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Vaillant España     @Vaillant_es 17 de juny
Nou sistema termosifònic auroSTEP pro: Econòmic, eficient, simple d’ins-
tal·lar. http://bit.ly/1q7OL56 

saunierduval.es     @saunierduval 13 de juny
Coneix la nostra xarxa #InstalXpert, et volem al nostre equip! https://www.
youtube.com/watch?v=L7ZEgw4k_hg&feature=player_detailpage…

GNF Prensa     @GNFprensa_es 13 de juny
#GasNatural Distribución invertirà més de 730.000 € per fer arribar submi-
nistrament de gas al municipi de Riells i Viabrea, a #Girona.

Fundación ECOTIC     @FundacionECOTIC 12 de juny
El maig va ser un mes molt positiu per als #electrodomèstics de línia blan-
ca, amb un creixement del 6,08% des del gener http://bit.ly/SPDI4u .

BAXI     @BAXIROCA 6 de juny
#BAXIteloponefacil Coneixes la nostra nova web?
http://www.ayudas.baxi.es? Ajuts i #subvencions des del 40% en #cale-
facció i/o aigua calenta.

Reale Seguros     @Reale_Seguros 4 de juny
“Protocol de petites catàstrofes”, el camí per a l’eficiència #mediadors 
http://bit.ly/1j2lbfF 

Autogas & GLP     @AutoGas_GLP 31 de maig
Al blog ‘Gas, Eficiència i Desenvolupaments’ coneixeràs la tecnologia més 
avançada basada en l’ús del # GasdeRepsol.
http://blogs.repsol.com/gas-eficiencia-desarrollos/

ARCO     @ValvulasArco 30 de maig
ARC treballa a Europa per garantir la seguretat de les nostres instal·lacions 
de gas. http://goo.gl/unAooY  

Jung Ibérica     @Jung_Iberica 27 de maig
Vols progressar professionalment com a instal·lador? Nou curs d’automa-
tització sistema #KNX a BCN http://bit.ly/1hbq2GO 

SchneiderElectric ES     @SchneiderES 23 de maig
#Girona va batre rècords! Voleu veure-ho? @tvGirona va estar amb nosal-
tres. http://bddy.me/1m0ssLh  #SchneiderXE14 #transformatuenergia

Grupo Saltoki     @gruposaltoki 22 de maig
Gràcies @neytesa RT: Dóna gust treballar amb @gruposaltoki i el seu 
suport a grans projectes. S’ha primat l’#estalvienergètic amb pla-
ques...

Primagas Energía     @PrimagasE 17 d’abril
Els sistemes de calefacció i aigua calenta de #gas responen molt bé a les 
necessitats de ramaderia i agricultura: http://goo.gl/ZzGS6g 

Junkers España     @junkers_es 8 d’abril
Nova #infografia “Els productes més eficients energèticament per a la llar”: 
http://bit.ly/1ip0oiU  #mediambient http://ow.ly/i/5auU7 
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EDITORIAL

Vull començar aquest editorial recordant un bon professional i un gran company, en Carles 
Calzada. En un moment tan complicat com l’actual, en què la crisi fa que hàgim d’estar 
treballant més que mai per intentar aguantar les nostres empreses, la pèrdua d’una perso-
na tan jove et fa adonar que hem de gaudir al màxim dels petits moments de la vida i que 
hem de cuidar el que tenim al nostre entorn, fills, família, amics. Per això també els hem de 
dedicar el poc temps que ens queda del dia i gaudir al màxim amb ells.

Sé que és molt agosarat parlar d’optimisme en uns temps tan difícils, però el simple fet de 
poder treballar, encara que sigui poc, i d’estar acompanyat de la família i amics, això sol 
ja val la pena.

Sembla que en els últims mesos,  almenys en el meu cas, la feina s’està començant a ani-
mar. No sé si això representa la fi de la crisi o és un tema merament estacional, però el fet 
és que això em fa sentir més optimista que l’any anterior. Amb més ganes de treballar, amb 
una alegria que feia temps que no sentia.

Sóc una persona que m’agrada escoltar els companys de feina, però fa massa temps que 
només escolto el mateix: que tot està molt malament, que d’aquesta no en sortim, que 
no hi ha feina, i un llarg etc., que tothom ja ha escoltat o ha dit. Per tant, ja seria hora que 
tots hi poséssim una mica de la nostra part per capgirar aquest discurs, un discurs gris i 
monòton que fa que t’aixequis al matí amb desganes d’anar a treballar. Canviem el discurs 
tan sols perquè el qui ens pregunti “Què, com va la feina”, i senti per resposta “Doncs molt 
bé,  sembla que la cosa s’anima”, marxi amb una mica més d’alegria, com em passa a mi 
quan sento aquesta resposta. Així tots ens anirem contagiant d’un optimisme que bé ens 
convé molt. Un optimisme que fa temps que ens va deixar i que ara ens és més necessari 
que mai.

Els polítics diuen que comencen a veure’s brots verds, els economistes que la cosa co-
mença a capgirar, els bancs que ja concedeixen crèdits, el fons monetari europeu que 
les economies ja surten de la recessió. Jo personalment m’escolto més el que diuen els 
professionals del meu ram. Per tant, si cada matí quan vaig a buscar material a la casa 
comercial, a una reunió al gremi, o pel carrer em trobo els companys que em diuen “Jordi, 
sembla que la cosa comença a rutllar”, això em dona un optimisme molt millor del que em 
poden fer creure els altres.

Per tant, com que ja sabem que ningú ens traurà les castanyes del foc, ni polítics, ni ban-
quers, ni el nou rei, fem un pas endavant nosaltres i comencem a crear un bon clima per 
poder aixecar-nos cada matí amb alegria i confiança, recordant que tan sols pel fet de tenir 
la nostra família, amics i companys, per això ja val la pena lluitar.

Jordi Vila Serra
Secretari de la Junta del Gremi

Intentar ser més
optimistes
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Es reuneix l’Assemblea General
Ordinària del Gremi

El divendres 5 de juny es va celebrar 
l’Assemblea General Ordinària del 
Gremi. En el primer punt de l’ordre del 
dia, es va llegir, aprovar i signar l’acta 
de l’assemblea de l’any anterior, que 
va tenir lloc el 6 de juny de 2013, i que 
corresponia a l’Assemblea General 
Ordinària.

A continuació, el president va pre-
sentar un informe que detallava les 
diferents activitats, visites i actes 
organitzats durant l’últim any. També 
es va fer balanç de la tasca forma-
tiva del Gremi i l’aprovació del ba-
lanç econòmic de l’exercici 2013. En 
aquest mateix àmbit es va presentar 
la proposta de pressupost per a l’any 
2014.

L’Assemblea es va cloure amb un 
torn obert de paraules, en què els 

assistents van poder expressar les 
seves opinions.
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Nou servei d’implantació de mesures
per a la protecció de dades

Si un instal·lador ven articles o serveis a 

particulars, disposa de personal en nò-

mina o subcontractats, té adreces amb 

informació personal, ha instal·lat càme-

res de vídeo vigilància o disposa d’una 

pàgina web, està obligat a complir la Llei 

de protecció de dades (LOPD) i la Llei de 

serveis de la societat de la informació i 

comerç electrònic (LSSICE). L’incompli-

ment d’aquestes normatives pot compor-

tar sancions d’entre 600 i 600.000 euros. 

Interposar una denúncia davant l’Agència 

de Protecció de Dades (APD) és senzill, 

ja que només cal omplir un formulari des 

de la plana web d’aquesta agència. Per 

no córrer riscos innecessaris El Gremi ha 

posat en funcionament, conjuntament 

amb l’empresa col·laboradora del Gremi, 

Helios Consulting Group SL, un servei 

complet, presencial o online, d’adaptació 

a la legislació vigent.

La modalitat online 
La modalitat online està pensada per a empreses i professionals 
amb poca complexitat pel que fa al tractament de les dades. 
Està especialment dissenyat per a petites empreses i professio-
nals, amb pocs treballadors.

La seva implantació s’inicia amb l’enviament per correu elec-
trònic d’un enllaç a una plana web, juntament amb un codi 
d’usuari i contrasenya, on s’hi troben un conjunt de formularis 
que inclouen una sèrie de preguntes per poder recollir tota la 
informació necessària. Són preguntes simples, sense preguntes 
tècniques o jurídiques, a les quals es pot respondre ràpidament 
i fàcilment. Després de completar els qüestionaris i en menys de 
48 hores, es disposa de tota la documentació necessària per al 
compliment de la llei, així com les instruccions detallades sobre 
què cal fer. També es disposarà de les inscripcions obligatòries 
al registre de l’Agència de Protecció de Dades.

Una vegada les mesures de compliment de les lleis estiguin im-
plantades, l’agremiat disposarà d’un servei continuat de mante-
niment que inclou l’actualització anual del document de segure-
tat o qualsevol contracte/clàusula; l’adaptació dels canvis legals 
que es produeixin; el qüestionari i informe de revisió periòdica 
anual; la disponibilitat de la documentació a la plataforma en lí-
nia; l’alta, baixa i modificació de les inscripcions dels arxius a 
l’Agència de Protecció de Dades; i un servei de resolució de con-
sultes via correu electrònic.

Modalitat presencial
El servei d’adaptació a la modalitat presencial es dirigeix a aque-
lles empreses que desitgin assessorament personalitzat i pre-
sencial durant tota l’execució.

Un cop contractat el servei, es posarà en contacte amb el res-
ponsable de l’empresa un consultor especialitzat. La fase de re-
collida d’informació o consultes sobre l’empresa es farà a través 
de sessions presencials a la seva empresa. Es faran les sessions 
necessàries per completar tots els apartats.

Un cop acabada la fase de recollida d’informació, l’usuari tindrà 
també un lloc web amb tota la documentació necessària per al 
compliment de la llei. També es portaran a terme les inscripcions 
al registre de l’Agència de Protecció de Dades.

El servei de manteniment en la modalitat presencial inclou l’ac-
tualització anual del document de seguretat o qualsevol contrac-
te/clàusula; l’adaptació dels canvis legals que es produeixen; 
una sessió anual presencial, per realitzar la revisió periòdica 
anual o informe d’auditoria si s’escau; la disponibilitat de la do-
cumentació a la plataforma en línia; l’alta, baixa o modificació de 
les inscripcions dels arxius a l’Agència de Protecció de Dades; el 
suport via correu electrònic i disponibilitat de telèfon per a con-
sultes; i l’assistència en cas de l’exercici dels drets per qualsevol 
usuari o sol·licitada per l’Agència de Protecció de Dades.

Gremi d’Instal·ladors de Girona 
Tel. centraleta: 972 213 566 

Tel. directe (Anna): 972 413 188
enginyeria@elgremi.cat

Helios Consulting Group SL 
Tel. 902 550 443

lopd@hcg.es
(per ampliar la informació sobre aquest article 
accediu al QR o http://goo.gl/3Bc8W1)

Més informació
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Instal·lacions Burgas, SL

Cada número de L’Instal·lador dedica un 
espai a conèixer els diferents agremiats. En 
aquesta secció hi podeu trobar una entre-
vista als professionals que encapçalen les 
diferents empreses instal·ladores gironines. 
Si voleu aparèixer en aquesta pàgina només 
cal que us poseu en contacte amb nosaltres 
mitjançant el correu enginyeria@elgremi.cat 
o al tel. 972 21 35 66.

INSTAL·LACIONS BURGAS SL

Any de fundació: 1939

Ctra. Nacional 260, km 41,2
(Pol. industrial La Timba, nau 2)
17742 Avinyonet de Puigventós
(GIRONA) 

info@instalburgas.com

Activitat: Instal·lacions domèstiques 
i industrials, reparacions i manteni-
ments d’aigua, gas, electricitat, cale-
facció, aire condicionat i energia solar

Formeu part d’una empresa amb 
tres generacions dedicades a les 
instal·lacions. Això es deu respirar 
en l’ambient familiar, no? Sí, jo vaig 
néixer en una família dedicada al 100% 
al sector elèctric i de la lampisteria i el 
model del meu avi, pare i oncles l’he 
tingut sempre present. He mirat de 
donar continuïtat a la seva feina, de 
mantenir l’expansió de l’empresa i 
ara intento transmetre aquests valors 
d’empresa familiar als meus fills per-
què en el futur sumin una generació 
més de continuïtat.

Des del 2002 disposeu d’una cer-
tificació de qualitat ISO 9001:2000. 
La manera de treballar deu haver 
canviat molt des de l’any 1939, no? 
Sí, la nostra empresa sempre ha sa-
but adaptar-se als temps i l’obtenció 

d’aquesta certificació de qualitat ens 
ha ajudat en aquests darrers anys a re-
organitzar-nos. Aquesta darrera dèca-
da segurament ha suposat la de major 
transformació en el nostre ofici, tant en 
l’aspecte normatiu, com tècnic i també 
amb la utilització de nous materials.

Vosaltres que treballeu en energia 
solar, creieu que les energies reno-
vables guanyen terreny, o encara no 
ha arribat el seu moment? Crec que 
han anat guanyant terreny, ja que el 
codi tècnic ens obliga a instal·lar-les, 
però encara no són rendibles econò-
micament, ja que les amortitzacions 
són molt altes. En el moment en què 
els preus baixin s’estendrà al gran 
mercat i després es podrà dir que les 
energies renovables formaran part 
d’allò quotidià.

Com veieu el sector de les instal·la-
cions? Noteu que se surt de la crisi 
o encara no es veuen brots verds? 
Depèn del tipus de client, ja que la 
construcció està totalment aturada, 
mentre que els particulars i la indústria 

a poc a poc es van animant a fer co-
ses. Encara considerem que de brots 
verds n’hi han pocs.

Expliqueu-nos alguna anècdota o 
curiositat que us hagi passat al llarg 
dels anys d’experiència? D’anècdo-
tes i curiositats en passen sovint, però 
voldria explicar-vos-en una que ajuda 
a entendre la filosofia de l’empresa. En 
una ocasió una senyora gran ens va 
demanar que li desembosséssim un 
vàter. I el que d’entrada molts consi-
derarien una feina poc important, ens 
va permetre treballar en la construc-
ció d’un important habitatge per a la 
seva filla. Segurament si aquell dia no 
haguéssim atès la trucada per anar a 
desembossar el vàter no hauríem tre-
ballat en aquella casa.

Quan fa que esteu agremiats? Com 
valoreu la vostra relació amb el Gre-
mi? Recordo que la nostra empresa 
sempre ha estat agremiada. La relació 
amb el Gremi és bona i fluida, ja que 
qualsevol problema és atès amb pun-
tualitat i professionalitat. 

Respon l’entrevista Joan Burgas i Carbó, gerent de l’empresa.
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Marlex presta l’assessoria de
Recursos Humans del Gremi

Des del mes d’abril passat, el servei 
de Recursos Humans que ofereix el 
Gremi és prestat per l’empresa gironi-
na Marlex. Aquesta empresa, dedica-
da al treball temporal i a la selecció de 
personal, va néixer l’any 1995 a Giro-
na, i forma part del Grup EKM Group 
juntament amb Eurogrup Consulting.

Marlex presta el servei als agremiats 
des de les instal·lacions del Gremi, 
però també des de qualsevol de les 
15 oficines, distribuïdes per la demar-
cació de Girona (Banyoles, Blanes, 
Figueres, Olot, Girona, Palafrugell i 
Santa Coloma de Farners) i de Barce-
lona (Granollers, Barcelona, Martorell, 
Mataró, Mollet, Sabadell, Sant Celoni 
i Vilafranca), fet que permet oferir una 
atenció acurada i personalitzada des 
de tot el territori. Les empreses agre-

miades hi poden fer qualsevol consul-
ta sobre els temes relacionats amb els 
recursos humans.

Marlex ofereix una tarifa especial per 
als agremiats pels serveis addicionals 
de selecció de personal o de posada 

a disposició de treballadors per cobrir 

puntes de feina. L’empresa pot oferir 

els millors candidats i els diferents 

perfils, des de peons a perfils tècnics, 

gràcies a una àmplia base de dades 

actualitzada contínuament.
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El delegat del Govern visita
el Gremi d’Instal·ladors de Girona

Eudald Casadesús, delegat del Govern 
de la Generalitat, va visitar el Gremi 
d’Instal·ladors de Girona el passat 2 de 
juliol acompanyat del director dels Ser-
veis Territorials d’Empresa i Ocupació, 
Ferran Roquer.

El delegat del Govern i el director terri-
torial es van reunir amb el president i 
el vicepresident del Gremi, que els van 
exposar la situació del sector. Igual-
ment van tractar sobre la formació de 
professionals, tant pel que fa a la con-
tinuada com a l’ocupacional, i la pos-
sibilitat d’endegar projectes conjunts.

Els responsables del Gremi d’Instal·ladors 
també han mostrat al delegat les aules i 
tallers del centre de formació on s’impar-
teixen cursos a mida pels instal·ladors de 
les comarques gironines, amb la finalitat 
d’augmentar la seva productivitat.
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Signatures de
convenis de
col·laboració

En aquest sentit, el 27 de març passat Josep Figueras Fort, 
delegat de l’empresa Guerin SAU, i Ernest Roglans, president 
del Gremi, van signar un acord de col·laboració. Aquesta em-
presa, fundada el 1890 a Barcelona, es dedica a la distribució 
de material elèctric. Guerin disposa de 39 punts de venda 
repartits per l’Estat espanyol.

El 29 d’abril, Andrés Martín Cachón, gerent de l’Empresa 
Martín y Cachón SA, i Ernest Roglans, president del Gremi, 
van signar un conveni de col·laboració entre totes dues or-
ganitzacions. Martín i Cachón SA és una corredoria d’asse-
gurances amb una trajectòria de més de 25 anys.

El 8 de maig, la signatura entre Roman Preobrazhenskiy 
Puzanov, gerent de l’empresa Estado de Mediciones SL, i 
Ernest Roglans va servir per establir un conveni de col·labo-
ració entre aquesta entitat i el Gremi. Estado de Mediciones 
ofereix una eina en línia destinada a oferir assessorament 
i suport a l’instal·lador, per facilitar-li al màxim el procés 
d’elaboració de pressupostos.

El mateix dia, Josep Cantalejo Ramos, administrador de 
l’empresa Materials, Fontaneria i Sanitaris SL (MAFONSA) 
i Ernest Roglans com a president del Gremi van signar un 
conveni de col·laboració. MAFONSA es dedica a la distri-
bució de material elèctric, de fontaneria i sanitaris, i ac-
tualment compta amb sis punts de venda, repartits per les 
províncies de Girona i Barcelona.

Finalment, Joan Vila Massana, apoderat de l’empresa Mar-
lex Gestió ETT SL, i Adeline Chassagne, delegada de Giro-
na, van signar un conveni amb el Gremi, representat pel seu 
president, Ernest Roglans. Marlex és una empresa de re-
cursos humans especialitzada en selecció, formació i con-
tractació, que compta amb més de 15 anys d’experiència 
professional, i una xarxa de 15 oficines a les demarcacions 
de Girona i Barcelona.

El Gremi ha signat diferents acords de 
col·laboració amb empreses que ofe-
reixen productes o serveis al col·lectiu 
d’instal·ladors.

Andrés Martín Cachón i Ernest Roglans

Ernest Roglans i Josep Figueras Fort

Ernest Roglans i Roman Preobrazhenskiy Puzanov

Josep Cantalejo Ramos i Ernest Roglans

Adeline Chassagne, Ernest Roglans i Joan Vila Massana
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Nou servei de gestió de tràmits
amb Gas Natural Distribució

Gràcies a un conveni signat amb Gas 
Natural Distribució, el Gremi ofereix 
un nou servei gratuït de tramitació de 
certificats i de gestió i tramitació de 
sol·licituds de connexió domèstica 
i comercial per a nous subministra-
ments de Gas Natural en el mercat de 
finca habitada.

L’acord permet als instal·ladors la 
possibilitat de fer la major part de les 
tramitacions amb la companyia de 
gas a les dependències del Gremi, 
sense haver de fer desplaçaments a 
les seus de la companyia.

Dins d’aquest marc de col·laboració, 

el Gremi de Girona i Gas Natural Dis-
tribució  organitzaran de comú acord, 
durant l’any 2014, diferents jornades 
formatives en les quals s’informarà els 
agremiats de les principals novetats 
tècniques relacionades amb el gas 
natural i s’analitzarà com poden afec-
tar l’activitat. 

Campanya “Uneix-te a l’equip!”

Gas Natural Distribució ha llançat una 
oferta pública per a finca habitada, en 
què retribueix les noves altes fetes per 
qualsevol empresa col·laboradora ad-
herida. Qualsevol empresa o instal·la-

dor que tinguin interès a col·laborar en 
la connexió de nous punts de submi-
nistrament a la xarxa de distribució de 
Gas Natural pot ser empresa col·labo-
radora realitzant un tràmit que el Gre-
mi també ofereix.

L’objectiu de Gas Natural Distribu-
ció és portar el gas natural al màxim 
nombre possible d’habitatges, ne-
gocis i indústries, ampliar les xarxes 
de distribució i promoure’n el desen-
volupament sostenible. Amb aquesta 
campanya vol premiar la col·laboració 
dels instal·ladors que aconsegueixin 
noves altes.
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Noves empreses obtenen el certificat
de garantia de qualitat del Gremi

Des de fa uns mesos, el Gremi d’Ins-
tal·ladors ha tornat a impulsar la cam-
panya per certificar la professionalitat 
de les empreses instal·ladores conce-
dint-los el distintiu «Garantia de Qua-
litat». Les noves empreses que l’han 
obtingut han estat Serveis del Fred 
SL, de Blanes i Instal·lacions Josep 
Vergonyos de Palafrugell, que se su-
men a J. Radresa SA de Pals i Llevantí 
Lampisteria SL de Calonge que ja van 
obtenir el distintiu anteriorment. Ac-
tualment n’hi ha d’altres en procés de 
tramitació.

L’obtenció d’aquest distintiu certifica 
la qualitat dels serveis que es pres-
ten, i suposa un reconeixement per a 
l’empresa i una garantia per als seus 
clients.

Amb aquest certificat, el Gremi 
d’Instal·ladors de Girona fa un pas 

més en la professionalització del 
col·lectiu. Els instal·ladors que vul-
guin disposar d’aquest certificat 
hauran de complir una sèrie de re-

quisits en relació amb el compliment 
de la normativa vigent, les bones 
pràctiques i la cobertura de riscos 
de l’activitat realitzada.

Serveis del Fred SL, de Blanes

Instal·lacions Josep Vergonyos de Palafrugell
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El Gremi recorre les comarques gironines
El Gremi ha realitzat una nova ronda 

de jornades per les diferents comar-

ques gironines per trobar-se amb els 

instal·ladors que hi treballen i tractar 

temes que els són d’interès.

En aquesta ocasió les jornades de 

treball s’han realitzat a Palafrugell (20 

de febrer), Roses (13 de març), Blanes 

(20 de març), Olot (26 de març), Ripoll 

(10 d’abril), Puigcerdà (15 de maig) i 

Mata (22 de maig). I properament es-

tan previstes a Figueres, Santa Colo-

ma de Farners, Torroella de Montgrí i 

Sant Feliu de Guíxols.

Les trobades pel territori tenen l’ob-

jectiu d’acostar-se a les empreses 

agremiades i anar adaptant els serveis 

a les necessitats reals del col·lectiu. 

S’hi informa dels serveis que ofereix 

el Gremi, de les seves assessories i de 

les darreres novetats del sector. També 

s’hi aporten informacions tècniques i 

l’oferta de formació. Alguns dels temes 

tractats darrerament en les sessions 

han estat la formació professional 

dual, el nou impost de gasos fluorats, 

el règim especial de criteri de caixa, la 

normativa SEPA, el conveni del metall 

2014-2015, la certificació Q de Qualitat 

del Gremi i la formació bonificada.

Jornada a Blanes

Jornada a Mata

Jornada a Palafrugell
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En vuit anys 
(2005-2013)
hem format 

15.690 alumnes
i hem impartit 
909 cursos.

“

”

Balanç 2013, projecció 2014
El 5 de juny, en el marc de la celebració de l’Assemblea general ordinària del Gremi, 
l’entitat va rendir comptes als socis de l’activitat formativa 2013, posant de relleu 
la tasca realitzada durant l’exercici, però sobretot la importància creixent del pro-
grama formatiu anual, de cares a fomentar la competitivitat dels agremiats, tant 
l’autònom com l’empresari.

El programa continua aquest any amb la mateixa filosofia en termes de qua-
litat i quantitat, però es vol afermar en termes de participació. L’objectiu és 
aconseguir que  l’associat sigui part implicada en la seva configuració a tra-
vés de les propostes que pot fer arribar al Centre de Formació, tant en temari 
com en format i lloc de celebració dels cursos i jornades, amb l’objectiu d’es-
devenir el màxim de resolutius i apropar la formació a l’instal·lador.

El Centre de Formació del Gremi és un Centre Homologat i acreditat en Qua-
litat i treballa amb vocació de servei i amb la ferma voluntat de posar a dispo-
sició de l’instal·lador el màxim de facilitats perquè la inscripció i assistència a 
la formació sigui profitosa, útil, fàcil i accessible.

Destacats
Formació

201354
cursos

Impuls a
les xarxes

socials

26
jornades

1.056
alumnes

34
empreses
beneficiàries

3.000
tríptics
editats
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Formació subvencionada 
Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores ocupades del sector metall 
de Catalunya, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 
Dins del Pla de Formació de PIMEC

Cursos adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades de tots els
sectors, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Dins del Pla de Formació de PIMEC

PRL Nivell bàsic metall/
construcció

Alemany A1. Nivell principiant Electricitat bàsica

Dues edicions!

El benefici de la
formació no és només 
per al treballador, sinó 
també per a l’empresa, 

ja que per a tots dos 
suposa una inversió per 

enfrontar els reptes
del futur.

“

”
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Cursos adreçats prioritàriament a treballadors/res i autònoms, subvencionats pel
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. Inclosos en el Pla de Formació 
de Foment del Treball Nacional.

Convocatoria 2013 de planes de formación mediante convenios de ámbito estatal. 
Plan de formación para el sector metal. Entidad solicitante: Fundación del Metal 
para la Formación, Cualificación y el Empleo FMFCE-FTFE 

Comptabilitat bàsica

PRL 2on Cicle M/C: Fontaneria i 
instal·lacions de climatització

Anglès A1.A. Nivell principiant

Auditories energètiques

El mes de maig també es va dur a terme
un curs específic sobre Tècniques de venda.

“
”
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Saber és avançar en la professió 
Sessions sobre la normativa en diferents camps d’actuació on opera un instal·lador 

Formació per a l’obtenció de carnets i acreditació de les competències professionals 

Modificacions del RITE i Codi Tècnic 
de l’Edificació-HE 

Instal·lador-mantenidor d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (ITE).

Cursos de manteniment obligatori anual de 
les instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Inclou el Certificat
Personal per a la

manipulació d’equips 
amb sistemes frigorífics 
de qualsevol càrrega de 

refrigerants fluorats.

“

”

Dues 

edicions a 

Girona

· Requisits de l’empresa Instal·ladora de manteniment de    
 Baixa Tensió.

· Instal·lacions objecte a manteniment.

· Inspeccions i periodicitats.

· Contracte, llibre i dictamen de reconeixement.

· Comprovacions en instal·lacions elèctriques de Baixa   
 Tensió.  

· Estalvi d’energia.

· Normativa d’aplicació.

· Últimes exigències relatives a la certificació energètica   
 dels edificis (RD 235/2013).

· Últimes modificacions que s’han efectuat en el RITE
 (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis), en   
 el RD 238/2013, que ja estan en vigor.

· Modificacions del Codi Tècnic de l’Edificació en els
 requisits d’Estalvi d’Energia (CTE HE), que ha entrat   
 en vigor el març del 2014, amb incidència en els canvis   
 que puguin afectar a les instal·lacions respecte els
 actuals.
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Sessions de reciclatge 

Actualització del Curs Oficial de
Prevenció de la Legionel·losi 

Curs de certificats d’instal·lacions d’aigua
Vàlid per acreditar

coneixements d’aigua, tant
en subministrament, com en

manipulació tèrmica com
sanejament.

Per a professionals que han fet el
Curs Oficial de Prevenció de la

Legionel·losi (25 hores) i complexin el 
termini de cinc anys per renovar-ho

(primera actualització) i els que fa 5 anys 
que van fer la primera actualització

(segona actualització).

“

“
”

”
Una petita inversió de temps per a un gran benefici 
La teva opinió és cabdal per oferir el calendari temàtic i organitzatiu de la formació òptim. 
Us convidem a enviar-nos els vostres suggeriments de millora en formació a través de
l’enquesta on line que trobareu en aquest enllaç:
http://www.elgremi.cat/cursos/digues-tu-tambe-la-teva/.
També hi podeu accedir directament a través del Codi QR.

Programació al dia!
Podeu consultar el programa de formació sempre actualitzat a www.elgremi.cat.
També podeu accedir a tota la informació actualitzada a través del Codi QR.

facebook.com/pages/Gremi-dInstalladors-de-Girona

972 412 615

@GIGFormacio

formacio@elgremi.cat
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Entrevista a 
Albert Bayot 
Director dels Serveis Territorials 

d’Ensenyament de la Generalitat

Com afecta la LOMCE a la Formació 
Professional? La LOMCE és una llei 
que pretén corregir la LOE. No és, de fet, 
una nova llei, sinó que esmena aquells 
apartats de la LOE que considera inade-
quats. En aquest sentit la FP pateix pocs 
canvis, per bé que n’hi ha un que cal re-
marcar, i és el de la implantació d’una 
FP bàsica per a alumnes que deixarien 
l’ESO abans d’acabar-la i iniciarien estu-
dis professionalitzadors. En aquest sen-
tit ens manca tenir resolts, com a mínim, 
dos interrogants: quines vies de retorn a 
l’obtenció del graduat hi haurà i de quin 
finançament es disposarà per organitzar 
aquesta línia formativa.

Desapareixen els PQPI? La LOMCE 
suprimeix els PQPI. No obstant això, 
per a Catalunya hi ha una oferta, que 
es va publicar el 21 de maig de 2014 
al DOGC, per atendre el col·lectiu de 
joves no ocupats d’entre 16 i 21 anys 
i que no tinguin la graduació d’ESO 
(aquests alumnes no serien els que pre-
tén atendre la FP bàsica). Es tracta dels 
programes de formació i inserció.

Quina alternativa hi haurà per accedir 
a la FP a part del graduat d’ESO? Per 
al curs 2014-2015 l’accés continuarà 
sent el mateix que fins ara, amb petits 
matisos diferents pel que fa a l’accés 
dels programes de formació i inserció a 
la Formació Professional, pendents de 
concreció en aquest moment.

Si Catalunya disposés d’un estat 
propi, quin model creieu que hauria 

d’adoptar en el camp de la formació 
professional i del vincle amb l’empre-
sa? El model podria permetre millores 
en diferents aspectes. Entre d’altres, 
comportaria la possibilitat d’adaptar to-
talment els títols a les necessitats dels 
sectors productius i dels diversos terri-
toris del nostre país. En aquest moment 
la creació dels títols correspon al Minis-
teri d’Educació, i la Generalitat només 
els pot adaptar en un 45 % del seu con-
tingut. Tenint en compte que el teixit 
industrial i productiu de Catalunya és 
molt distant del d’altres punts de l’Estat 
espanyol, és evident que anar a remolc 
ens està comportant seriosos endarre-
riments. Altrament, Catalunya sempre 
surt discriminada en el repartiment de 
fons provinents de la Unió Europea per 
al foment de la Formació Professional.

Actualment, el Departament d’Ensenya-
ment només pot crear títols propis que 
només són reconeguts a Catalunya.

Quin paper han de jugar els gremis 
–com el Gremi d’Instal·ladors de Gi-
rona– en el model actual? I en el fu-
tur? La implicació dels gremis és molt 
important i sempre es té en compte, ja 
que no tindria sentit promoure oferta 
formativa sense la implicació del sec-
tor corresponent. Una bona mostra 
d’aquest tema és el camí iniciat amb 
la FP dual, que, en tres anys, a les co-
marques gironines està implicant més 
d’un centenar d’empreses. A més, a les 
nostres comarques hi ha establert un 
contacte permanent amb tots els sec-

tors productius de manera que les se-
ves aportacions es tenen presents amb 
l’objectiu d’adequar l’oferta formativa a 
les necessitats del mercat productiu i 
de l’ocupabilitat.

Quin paper tindran la formació per-
manent i el reciclatge en un escena-
ri post crisi? Com es pot millorar la 
relació amb les demandes del mercat 
laboral? La formació permanent, en 
tots els sectors, esdevé imprescindible, 
i més en els industrials, com és el cas 
del sector de l’electricitat, instal·lació 
i manteniment, en què la tecnologia 
avança molt ràpidament. La necessi-
tat d’estar al dia comporta el reciclatge 
continuat dels treballadors.

L’oferta formativa de Formació Profes-
sional s’adapta cada vegada més a les 
demandes del mercat laboral. En són un 
exemple les adaptacions curriculars dels 
cicles formatius a les necessitats que 
plantegen les empreses del sector. En 
aquest sentit, s’ha fet un pas endavant 
amb la implantació de la FP dual, que 
incrementa la col·laboració entre els cen-
tres de formació professional i les empre-
ses en el procés formatiu dels alumnes.

(per ampliar la informació sobre
aquest article accediu al QR
o http://goo.gl/xDeV4l)
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Jornada sobre la inspecció de treball
en matèria de prevenció de riscos laborals

El passat dia 10 de juny, la seu del Gre-
mi d’Instal·ladors de Girona va acollir 
la jornada informativa “La inspecció de 
treball en matèria de prevenció de riscos 
laborals”, organitzada conjuntament en-
tre el servei Prevenció Laboral Gremi i la 
Inspecció Territorial de Treball de Girona.  

Laura Freixas Arnay, cap de la Inspec-
ció Territorial de Treball de Girona, i Joan 
Casadevall, assessor jurídic del Gremi i 
administrador de PLG, van explicar les 
obligacions i responsabilitats dels em-
presaris, dels treballadors i dels autò-
noms en la prevenció de riscos laborals. 

Freixas va explicar que les normatives 
en prevenció de riscos laborals exis-
teixen per protegir la seguretat i la salut 
laboral dels treballadors, i que aquest 
deure recau en l’empresari perquè és 
qui, amb la creació de l’empresa, crea 
un risc. 

Dins les obligacions citades per la cap 
de la Inspecció Territorial de Treball, 
destaquen la formació preventiva que 
l’empresari ha de proporcionar al treba-
llador, i també les obligacions dels tre-
balladors en matèria preventiva. 

La Inspecció de Treball inspecciona tots 
els accidents greus, molt greus i mor-
tals. Respecte als lleus, tot i que es re-
visen, s’inspeccionen més a fons quan 
en una empresa es dóna una reiteració 
d’un accident, quan el jutjats demanen a 
la Inspecció de Treball que actuï com a 
pèrit o quan un treballador fa un denún-
cia d’una empresa o quan per les seves 
característiques o sector d’activitat són 
seleccionats per Inspecció. 

La Inspecció de Treball es presenta al 
centre de treball de l’empresa i lliura una 
citació on es notifica que cal portar a 
Inspecció un seguit de documentació. 

La Inspecció de Treball intervé quan en 
una empresa es dóna una reiteració d’un 
mateix tipus d’accident, quan des dels 
jutjats es demana a Inspecció de Treball 
que faci un peritatge, quan un treballa-
dor presenta una denuncia contra una 
empresa o quan per les seves caracte-
rístiques o sector d’activitat una empre-
sa és seleccionada.

Si el motiu de la inspecció és un acci-
dent de treball se sol demanar el co-
municat oficial de l’accident de treball 
a l’autoritat laboral, el comunicat d’alta i 
baixa mèdica del treballador, l’avaluació 
de riscos o el pla de seguretat, si en l’ac-
cident de treball hi ha relacionat alguna 
maquinària, es demana la declaració de 
conformitat amb la maquinària (marcat-
ge CE) o l’adaptació, l’entrega d’equips 
de protecció individual a l’accidentat, el 

certificat d’aptitud mèdica del treballa-
dor, el certificat de formació preventiva 
per a lloc de treball, i la investigació de 
l’accident de treball.

Freixas també va fer referència a l’in-
trusisme professional i va recordar que 
totes les persones i empreses poden 
adreçar-se a la Inspecció de Treball 
per denunciar els casos que siguin co-
neixedors.

Si l’accident de treball ha estat per un in-
compliment de normativa, és a dir, hi ha 
hagut una relació de causa-efecte entre 
l’accident de treball i aquest incompli-
ment, la Inspecció de Treball aixeca una 
proposta d’acta de sanció. 

La jornada va cloure’s amb un torn obert 
de preguntes, en la qual els assistents 
van intervenir activament plantejant di-
ferents qüestions.
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Fòrum professional
Aquesta secció és un recull de respostes que l’Assessoria Tècnica del Gremi ha donat 
a algunes de les qüestions plantejades al fòrum professional a la web del Gremi.

Haig de fer un contracte de manteniment elèctric 
per al meu client. Què li podria cobrar?

Els preus dels contractes de manteniment elèctric no estan 
reglamentats i són totalment lliures. Cada professional l’es-
tablirà en cada cas, en funció del temps necessari i de les 
seves tarifes. En conseqüència, el cost pot variar entre un 
professional i un altre.

Estic obligat a posar interruptor de control de   
potència (ICP)?

En les instal·lacions per a subministraments amb potències 
iguals o inferiors a 15 kW es podrà prescindir de la col·lo-
cació d’interruptor de control de potència (ICP), ja que si no 
se supera aquesta xifra el comptador de telegestió pot fer 
aquesta mateixa funció. En aquest cas, la derivació indivi-
dual enllaçarà directament en el quadre de comandament i 
protecció amb l’interruptor general automàtic (IGA).

En un restaurant és obligat posar una electrovàl-
vula que talli el gas dels equips de cocció si la 
campana de extracció no està accionada?

La norma UNE 60670-6:2005 fa constar l’obligatorietat 
d’aquest dispositiu si el consum calorífic total és superior a 
30 kW. El local haurà de disposar d’un sistema d’impulsió o 
extracció mecànica d’aire que garanteixi la renovació con-
tínua del aire del local, i que disposi d’un sistema de tall de 
gas en cas de fallada del sistema de ventilació.

Quin tipus d’instal·lacions frigorífiques s’han de 
registrar davant l’administració?

Les instal·lacions frigorífiques amb sistemes de refrigeració 
de càrrega igual o superior a 2,5 kg de refrigerant de grup 
L1 (alta seguretat), a 0,5 kg de refrigerant de grup L2 (se-
guretat mitjana) i a 0,2 kg de refrigerant de grup L3 (baixa 
seguretat).

Em reclamen factures d’aigua de l’any 2013 d’un 
pis on no visc des del 2002. Es veu que no van 
canviar el nom del contracte. He fet arribar a la 
companyia subministradora els documents de-
mostratius, però l’empresa hi insisteix perquè 
encara consto com a titular. Què puc fer?

És molt important que siguem diligents pel que fa als canvis 
de nom, perquè, davant la companyia de l’aigua, respon el 
titular del subministrament. 

Si el consum que consta a la factura no és correcte, caldrà re-
clamar, i si el consum l’ha realitzat una altra persona, el titular 
haurà de reclamar a aquesta altra persona per la via judicial.

A la pàgina web del Gremi podreu trobar tot l’històric 
de consultes i respostes plantejades al Fòrum Profes-
sional, i també la possibilitat de formular-ne de noves 
(http://www.elgremi.cat/forum-professional/).

(per ampliar la informació sobre aquest article 
accediu al QR o http://goo.gl/0zbX0n)
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Les centrals minihidràuliques
a les comarques gironines

A finals del s. XIX les comarques giro-
nines, igual com arreu del país per on 
discorren rius, van ser testimoni de la 
irrupció de l’energia hidroelèctrica. La 
revolució industrial i les necessitats 
d’energia elèctrica van propiciar la ins-
tal·lació de nombroses petites centrals 
hidràuliques que aprofitaven la força de 
l’aigua. La majoria estaven vinculades 
a les indústries a les quals proveïen, o 
també a les ciutats que començaven a 
electrificar-se.

La utilització de cabals d’aigua per 
aprofitar-ne la seva força en molins, 
serradores o fargues ja era una pràc-
tica corrent des de feia molts segles. 
Va ser, però, a les darreries del s. XIX 
quan s’afegeix el generador elèctric a 
la turbina hidràulica, i això permet dis-
posar d’una font d’energia assequible i 
barata.

Tenint en compte que la primera central 
hidroelèctrica va ser construïda el 1878 
a Anglaterra, van passar només cinc 
anys fins que l’enginyer gironí Narcís 
Xifra Masmitjà va col·locar una dinamo 
a la Central del Molí de Girona, que va 
permetre fer un petit assaig d’il·lumina-
ció a la Rambla i a la plaça del Vi. Això 
va convertir Girona en la segona ciutat 
de l’Estat (després de Barcelona) que 
va disposar d’il·luminació elèctrica.

Existeixen dos tipus diferents de cen-
trals minihidràuliques. Per una banda 
hi ha les que desvien l’aigua del riu per 
un canal i per canonades fins a arribar 
a una turbina, que genera electricitat, i 
que posteriorment la retornen al riu. Les 
altres són minicentrals que situen la tur-
bina al final d’una canonada que dóna 
sortida a l’aigua d’un embassament.

Algunes de les centrals que es van 

edificar en aquest període estaven in-
fluenciades per les tendències arqui-
tectòniques del moment, és a dir, el 
modernisme i el noucentisme. Un clar 
exponent d’això és la central hidroelèc-
trica Berenguer de Bescanó, que es va 
inaugurar el 1917. El salt d’aigua comp-
ta amb una ornamentació amb figures 
de monstres i vegetals, visibles des 
de la carretera. És obra de l’arquitecte 
Joan Roca i Pinet (1885-1973).

Altres exponents del modernisme són la 
Central de Vilanna (1905), que també és 
obra de Joan Roca i Pinet, i que compta 
amb un estil més simplificat que el pre-

vist originalment, o la central del Molí de 
Queralbs, construïda el 1914, per l’em-
presa Mines Gironès & Henrich.

Les centrals minihidràuliques en actiu a les comarques gironines

Municipi Instal·lació Titular Potència (kW)

Amer Junquera Ferres Manufactures Jonquera, SL 47

Amer Pasteral I Endesa Generación, SA 6.400

Anglès Fàbriques Benpalou, SA 651

Argelaguer Can Carlot Hijos de José Bassols, SA 200

Bàscara Calabuig Endesa Generación, SA -

Besalú El Molí-Grelon Joaquim Escatllar, SL 75

Besalú Surós Joaquim Escatllar, SL 45

Bescanó Bescanó Promocions Energètiques, SA 900

Bescanó C. H. Bescanó Benjac, SA 456

Bescanó Grober SA Grober 808

Bescanó Vilanna Promocions Energètiques, SA 600

Campdevànol C. H. Pont Cabreta La Papelera del Freser, SA 780

Campdevànol Colònia Pernau Josep Cabani Tuset 404

Campdevànol El Martinet Germans Basil,C.B. 90

Campdevànol Herand Neida, SL 147

.........

(per ampliar la informació sobre aquest article 
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Breus
Gas Natural estendrà la seva xarxa a Empuriabrava, 
Roses i la Jonquera amb una inversió de 8,7 M €
L’empresa Gas Natural invertirà aquest any 8,7 milions d’eu-
ros a comarques gironines, xifra que representa un 14 % més 
que l’any anterior. Amb aquesta inversió la xarxa disposarà 
de 45 quilòmetres més, que permetran incorporar 5.000 nous 
punts de subministrament. Els municipis que s’afegiran a la 
xarxa de gas seran la Jonquera i les urbanitzacions d’Empu-
riabrava i Santa Margarida. La implantació es farà amb gas 
natural liquat, en espera que es desbloquegi el gasoducte 
Martorell-Figueres. 

Schneider Electric visita Girona dins d’una gira 
per promoure l’eficiència energètica
Schneider Electric ha començat la gira Xperience Efficiency 
per promoure l’eficiència energètica, en la qual recorrerà du-
rant més de tres mesos 28 ciutats espanyoles i més de 5.000 
quilòmetres. El camió, que conté l’exposició amb la iniciativa 
«Pedala per la teva ciutat», permetrà als ciutadans transfor-
mar la seva energia en electricitat i competir per ser la ciutat 
més eficient d’Espanya. El dia 20 de maig la gira va ser pre-
sent a Girona, a la zona de l’Espai Gironès.

Factura de la llum per al Petit Consumidor 
(PVPC)
El nou sistema de Preu Voluntari per al Petit Consumidor 
(PVPC) canvia la manera amb la qual es calcula el preu de 
l’energia en la factura del petit consumidor: abans es fixava 
mitjançant una subhasta trimestral, i ara es facturarà a partir 
del preu del mercat d’electricitat.

L’Agència de Salut Pública ordena el tanca-
ment de la instal·lació d’aigua calenta d’un 
hotel de Roses després de la detecció de tres 
casos de legionel·losi en turistes
L’Agència de Salut Pública de Catalunya va decretar el tanca-
ment total de la instal·lació d’aigua calenta sanitària d’un hotel 
de Roses arran de la detecció de tres casos de legionel·losi 
confirmats en turistes francesos que havien estat allotjats a 
l’establiment durant el mes d’abril.

Sincronització i resintonització                                                 
de les antenes de TDT
El Govern ha confirmat que a causa del nou repartiment de fre-
qüències per a les tecnologies mòbils 4G caldrà fer un nou forat 
per a la TDT i, per tant, tornar a adaptar les antenes. Gràcies a 
la millora de la codificació i de la compressió dels senyals de 
televisió, però, no caldrà reduir tants canals com en principi es 
preveia. La resintonització afectarà 1,2 milions de llars.

Les actuacions de millora en l’enllumenat pú-
blic de tres municipis de la Garrotxa redueixen 
un 80 % la contaminació lluminosa
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha invertit 37.500 
euros per substituir làmpades ineficients i canviar els pàmpols 
dels fanals de la Vall d’en Bas, Santa Pau i Besalú.

Les subvencions atorgades per prevenir la contaminació llu-
minosa a les comarques de Girona han estat de 73.100 euros 
durant el 2013, i han afavorit un estalvi de 26.000 euros anuals 
per als ajuntaments gràcies a la reducció del consum energè-
tic dels nous dispositius.

L’Agència Catalana de l’Aigua millora el saneja-
ment de Palau-sator amb l’activació d’una xar-
xa de col·lectors de més de cinc quilòmetres
L’actuació, amb un pressupost de 975.000 euros, permetrà 
conduir les aigües residuals de diferents nuclis ubicats dins el 
terme municipal de Palau-sator fins a la depuradora de Pals. 
La posada en marxa del col·lector farà possible una millora 
mediambiental de la conca del riu Ter.
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Chaffoteaux renova la seva imatge                                   
en el Gremi de Girona
Chaffoteaux, pionera en el desenvolupament de solucions 
multienergia, ha renovat la col·laboració amb el Gremi de 
Girona, amb el qual participa en el suport per a la formació 
de professionals. Una mostra del compromís de Chaffoteaux 
amb el Gremi és la cessió de productes per a l’aula de pràcti-
ques, com la caldera de condensació Urbia Green i l’escalfa-
dor Fluendo Plus, que serviran d’ajuda per mantenir sessions 
teoricopràctiques que ajudin a millorar els coneixements d’ins-
tal·ladors i prescriptors. 

Una dècada de Programació Integral Catalunya
Programació Integral, empresa dedicada a les solucions glo-
bals en aplicacions informàtiques de gestió comercial i comp-
table, celebra els 10 anys d’implantació a Catalunya. A finals 
d’aquest any Programació Integral llançarà al mercat una 
solució realment innovadora, la qual canviarà per complet el 
mètode de gestió i control comercial i comptable en l’empre-
sa. Es tracta d’un projecte ambiciós en què portem diversos 
anys treballant.

Els Mossos d’Esquadra detenen un grup orga-
nitzat i molt actiu que robava cablejat de coure 
a la Selva interior
Els Mossos d’Esquadra de Santa Coloma de Farners van de-
tenir un grup criminal molt actiu especialitzat a cometre roba-
toris de cable de coure. Es calcula que el perjudici econòmic 
hauria estat de cap a 44.400 euros. La majoria de les sos-
traccions es feien durant la franja horària nocturna, en zones 
boscoses i apartades. 
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ENTRETENIMENTS

busca les 7 diferències

MM

Sudoku

2 7 6
8 7 6

4

7
9 2

3

57

1

35 8

6 2 9

2

8 5 3

4

4 6 2
4 2

8

Sopa de lletres

Joc de lògica

ALTA TENSIO

BAIXA TENSIO

COMPTADORS

DISTRIBUIDORA

ELECTRICITAT

ENLLUMENAT

INSTAL·LACIONS

REGLAMENT

VADEMECUM

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

 H J O L R C V S V H Ñ Ñ D X E 

 R F F E V V O X I X G V M K S 

 V Ñ S S R I E H I Z O U O G O 

 K R D E F M P P Z J S M S I D 

 A R O D I U B I R T S I D E T 

 O R W D T Z Q B M I V P A E N 

 M G N H V A D E M E C U M O E 

 K K S R O D A T P M O C N X M 

 T A T I C I R T C E L E N L A 

 P B Ñ B A I X A T E N S I O L 

 O I S N E T A T L A D Q U U G 

 S N O I C A L L A T S N I I E 

 W O E Z B D X U Q I U Ñ D O R 

 Q T B A V H M Ñ K M N R H F D 

 A O U C L T A N E M U L L N E

kokolikoko.com

Dos dipòsits iguals d’aigua comencen a buidar-se al mateix moment. Un d’ells té un desguàs de 2 cm de diàmetre i 
l’altre, dos d’1 cm. Quin es buidarà abans?

Les solucions dels passatemps les trobareu:
http://www.elgremi.cat/solucions-revista/
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ASSESSORIES JUNTA DIRECTIVA DEL GREMI

EL GREMI ESTÀ ADHERIT AEDICIÓ

 ASSESSORIA | FISCAL

  dilluns de les 9 a les 14h | 972 413 178

 ASSESSORIA | LABORAL

  dijous de les 9 a les 14h | 972 413 178

 ASSESSORIA | RECURSOS HUMANS

  dimecres de les 9 a les 11h | 972 413 178

 ASSESSORIA | ASSEGURANCES

  de dilluns a dijous de les 9 a les 14h | 972 413 191

 ASSESSORIA | JURÍDICA

  hores concertades | 972 413 188

 ASSESSORIA | TÈCNICA

 Carles Pastor hores concertades | 972 413 188

 Anna Frigola de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 19h
  972 413 188 - 972 213 566

 ASSESSORIA | QUALITAT (ISO)

  hores concertades | 972 413 188

 ASSESSORIES | OC [ORGANISME DE CONTROL]

 Servei ofert per TÜV: dimarts de les 9 a les 10h | 972 413 179

 Servei ofert per ECA: dijous de les 9 a les 10h | 972 413 179

 Servei ofert per OCA: divendres de les 9 a les 10:30h | 972 413 179

 ASSESSORIA | PREVENCIÓ LABORAL

  divendres de les 11 a les 14h | 972 413 191

 ASSESSORIA | FINANCERA

  dilluns de les 9 a les 10h | 972 413 179

 ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

  hores concertades | 972 413 188

President · Ernest Roglans

Vicepresident · Joan Pujolràs

Vicepresident · Jordi Serra

Tresorer · Octavi Gratacós

Secretari · Jordi Vila

VOCALS DE COMARQUES

Gironès · Santi Crous

Pla de l’Estany · Antoni Estañol

La Selva · Joan Casalprim

Garrotxa · Candi Viñeta

Ripollès · Joan Sánchez

Cerdanya · Victor Moure

Alt Empordà · Xavier Ballesta

Baix Empordà · Joan López Loubat

VOCALS

Joan Marmolejo (Girona)

Lluís Teixidor (Sant Feliu de Guíxols)

Joan Estela (Girona)

Albert Serrano (Begur)

Enric Bigas (Girona)

Narcis Cat (Hostalric)

Joaquim Triola (Girona)

Jaume Vila (Girona)

Josep Ribot (Begur)

Àlex Roglans (Palafrugell)

Joan Serrano (Begur)

Robert Soro (Girona)

Xavier Suros (Cassà de la Selva)

GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
OFICINES I ADMINISTRACIÓ:
Tel. 972 213 566 · Fax 972 224 704 · C/Cartellà, 8-12 · 17007 Girona
a/e: info@elgremi.cat

CENTRE DE FORMACIÓ:
Tel. 972 412 615 · Fax 972 393 078 · a/e: formacio@elgremi.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.

Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 8 a 3 de la tarda.

Vacances: de l’1 al 16 d’agost.

www.elgremi.cat

DISSENY I REALITZACIÓ: IGLÉSIES ASSOCIATS
DIPÒSIT LEGAL: GI-870-82

El Gremi no es fa responsable de les opinions dels col·laboradors que signen els articles en aquesta publicació.

Imprès en paper reciclat 100%




