
la transició van ser molt difícils, i el
Gremi va ajudar molt a solucionar
problemes que anaven sorgint; ens va
posar en contacte amb els organismes
oficials i amb altres gremis, com el del
metall, per exemple.

Cronologia
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Cronologia
1952
El 14 de setembre, a la Sala d'Actes de
la CNS, es constitueix el Grup de
Fontaners i Similars de Girona, presidit
per Ramon Imbert.

L'Assemblea aprova la creació del
Carnet Sindical de Fontaners.

1954
És elegit president Manuel Trias.

El pressupost per a aquest any va ser
de 19.500 ptes.

L'assemblea elegeix com a nou
president Joan Puig Admetller.
S'estableix una quota de 5 pessetes
per treballador per formar part del Grup.
Entra en vigor el Carnet d'Empresa amb
Responsabilitat.
Aquest carnet es va crear per lluitar
contra l'intrusisme laboral. Tots els
instal·ladors autoritzats per la
Delegació d'Indústria havien de
Inauguració del Camp Nou

Descobriment de la
píndola anticonceptiva.

1952

Comença la fabricació
del cotxe Biscúter

J. Tarradellas, president de la
Generalitat, a l’exili.

Mort d’Stalin

Elvis Presley edita el seu
primer single

1953

1954

Tancament de la
Universitat de Barcelona.

Es posa a la venda
el SEAT 600

Es reprenen les obres
de la Sagrada Família

Primer submarí nuclear

Creació de Televisión
Española (TVE)

Tractat de Roma pel qual es
crea la Comunitat Econòmica
Europea (CEE)

Llançament de
l’Explorer 1, el primer
satèl·lit artificial
dels EUA (gener)

1955

1956

1957

1958

Ingrés d’Espanya a l’ONU.

Fidel Castro conquesta
el poder a Cuba
L’ONU proclama la
Declaració dels Drets
dels Infants

1959

J.F. Kennedy, president
dels EUA
Fets del Palau de
la Música Catalana

Construcció del mur
de Berlín

Els primers instal·ladors que van
aconseguir aquest carnet van ser
Jaume Blas, Josep Bellmàs, Joaquim
Viñas, Rafael Font, Miquel Llapart, Enric
Cat, Pere Xifra, Esteve Culubret, Vicenç
Oliveras, Joaquim Oliveras, Josep
Oliveras, Mateu Serramontmany, F.
Rabassedas

5 de maig
Es constitueix l'Associació Autònoma
d'Empresaris Instal·ladors Electricistes, de Fontaneria, Sanejament,
Climatització, Combustible i Similars.
5 de setembre
Es contracta Xavier Plana, com a
assessor tècnic del Gremi, i Jordi de
Puig com a assessor econòmic.
Es publica el primer número de les
circulars corporatives.

1973

1957

Manifest d’intelectuals catalans
a la UNESCO denunciant la
situació de la llengua catalana.

Es contracta com a assessor jurídic el
Sr. Joaquim Falgueras.

Entrada en vigor del Reglament per a
Instal·lacions d'Aigua.

Renovació de la junta del Grup. És
elegit president Pedro Ros.

El 30 de setembre de 1953 s'acorda
incloure al Grup les activitats de
llauneria, fontaneria, electricista i
fumisteria.

1975

1977

1953

1958

Fi del racionament.

disposar d'aquest carnet, d'acord amb
l'Ordre del Ministeri i de la Secretaria
General del Movimiento amb data 26
de juliol de 1957.

L'Assemblea aprova la creació d'un
gabinet tècnic per a l'assessorament
d'afers fiscals, laborals i generals dels
agrupats per a la reactivació i l'impuls
del Gremi.
1974
1 de maig
El Gremi
lloga
un local.
9 de desembre
Registre dels estatuts, amb el número
436. Queda fixat el domicili de
l'Associació a Girona, a la Plaça
Marquès de Camps, 15 2n 2ª, i es

Aparició de CC.OO.
Comença el Concili
Vaticà II

Creació de l’OPEP

Vol orbital de Yuri Gagarin

Greus inundacions a les
comarques gironines

1960

1961

1962

Primers èxits dels Beatles
Assassinat de J.F. Kennedy

1963

Inici de la Revolució
Cultural a la Xina

Fundació del Sindicat Democràtic d’Estudiants de BCN,
La Caputxinada

Apareix la minifaldilla

Revolta minera a Astúries,
demanant la llibertat sindical.

Ley de Prensa a Espanya

C. Barnard realitza el primer
transplantament de cor

1964

1965

1966

1967

Primer programa català
a TVE
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paga als propietaris, germans Bosch
Reitg, un lloguer mensual de 6.000
ptes.
1978

El mes de març s'aprova el canvi de
denominació de l'Associació, que
p a s s a r a a n o m e n a r- s e G r e m i
d'Instal·ladors d'Electricitat, Fontaneria,
Calefacció i Afins de Girona.
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actuals, a augmentar en quatre el
número de vocals i a un canvi de
denominació: Gremi d'Instal·ladors
d'Electricitat, Fontaneria, Gas,
Calefacció, Refrigeració i Afins de
Girona i Província.

1988

L'1 d'agost entra en vigor la jornada
laboral de 40 hores.

1986

1989

La Generalitat dicta una ordre
reguladora i unificadora de carnets
professionals per a totes les activitats.

25 de març
L'Assemblea acorda que tots els
documents del Gremi es facin en
català a partir d'aquest moment.

Se celebra per primer cop la Festa de Sant
Eloi, patró dels instal·ladors.

1984

1987

Es contracten tres nous assessors.

Signatura d'un conveni amb Gas

14 de desembre
El Gremi d'Instal·ladors de Girona
assumeix durant quatre anys la
presidència de la FERCA.
1983

Creació de la Confederació Nacional
d'Organitzacions Empresarials
Autònomes (CEOE) i de la Federació
Nacional d'Associacions Provincials
d'Empreses d'Instal·lacions Elèctriques
(FENIE).

1982
El Gremi aprova la renovació de la junta
i elegeix com a nou president Francesc
Nogués i Ogué.

El Ministeri de Treball suprimeix el
Carnet d'Empresa amb responsabilitat
fet que ocasiona queixes i protestes
del sector perquè afavoreix l'intrusisme
professional.
El Ministeri d'Indústria i Energia aprova
el marc normatiu del Document de
Qualificació Empresarial.
1979

Creació de la biblioteca del Gremi, el
primer volum de la qual va ser Cartes a
l'home i a l'empresari.

Assessoria jurídica: Joan Casadevall i
Josep M. Prat
Assessoria Fiscal: Josep M. Boada
Laboral: Joan Roca Magenti.

El Gremi inicia la creació d'un museu
d'antiguitats.

L'1 de gener entra en vigor la Llei que
regula l'aplicació de l'Impost sobre
Persones Físiques i el Decret regulador
del Sistema Comptable.

19 i 20 d'octubre
Se celebra a Madrid el I congrés
Nacional de Professionals Instal·ladors
Electricistes.

El 22 de gener
el Gremi es
trasllada a
les noves
oficines del
C/ Caterina
Albert.

1985
S'incorporen al Gremi els
conservadors-reparadors frigoristes.
Aquesta incorporació obliga a
modificar dos articles dels estatuts

S’estimula la circulació
de treballadors de la CEE

Fundació de l’Assemblea de Catalunya

La via del tren de
Girona s’aixeca 5 m
d’alçada

Fundació de CDC i
de CSC

Ingrés de la Rep. Pop.
Xina a l’ONU

Moren Picasso i
Pau Casals

Dimissió de Nixon
per l’escàndol
Watergate

Crisi del Sàhara
(Marxa Verda)

Annexió de Salt a
Girona

Mort de Franco
(20 de novembre)

A. Suárez, cap de
govern de l’Estat
espanyol

1974

1975

1976

Maig francès

L’home arriba a la lluna:
allunament d’Armstrong
i Aldrin

Tancada a Montserrat

Incorporació del microprocessador en
els ordinadors

Signatura del tractat
de desarmament
SALT 1 entre EUA i
l’URSS

1968

1969

1970

1971

1972

Regne Unit, Irlanda i
Dinamarca ingressen
a la CEE

1973

Aparició del diari
Avui (23 abril)

Girona per col·laborar amb la instal·lació
de gas a Girona i Salt.

17 de juliol
Signatura d'un acord de col·laboració amb
Gas Girona per a la instal·lació
de gas i calefacció a habitatges ja construïts a
G i r o n a , S a l t i S a r r i à d e Te r .

Incorporació del Gremi a la FOEG.
1990

10 de maig
Creació de la Delegació a Girona del Patronat
Català pro-Europa.
1991
Eleccions a la Cambra de Comerç de Girona.
El Gremi presenta un candidat amb l'aval de
més de 10 signatures.
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26 de març
Pere Rodríguez és elegit nou president
del Gremi.
1992
Es contracten els serveis de l’assessor
tècnic Carles Pastor.
Modernització i informatització de les
oficines del Gremi.

1993
Signatura de l'acord i col·laboració
entre el Gremi d'Instal·ladors de
Girona i Gas Natural SDG per a la
gasificació de la Bisbal d'Empordà i
Forallac.

de l'Empordà per actuar coordinadament en les campanyes de
modernització i millora de la xarxa de
subministrament elèctric en les zones
de l'Alt Empordà i la Garrotxa.
Abril
Renovació parcial de la Junta directiva.
S'incorporen Josep Caselles, Eduard
Genís, Josep Cargol, Jordi Serra, Joan
Marmolejo i Josep Juvanteny.
El Gremi compra les oficines del carrer
Caterina Albert de Girona.
Maig
Xerrada sobre els mecanismes de
gestió i prevenció d'impagats a
Olot,organitzada pel Gremi.
Aprovació de la reforma laboral.
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1997
El conveni gironí del metall és el primer
de l'Estat Espanyol consultable
per Internet.
Abril
El Gremi celebra l'Assemblea General
Ordinària.
Octubre
Se celebra el primer Congrés Català de
l'Electricitat, Firelèctric'97, a
Barcelona.
Juny
El 3 de juny el president de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol,
va presentar públicament la xarxa
Fercom.

La FERCA edita unes plaques per
identificar els agremiats i les activitats
que ofereixen.

1995
Acord amb Enher-Hecsa per editar en
català una guia-vademècum de les
normatives relatives a les instal·lacions
d'enllaç.
1996

Juliol
El Gremi adapta la seva estructura a la
normativa fiscal i comença a aplicar
l'IVA a les seves factures.
Reunió informativa a Figueres per
explicar el conveni amb
Hidroempordà.

Març
Conveni entre el Gremi i Hidroelèctrica

Retorn del president
J. Núñez, president
Tarradellas (23 d’octubre) del FC Barcelona

Estrena de La guerra de
les Galàxies, de G. Lucas

J. Pujol, president
Aprovació de l’Estatut de la Generalitat
d’Autonomia de Catalunya en referèndum Comença la guerra
Constitució, aprovada
entre l’Iran i l’Iraq
en referèndum
Apareix el diari El Punt (setembre)

1977

1978

Eleccions Generals
(15 juny)

Apareix El Periódico
de Catalunya

1979

1980

Entra en vigor la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.

Espanya ingressa
a l’OTAN

Mor Josep Pla
Cop d’Estat 23-F

Les aigües de l’estany
de Banyoles van arribar
a un nivell que no es
veia des de feia 50 anys
i van inundar part de
la ciutat

Una onada de fred
siberià va cobrir de
gebre i neu totes les
comarques gironines

Inauguració de
TV3
Expropiació de
RUMASA
Descripció de la
malaltia de la SIDA

Apareix el setmanari
El Temps

Aprovació de la Llei
d’Avortament
El Parlament aprova
la Llei de Protecció de
la zona volcànica d’Olot

1985

Apareix el primer
ordinador personal
d’IBM

F. González, president
del govern

Salt i Sarrià s’independitzen de Girona

Neix a Barcelona el
primer nen proveta
de l’estat

1981

1982

1983

1984
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La xarxa Fercom,
una eina innovadora
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instal·ladors a través de serveis com
FERCABANC o FERCAGEST. En el cas de
FERCABANC es tracta d'una base de dades en
la qual cada usuari pot localitzar material

El 3 de juny de 1997 el president de la

elèctric, de fontaneria i de climatització. Aquest

Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, va

servei inclou l'actualització permanent de les

inaugurar la xarxa Fercom. L'acte va ser

dades i la localització d'articles per famílies,

retransmès simultàniament mitjançant

referències i descripció. En el cas de

videoconferència a les quatre capitals

FERCAGEST es tracta d'un programa de gestió

catalanes. A Girona, la presentació es va fer al

integral específic per a empreses instal·ladores

Pavelló de Fontajau, on es van concentrar un

que inclou un assessorament tècnic permanent.

miler de persones, convocades pel Gremi

Entre els serveis que s'han incorporat

d'Instal·ladors.

recentment destaquen la possibilitat d'enviar

La xarxa Fercom és una iniciativa pionera

directament a la companyia els butlletins

promoguda per la Federació Catalana

elèctrics de tipus A i els butlletins de gas a través

d'Empreses Instal·ladores d'Electricitat,

de la xarxa. Aquest nou servei permet estalviar

Fontaneria, Calefacció, Climatització i afins, que

temps a les empreses instal·ladores, ja que

ofereix un ampli ventall de serveis als

s'eviten desplaçaments innecessaris. Altres

instal·ladors, que sense moure's de casa poden

serveis són l'accés gratuït al portal

consultar qüestions com novetats tècniques,

1998

1999

El Gremi d'Instal·ladors i la Unió
d'Empresaris de la Construcció
promouen la creació de l'empresa
Prevenció Laboral Gironina, SL ,
especialitzada en riscos laborals al sector
de les instal·lacions i de la construcció.

Abril
Assemblea General Ordinària.

Desembre
La Conselleria d'Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya
unifica els carnets professionals en un sol
model.

El Gremi posa en funcionament una aula
d'informàtica per impartir cursos de
formació.

2002

Gener
La Direcció General d'Energia i Mines
suprimeix la taxa dels butlletins
d'aigua.

normativa, butlletins, borsa de treball o un tauler

bases de dades del portal, amb més de 600.000
articles de material per a instal·lacions.

Des de la seva posada en marxa l'any 1997 fins

Actualment, dels més de 6.000 agremiats de

ara, la xarxa FERCOM s'ha anat consolidant

FERCA, 2.500 ja es beneficien de la xarxa

com a una eina d'una gran utilitat per a tots els

FERCOM.

Guerra del Golf

Abril
Renovació parcial de la junta directiva.
La Federació Catalana d'Associacions
Empresarials (FERCA) edita per primer
cop unes enganxines corporatives per
lluitar contra l'intrusisme
professional.
La FERCA i CONAIF fan una campanya
informativa sobre qui ha de realitzar les
revisions de les instal·lacions de gas.

Comença el primer curs interactiu de la
xarxa Fercom. Es tracta d'un curs
sobre instal·lacions amb conduccions
plàstiques.
2001
Maig
Aprovació del conveni col·lectiu del sector
del metall per al període
2001-2004.

Entrada d’Espanya i
Portugal en la CEE

Banyoles, subseu
Desenvolupament de Per primer cop, el Rally olímpica
Catalunya-Costa Brava
la informàtica, les
Matança a la plaça
autopistes de la infor- puntua en el Mundial Exposició Universal
de Sevilla
de Rallys
Tiananmen de Pequín mació i internet

Incendis a la Catalunya
Explosió de la pirotèc- central i a la Selva.
nia Brau de Vidreres
Les pluges torrencials
Inauguració de la
provoquen l’esllavissament
variant de Girona
de la muntanya de l’Estartit

Acords de pau de Dayton, Se signa definitivament
que posen fi a la guerra el conveni del Metall a
de Bòsnia
Girona

Obtenció del primer clon
a partir d’una cèl·lula d’un Els mossos d’esquadra
mamífer adult
assumeixen el control
del trànsit a Girona
Entra en servei l’eix transversal que connecta Girona El Palamós celebra el
i Lleida
seu centenari

1986

1987

1989

1993

1995

1997

1988

Reunificació
d’Alemanya

1990

Entra en servei la
variant de Platja d’Aro

1991

Jocs Olímpics de
Barcelona

1992

Avions segrestats per
terroristes s’estavellen
contra les Torres Bessones,
el Pentàgon i a l’estat de
Pensilvània

Traspàs de competències
de l’INEM

Una explosió de gas
mata 5 persones a
Caldes de Malavella

Caiguda del mur de
Berlín

Signatura de l’Acta de la
Unió Europea

50

Novembre
Fecsa-Endesa i la FERCA signen un acord
per a l'enviament telemàtic de
butlletins elèctrics mitjançant la xarxa
FERCOM.

Vaga general del 14
Eleccions municipals de desembre
i europees
Primera lliga del Valvi
Acord de destrucció Girona a l’ACB
d’armament nuclear
Fusió dels Rallys Costa
signat per Reagan i
Brava i Catalunya
Gorbatxov

Referèndum de l’OTAN

Novembre
50è Aniversari del Gremi i 100 números de
la revista de l’Instal·lador.

2000

Construpark.com, que permet consultar les

d'anuncis.

Entra en vigor la nova classificació
professional basada en un sistema de
divisions funcionals i grups professionals.

Cicle de xerrades a Girona, Palamós,
Puigcerdà, Blanes, Figueres i Olot
sobre l'avaluació de riscos laborals.

1994

1996

1998

Entra en vigor la moneda
única europea, l’Euro
Un Boeing s’estavella a
l’aeroport de Vilobí, amb
un balanç d’un mort i
60 ferits

1999

S’aprova el Pla Hidrològic
Nacional

Todo sobre mi madre, de
P. Almodóvar, guanya el
tercer Oscar per a una
pel·lícula espanyola

Se celebra com cada any
la diada de l’instal·lador
per Sant Eloi

2000

2001

Entrada en vigor de
l’Euro
Any Internacional Gaudí
Desaparició de
l’INSALUD

2002
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Els serveis

D

es dels seus inicis, el Gremi d'Instal·ladors de Girona ha treballat per oferir una àmplia gamma de serveis als seus
agremiats, que cobreixin totes les seves necessitats. Una de les activitats més destacades és la defensa dels
interessos del sector a través de la negociació del conveni col·lectiu i del seu seguiment per garantir-ne el

compliment.

Negociació del conveni

Convenis amb empreses i en-

Venda de reglaments i norma-

Taula de negociació amb els

titats

tives

sindicats, seguiment dels acords,

Permeten obtenir avantatges en la

informació als agremiats.

compra de productes i serveis:

Gestions administratives

FOEGOIL, SCOTE, Caixa de Girona,
Quali Mèdic...

Altres serveis

Organització de xerrades in-

confecció de segells, reconeixement

formatives

elèctric, contracte de manteniment,

Conferències i jornades sobre temes

revisió periòdica de gas.

Registres industrials de tot tipus,

d'interès general del sector.

Revista L'Instal·lador
Publicació trimestral amb informacions referents al sector i a les
activitats que desenvolupa el mateix
Gremi.
Assessorament laboral, jurídic
i fiscal
Expedició de butlletins d'instal·lacions d'electricitat, aigua
i gas
Biblioteca
Cursos
Tramitació de documents amb les
entitats col·laboradores
OGU, Departament d'Indústria, etc.
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Els assessors, un suport per als agremiats

L

'any 1973 el Gremi va crear un

Assessoria Jurídica

gabinet tècnic per a

l'assessorament dels

agremiats en afers fiscals, laborals i

Joan Casadevall i Canals
Nord 17, baixos D

generals. Des de llavors, els

Tel.: 972 20 36 14

membres d'aquest gabinet han estat

Fax: 972 22 02 91

a disposició dels instal·ladors per

E-mail: cadevall@grn.es

resoldre els seus dubtes en
qüestions com acomiadaments,
revisions salarials, bases de

Assessoria Laboral i Fiscal

cotització, els mòduls o l'IVA. O en
d'altres relacionades amb la

BOADA AGENTS D'ASSEGURANCES/GESTORIA

normativa o amb la legalitat vigent.

C/ Barcelona, 31

Actualment el Gremi disposa d'un

Tel.: 972 20 52 00

assessor jurídic, Joan Casadevall;

Fax: 972 20 59 32

d'un assessor laboral i fiscal, Josep

E-mail: boada@a-boada.com

Boada; i d'un assessor tècnic, Carles
Pastor. Tots tres estan a disposició

Assegurances en general

dels agremiats, que poden consultar-

Pl. Catalunya, 10

los sempre que ho necessitin. Per a

Tel.: 972 20 52 00

un Gremi que representa un dels
sectors econòmics més dinàmics de

Economista-Gestor Administratiu: Josep Boada i Palomer

la nostra societat, la tasca d'aquests

Consultes i tràmits fiscals: Carme Farrès i Soletat Fernández

assessors és bàsica ja que és

Consultes i tràmits laborals: Pilar Mesas i Esther Garrido

gràcies a ells que poden estar al dia i
exercir la professió sense problemes

Assessoria Tècnica

ni entrebancs.
ENGEMAT, SL
Carles Pastor i de Labraña
Balmes, 5 entl. 1ª
Tel.: 972 22 25 62
Fax: 972 22 04 17
E-mail: engemat@eic.ictnet.es
Projectes i direccions d'obra:
Càlculs i pressupostos
Assessoraments tècnics
Certificats d'obres i instal·lacions
Relacions amb les companyies subministradores
Butlletins d'instal·lacions
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La formació, una prioritat

E

n un sector en constant

En aquesta línia el 1997 el Gremi va

cursos de l'aula s'ensenya a tots els

Actualment, el Gremi d'Instal·ladors

transformació, la formació és

començar a treballar en l'elaboració

assistents a utilitzar totes les

està treballant en la creació d'un

una eina bàsica. En aquests

d'un projecte per a la reforma de part

possibilitats de la xarxa tant

centre de formació que supleixi els

cinquanta anys, el Gremi ha

de les seves dependències per

professionalment

dèficits actuals i que faciliti la recerca

organitzat centenars de cursos amb

acollir una aula informàtica destinada

particularment.

l'objectiu de facilitar la formació de

a la realització de cursos de reciclatge

com

nous instal·ladors i el reciclatge dels

i de formació, amb la intenció

Normalment, els cursos s'organitzen

professionals en actiu. Els cursos es

d'introduir i facilitar l'ús de les noves

en col·laboració amb altres entitats i

programen en funció de la demanda

tecnologies als instal·ladors

s'imparteixen en diferents seus,

dels agremiats i s'imparteixen si el

agremiats. Amb l'entrada en

segons la naturalesa del curs, com

nombre d'inscrits és suficient.
El programa de cursos és molt variat i
inclou cursos per a l'obtenció dels
carnets d'instal·lador, d'energia solar
tèrmica, de baixa tensió, de
calefacció i d'informàtica.
Precisament, en els darrers anys els
cursos d'informàtica han anat agafant
protagonisme per a la progressiva
implantació de les noves tecnologies
i l'entrada en funcionament de la xarxa
Fercom.

de personal qualificat a les empreses
agremiades.

funcionament de la xarxa Fercom, el

ara l'Institut Narcís Xifra de Girona,

Gremi va reforçar els cursos

Centre de Formació de la FOEG o el

d'informàtica i d'ús de la xarxa. En els

Col·legi d'Enginyers Industrials.

D

es dels seus inicis fins a

havia l'any 1970 actualment ja són

l'actualitat el Gremi

prop d'un miler els instal·ladors

d'Instal·ladors

ha

gironins agremiats. Això ha suposat

experimentat un creixement molt

un creixement d'un 625 % del Gremi

important. Dels 155 agremiats que hi

en 32 anys.

xifres

64

El Gremi en xifres
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?

¿?

Sabies
que...?

L'any 1957 el pressupost anual era de 19.500 pessetes.
El 1958 la quota per treballador era de 5 pessetes.
El 1977 el preu/hora era de 300 pessetes.

EL 1987 la paga extra d’estiu d’un oficial de primera era de 20.224,50 ptes.

EL 1989 la jornada laboral era de 8,5 hores diàries i de 42,30 hores setmanals.

Preus de facturació hora el 1981* (pessetes)

Evolució nombre d'agremiats
1000

950

970

1.000

910
900

900

855

824

800

800

800
700

778
734

700

662
618

600

600
500
400

400

300
200

300
200

155

100
0

481,5 **

500

454

100
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2002

0

Oficial de
primera

Oficial de
segona

Oficial de
tercera

Especialista

Aprenent

* Preus per a empreses de 6 a 10 treballadors
** Mitjana del preu de l’aprenent de quart, tercer, segon i primer anys
Preus de facturació hora (pessetes)
Oficial de primera
(per a instal·lacions)

Quotes Gremi 1978 (pessetes)
6.938

7.000

6.700

6.500
6.000

5.000

6.200

4.500
4.100

6.000

4.000

5.500

3.500

Oficial de primera
(per a reparacions)

3.100

5.000
3.000
4.500
4.000

Ajudant

3.500

3.700
3.300

3.400

2.900

3.000

2.250

2.300

3.250

3.000
2.500
Urgències i festius
2.000

1998 *

1999

3.794

2.300

2.500
2.000

3.361

1.700
1.300

1.500
900

1.000
2.500
2001

2.604

2002

500
0

575
350

Autònoms

1-5

6-10

11-15
16-20
21-30
treballadors

31-50

+51
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Convenis

Caixa de Girona
Permet a tots els agremiats beneficiar-se dels productes i serveis financers d'aquesta entitat
bancària en condicions preferents.
Quali Mèdic
Acord gràcies al qual els instal·ladors agremiats poden operar-se de miopia, astigmatisme
i hipermetropia a preus molt avantatjosos.
Telefónica
Un conveni de col·laboració amb Telefónica ofereix a les empreses agremiades descomptes en les trucades nacionals i internacionals .
Foegoil
Descomptes en la factura del combustible per a automòbils als punts de subministrament de Repsol-YPF,
Campsa i Petronor.
Scote
Servei de contractació de treballadors estrangers
que pretén solucionar l'actual manca de mà d'obra
a les comarques gironines.
Gremi de Promotors
Conveni de col·laboració entre ambdues institucions en temes de legislació
i reglamentació, de formació professional.
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