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L’INSTAL·LADOR
EDITORIAL
Buscar el perquè
Una empresa tecnològica muntarà a la zona 22@ de Barcelo-
na un edifici per ubicar-hi centenars d’enginyers informàtics, 
matemàtics, físics, economistes i lliurepensadors. La finalitat, 
com la majoria d’empreses informàtiques del Big Data, és el 
repte de manipular totes les dades que tenen de tots nosal-
tres per saber com som, com pensem, què volem i qui som. Es 
volen avançar als nostres pensaments i, quan vulguem una 
cosa, tenir-la ja preparada per subministrar-nos-la. No volen 
saber el què, volen saber el perquè.

En el nostre ofici passa una mica del mateix. El que volen 
els clients, ja ho sabem, o si no ens ho demanen. El que 
ens interessa a nosaltres també és el perquè, per poder-los 
oferir el que millor s’adapta a les seves necessitats.

Aquesta és la diferència entre un instal·lador “vulgar” i un 
de professional. L’instal·lador professional s’ha de posar a la 
pell del client i atendre les seves necessitats com si fossin 
les pròpies. Instal·lar un llum, qualsevol ho sap fer. Instal·lar 
un llum que il·lumini la part important, ben orientat, amb 
la intensitat i el color adequats, i que s’encengui quan es 
necessita, ja no és tan senzill i requereix uns coneixements 
i un diàleg més concret.

Nosaltres, els instal·ladors, hem de ser professionals, i els 
agremiats encara més. El sol fet d’agremiar-se demostra ja 
un interès per la professió, inexistent en el que va per lliure.

Us convido a pensar el perquè, a dialogar amb el client 
per entendre el que necessita. D’aquí en dependrà la bona 
entesa, la bona instal·lació i el bon funcionament.

I nosaltres, el Gremi, hi som per ajudar en tots aquests 
detalls i per professionalitzar els nostres agremiats.

Seguim l’exemple d’aquestes empreses tecnològiques, in-
teressem-nos pel perquè i, com a bons professionals 
que som, busquem les solucions adients.

Ernest Roglans
President del Gremi
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Campanya de 
publicitat per 
promoure la 
contractació 
d’instal·ladors 
autoritzats

» El Gremi inicia una campanya 
de publicitat i comunicació a la 
premsa gironina amb l’objectiu de 
tenir-hi una presència continuada 
i explicar quins són els serveis que 
poden oferir els instal·ladors.

Els mitjans de comunicació on es 
podran veure els anuncis seran els 
diaris El Punt Avui i Diari de Girona. Els 
anuncis pretenen comunicar al llarg de 
l’any les diferents campanyes de revisió 
de calderes, aire condicionat, nous 
comptadors intel·ligents, etc.

SolarCasa Energy i el Gremi
signen un acord de col·laboració
L’empresa d’energia solar SolarCasa Energy ha signat un conveni de 
col·laboració amb el Gremi

SolarCasa Energy és 
una empresa especialitzada 
en energia solar que instal·la 
plaques solars fotovoltaiques 
en cases unifamiliars 
connectades a la xarxa, en 
instal·lacions aïllades, en grans 
instal·lacions industrials i de 
les administracions públiques i 
en pèrgoles d’aparcaments de 
centres comercials, negocis i 
cases particulars. També instal·la 
bateries de la marca Sonnen.

 Carrer del Cadí, 1
 17240 Llagostera
 Tel. 680 985 939 / 680 985 896
 www.solarcasa.energy

Joan Pujolar Borrell de SolarCasa Energy i Ernest Roglans, 
president del Gremi

L’INSTAL·LADOR04
GREMI





Nou panell del 
Pin d’Or del Gremi

PIMACS Grup obté 
la Q de qualitat del 
Gremi

»

»

El Gremi ha instal·lat 
en el hall del Centre 
de Formació un mural, 
ampliable, amb el 
nom dels instal·ladors 
reconeguts amb el Pin 
d’Or, on consta l’any, 
el nom de la persona 
homenatjada i l’empresa a 
la qual pertany.

El Pin d’Or es concedeix des 
de l’any 2011 a empreses i 
instal·ladors que al llarg del 
temps han destacat en el 
seu àmbit. La primera edició 
del Pin d’Or, l’any 2011, va 
concedir-se a Pere Rodríguez, 
que va ser president del 
Gremi fins a aquell any. El 
Pin d’Or 2012 va ser per a 
Francesc Nogués, que també 
havia estat president del 

L’empresa blanenca 
PIMACS Grup, SL ha 
obtingut l’acreditació 
“Q de qualitat” del Gremi. 
Aquesta companyia 
compta amb més de trenta 
anys d’experiència en 
instal·lacions de gas, aigua, 
calefacció, climatització, 
dipòsits, aerotèrmia, 
energia solar tèrmica i 
maquinària d’hostaleria.

La distinció “Q de qualitat” 
es concedeix a les empreses 
agremiades que assoleixen els 
criteris establerts pel Gremi 
respecte al compliment de 

Gremi. El 2015, el guardó es va 
atorgar a Instal·lacions Burgas, 
de Figueres, que el 2014 havia 
celebrat el 75è aniversari. El 
Pin d’Or 2016 es va concedir a 
Instal·lacions Elèctriques Cat, SA, 
d’Hostalric, l’empresa agremiada 
més antiga de Girona (fundada 
l’any 1887), i probablement 
de Catalunya. El Pin d’Or 2017 
el va rebre Eduard Molas, de 
l’empresa Calefaccions Molas, 
de Camprodon, pels 100 anys 
d’activitat en el sector. I el Pin 
d’Or 2018 va recaure en Pere 
Mas, de l’empresa Electricitat 
Mas d’Olot, que complia 90 
anys dedicada al sector de 
la instal·lació. El muntatge ja 
compta amb el darrer Pin d’Or. 
Es tracta de Joan Casalprim, 
de l’empresa Casalprim, SL, de 
Santa Coloma de Farners.

la normativa vigent, les bones 
pràctiques professionals i la 
cobertura de riscos, entre altres 
aspectes.

El segell distintiu que acredita 
l’obtenció del certificat es pot 
utilitzar en factures, albarans, 
pressupostos, web, etc. També 
es lliura un adhesiu amb aquesta 
marca, per situar en els vehicles 
d’empresa.

A més a més, el cercador 
d’instal·ladors del Gremi 
identifica en els resultats 
les empreses que disposen 
d’aquesta certificació.
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Assessorament comercial i tècnic a l’instal·lador en projectes
Distribució de materials a les instal·lacions
Suport comercial i tècnic en el muntatge de materials a l’obra
Realització de “Postes en marxa”

Telecomunicacions

Seguretat

Contra incendis

Material elèctric 

Il·luminació Led

972 23 71 61 

Plana Fàbrega Girona
Santa Eugència 202, 17006 Girona

- pfgirona@planafabrega.com
www.planafabrega.com  
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Quines instal·lacions de 
protecció contra incendis 
s’han d’inscriure al registre 
d’instal·lacions tècniques 
de seguretat de Catalunya 
(RITSIC)?

La Subdirecció General de 
Seguretat Industrial de la 
Generalitat de Catalunya 
informa d’una novetat important 
en relació amb la inscripció de 
les instal·lacions de protecció 
contra incendis al Registre 
d’Instal·lacions Tècniques de 
Seguretat de Catalunya (RITSIC).

S’hauran d’inscriure totes les 
instal·lacions de protecció contra 
incendis noves, incloses les 
d’establiments afectats pel CTE 
o pel RSCIEI, amb les següents 
excepcions:

>Instal·lacions que només estan 
dotades de sistemes d’extintors 
d’incendis i/o de sistemes de 
mantes ignífugues.

>Instal·lacions contra incendis 
que formen part d’una altra 
instal·lació de seguretat 
industrial (RCG, RIP, RAT).

Les instal·lacions de protecció 
contra incendis anteriors a 
l’entrada en vigor del RD 513/2017 
sotmeses a inspecció periòdica 
(art. 22 del RD 513/2017) s’hauran 
d’inscriure en el Registre en el 
moment de realitzar la primera 
inspecció periòdica (segons els 
terminis establerts d’acord amb 
la disposició transitòria quarta 
del RD 513/2017) i sempre que 
aquesta sigui favorable i sense 
incompliments.

Des de mitjans de novembre hi 
ha un nou tràmit de declaració 
responsable per a instal·lacions 
de protecció contra incendis al 
Canal Empresa de la web de la 
Generalitat de Catalunya.

Qui pot posar en marxa, 
mantenir o reparar aparells 
de gas com calderes per a 
calefacció i ACS?

>El servei tècnic d’assistència 
del fabricant, sempre que 
disposi d’un sistema de qualitat 
certificat, i instal·ladors de gas que 
compleixin els requisits indicats 
en el capítol 4  de l’ITC-ICG 09 
del Reglament de combustibles 
gasosos, quan es tracti d’aparells 
de gas conduïts (aparells de tipus 
B i C) de més de 24,4 kW de 
potència útil o de vitroceràmiques 
de gas de foc coberts.

>Per la resta d’aparells, el 
servei d’assistència tècnica 
del fabricant o una empresa 
instal·ladora de gas.

Qui pot dur a terme l’adequació 
d’aparells per canvi de família 
de gas?

El servei tècnic del fabricant 
sempre que posseeixi un sistema 
de qualitat certificat, i instal·ladors 
de gas de categoria A o B que 
compleixin els requisits indicats 
en el capítol 4 de l’ITC-ICG 09. Per 
a aquest fi, sempre s’utilitzaran 
components de característiques 
tècniques iguals a les aprovades en 
la certificació tipus.

Qui pot fer el manteniment 
d’un equip de clima?

Les operacions de manteniment 
subjectes al RITE les ha 
de realitzar una empresa 
mantenidora autoritzada.

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

Es pot posar un IGA (interruptor 
general automàtic) de 32 en el 
CIE?

Sí que es pot, d’acord amb el 
punt 6 de la instrucció tècnica 
ITC-BT 10 del Reglament de 
baixa tensió, que estableix que 
les empreses distribuïdores 
estaran obligades, sempre que 
ho sol·liciti el client, a efectuar 
el subministrament de forma 
que permeti el funcionament 
de qualsevol receptor 
monofàsic de potència menor 
o igual a 5.750 W a 230 V, f ins 
a un subministrament de 
potència màxima de 14.490 W 
a 230 V.

Una altra cosa és la potència 
a contractar i les potències 
normalitzades per la 
companyia distribuïdora. 
D’altra banda, amb l’aprovació 
del Reial decret llei 15/2018, 
aquest punt queda resolt, 
ja que modifica l’esquema 
de potències normalitzades 
afegint la possibilitat de 
contractar en trams de 0,1 kW.

S’han de contractar les 
potències normalitzades a 
l’hora de contractar electricitat 
a la comercialitzadora o es pot 
contractar qualsevol potència?

Des del 7 d’octubre de 2018 
no és obligatori contractar 
una potència normalitzada. 
D’acord amb el nou Reial decret 
llei 15/2018, de 5 d’octubre, 
de mesures urgents per a 
la transició energètica i la 
protecció dels consumidors, 
es poden contractar múltiples 
de 100 W sempre que sigui 
un comptador de telegestió, 
permeti discriminació horària i 
siguin menys de 15 KW.

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

DE GIRONA
Directe 872 590 193

Centraleta 972 213 566
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Notícies útils per a l’instal·lador
Seguretat · Contra incendis · Telecomunicacions · Material elèctric 

En marxa el segon dividend digital TDT (Televisió Digital Terrestre)

Ja està en marxa el procés del segon dividend digital, amb 
l’alliberament de la banda de freqüències per a la tecnologia 5G, i la 
resintonització de la TDT. 

La banda 694-790 MHz deixarà d’
s’hauran de reubicar.

Les afectacions variaran segons zones geogràfiques. Es preveuen a:

- Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany, Ripollès, Selva
- Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà, Ribera d’Ebre, Montsià, Priorat,

Tarragonès, Terra Alta
- Cerdanya, Solsonès, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Segrià,

Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Urgell
- Osona, Berguedà, Bages

El procés ha començat aquest gener 2019 i acabarà a l’abril de l’any 2020, tal com s’estableix en els 
plans de la Secretaria d’Estat. L’objectiu és garantir els serveis i l’extensió de la cobertura, en especial a 
les zones rurals. S’ha previst un període de difusió simultània (simulcast) de 15 mesos, amb un mínim 
de sis mesos en cada demarcació.

En principi es preveuen ajudes per a les comunitats de propietaris de les zones afectades iguals a les 
del primer dividend digital.

Extintors hídrics: extintors d’aigua + additius
Tingueu presents els extintors hídrics en les vostres instal·lacions. Utilitzen aigua 
polvoritzada, l’agent extintor més antic, que permet apagar per refredament i 
absorbir la calor del foc per evaporar-se, i que és molt eficaç per apagar focs sòlids 
tipus A , com ara fusta o paper. L’aigua polvoritzada s’evapora més ràpidament i per 
tant absorveix més calor.

Els principals avantatges d’utilitzar un extintor hídric es basen en un contingut no 
tòxic, inodor i 100% biodegradable, que no deixa rastre en les zones on s’aplica.

El poder de refredament de les brases, juntament amb l’efecte barrera que 
produeix l’escuma, fa que sigui l’extintor més eficaç per apagar combustibles sòlids. 
Els seu additius a partir de tensioactius fluorats i hidrocarbonats, dissolvents, i sals 
ignífugues formen una pel·lícula aquosa que evita el contacte del combustible amb 
l’oxigen. A més, l’aigua continguda en l’escuma produeix un efecte refrigerant.  
Consulteu-nos i us informarem.

A la nostra nova WEB trobareu tots els nostres 
productes i serveis a: www.planafabrega.com

Tel.: 972 23 71 61
pfgirona@planafabrega.com
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Gràcies!
Gràcies per fer de casa meva un lloc confortable. 
Gràcies per ajudar-me a decidir. Gràcies per escollir la 
millor solució per a les meves necessitats. 
Instal·lador, gràcies a tu, casa meva és el millor lloc 
del món.

A Supplaid oferim solucions integrals 

als instal·ladors professionals des de fa 
47 anys. Els nostres tècnics estan a la 
disposició del professional per ajudar-lo 
a trobar la millor solució pel seu client.

Som professionals al servei 
de professionals.

C. Bescanó, 7
 17007 GIRONA

T. 972 01 01 15
girona@supplaid.com supplaid.com

MARQUES
PRIMERES

Nº1 EL NECESSARI 
PER A 

L’INSTAL·LADOR

TOT

GAS
AIGUA
RENOVABLES
CALEFACCIÓ
CLIMATITZACIÓ
REG
ELECTRICITAT

Francesc Podall, director regional del Banc de Sabadell, i 
Ernest Roglans, president del Gremi

Conveni de col·laboració 
amb el Banc de Sabadell

» El Gremi i el Banc de 
Sabadell han signat un 
acord de col·laboració que 
permet als agremiats, als 
seus empleats i als seus 
familiars de primer grau 
accedir als productes de 
l’entitat bancària en unes 
condicions especials.

El conveni permetrà obtenir 
beneficis com aquests: 
condicions més avantatjoses en 
TPV, targetes gratuïtes, menor 
cost de la gestió de cobrament 
de rebuts (SEPA-CORE), retirada 
en efectiu gratuïta en una àmplia 
xarxa de caixers, abonament d’un 
10% de la quota d’agremiat per 

a nous clients de captació (amb 
un màxim de 50 €) per a quotes 
domiciliades, pòlissa de crèdit 
a un any i préstecs i hipoteques 
amb tarifes preferencials, entre 
d’altres.

Els agremiats que vulguin 
conèixer les condicions 
específiques s’han d’adreçar 
a qualsevol oficina del Banc 
Sabadell.
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Ella estrena diseño. Y tú, reloj.
Nueva Platinum Compact ECO “Black Edition”: estética

renovada, mejores prestaciones y con la fiabilidad de siempre.
Además, celebra con nosotros este lanzamiento y  consigue con

las Platinum Compact ECO un fantástico Samsung Galaxy Watch.

Estética BLACK EDITION: 
diseño más minimalista 
con cuadro de control negro 
y retroiluminación blanca. 

Mayor potencia en ACS: 
versiones de 26 y 29 kW. 

Mayor rendimiento:  
Clasificación A+ en 
calefacción al  
combinarse con un 
termostato modulante 
y una sonda exterior. 

Quedan excluidas operaciones especiales. Esta promoción está exclusivamente dirigida a profesionales
 

instaladores y para calderas compradas en distribuidores oficiales BAXI adheridos a la misma.

1

2

3

Del 1 de marzo y al 30 de junio de 2019, por 

la compra de una Platinum Compact ECO 

o una Platinum Alux, consigue una  

tarjeta regalo de 25€. 

Y si introduces la factura de compra en tu cuenta

del Club BAXI Fidelity consigue 75Ð adicionales en

tu tarjeta o, si lo prefieres, por cada tres calderas

llevate un smartwatch Samsung Galaxy Watch de

46mm. Además, disfruta de 3 años de garantía

TOTAL si la instalación de la caldera se acompaña

de un termostato WiFi BAXI Connect TXM 10 C.

www.baxifidelity.es



TECNO ELÈCTRIC GIRONA, S.L.

Ens podeu resumir la història 
de la vostra empresa?

Tecno Elèctric Girona, S.L. 
neix l’any 1992 amb la intenció 
d’evolucionar l’empresa 
elèctrica tradicional aportant 
coneixements electrònics, 
apostant pel talent i per 
la innovació constant i 
continuada.

L’any 1996 ens traslladem 
a Vilablareix i focalitzem 
el creixement en el sector 
industrial. Això ens va permetre 
un creixement important, vam 
anar acceptant nous reptes, 
modernitzant les instal·lacions 
constantment i consolidant-
nos com especialistes en 
automatismes.

A partir de l’any 2016, amb 
la incorporació de la nova 
generació, vam tornar a fer un 
salt endavant modernitzant 
la imatge, adaptant la gestió 
interna i incorporant nous 
sistemes de treball. Tot per 
continuar innovant, en una 
línia clara per treballar més i 
millor i per donar solucions als 
clients que ens converteixen en 
part dels seus projectes.

Com veieu el futur del sector de 
la instal·lació?

Tal com hem comentat, la 
nostra principal activitat són els 
automatismes, pel que tenim 
poca dedicació al sector de la 

TECNO ELÈCTRIC
GIRONA, S.L.

Any de fundació: 1992

C/ Güell, 34
17180 – Vilablareix (Girona)
tecnoelectric@teg.es

Activitat: Automatització de tot 
tipus de maquinària i processos 
industrials.

instal·lació. Tot i això, més enllà 
que no sigui el nostre punt fort, 
sempre hem estat implicats 
amb el Gremi. El futur, per no 
dir el present, és claríssimament 
l’automatització total, la 
indústria 4.0, els sistemes 
intel·ligents i predictius, la 
digitalització,... Tristament, pels 
més nostàlgics, es perd l’ofici 
com s’entenia tradicionalment, 
i el futur (o el present) del sector 
de la instal·lació ha d’estar en 
mans de gent preparada, que 
conegui i afronti tots els nous 
reptes.

Què creieu què és el millor i el 
pitjor de disposar d’empresa 
pròpia?

Quan una persona té una 
habilitat o una predisposició 
es recomanable que ho 
treballi i ho potenciï, ja que així 
aconseguirà apassionar-se per 
la seva feina i no tenir sensació 
de frustració. En el camp que 
sigui, sigui o no l’emprenedoria.
Tenir una empresa pròpia 
també vol dir tenir problemes, 
riscos, obligacions i 
responsabilitats, més enllà 
de fer la feina diària. Moltes 
vegades significa perdre espais 
personals i canviar prioritats. 
Ara, també hi ha la satisfacció 
personal de desenvolupar un 
projecte propi, de col·laborar 
a generar llocs de treball i de 
saber que estàs fent el que 
algun dia vas somniar.

Recomanaríeu al vostre fill 
o filla que es dediqués a fer 
d’instal·lador?

Si servís, naturalment. Fer 
d’instal·lador i ser empresari 
s’ha de portar a l’ADN. Jo 
recomano als meus fills que 
es formin be i que s’apassionin 
per la feina que volen fer, que 
no perdin la curiositat i les 
ganes d’aprendre. 

A part de la feina, a què 
dediqueu la resta del temps? 
Teniu aficions o practiqueu 
algun esport o altres activitats 
de lleure?

La feina és una part molt 
important de la vida, però 
també la família, els amics, 
riure, plorar, compartir estones. 
Moltes vegades ens toca 
treballar a deshores, caps de 
setmana inclosos, però com 
empresaris tenim l’avantatge 
de ser propietaris del nostre 
temps i poder agafar-nos un 
dilluns lliure.

Com valoreu la vostra 
vinculació amb el Gremi?

Ens vam agremiar des del 
minut u. Hi tenim poca relació, 
no som grans instal·ladors, però 
sempre es necessari tenir un 
punt on recolzar-se i el Gremi 
fa perfectament aquesta funció 
de pal de paller.
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Diada de 
l’Instal·lador
Joan Casalprim Climent, de Santa Coloma
de Farners, rep el Pin d’Or del Gremi

El dissabte 16 de 
març va tenir lloc 
una nova edició 
de la Diada de 
l’Instal·lador, 
que se celebra 
anualment per 
retre homenatge 
als professionals 
agremiats que 
s’han jubilat.

En l’edició 2019 els instal·ladors 
homenatjats amb una placa 
commemorativa han estat: Joan 
Abulí Romans, de Banyoles, Jordi 
Casademont Hilari, de Figueres, 
Joaquim Pont Alsina, de Llofriu, 
Jaume Puigdemont i Freixas, 
d’Anglès, Juan Román Pérez, de 
Santa Cristina d’Aro, Pere Turon 
Iglesias, de Riudarenes, Antonio 
de la Vega Robles, de Castelló 
d’Empúries, i Candi Viñeta Ros, 
d’Olot.

En el mateix acte es va lliurar el 
Pin d’Or, una distinció especial 
que el Gremi atorga a empreses 
o instal·ladors destacats en el seu 
camp, a Joan Casalprim Climent, 
de Santa Coloma de Farners, amb 
motiu del centenari de l’empresa.

En anys anteriors aquesta 
distinció havia reconegut 
Francesc Nogués i Pere 
Rodríguez, com a expresidents 
del Gremi, Instal·lacions Burgas, 
de Figueres, Instal·lacions Cat, 
d’Hostalric, Calefaccions Molas, de 
Camprodon i Pere Mas, d’Olot.

El funcionament de l’acte va 
consistir en la rebuda dels 
agremiats jubilats, familiars i 
amics per part del president del 
Gremi i de la Junta Directiva, i 
va continuar amb una visita a 
les instal·lacions del Gremi, l’acte 
d’entrega de plaques i la concessió 
del Pin d’Or. Per finalitzar va tenir 
lloc l’habitual aperitiu, en què els 
assistents van poder compartir 
una estona de companyonia.

»
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Diada de l’Instal·lador 
La Diada de l’Instal·lador homenatja els agremiats 
jubilats durant el 2019

Jordi Casademont Hilari,
Instal Jordi Casademont, SCP. 
Figueres

Joaquim Pont Alsina,
Joaquim Pont Alsina, SL.
Llofriu

Joan Abulí Romans,
Electro Abuli, SL.
Banyoles

Juan Román Pérez,
Instalaciones J. Román. 
Santa Cristina d’Aro

Pere Turon Iglesias,
Ins. Elèctriques i de Control, SL. 
Riudarenes

Jaume Puigdemont i Freixas,
Autònom.
Anglès

Candi Viñeta Ros,
Instal·lacions Viñeta, SL.
Olot

Antonio de la Vega Robles,
Autònom.
Castelló d’Empúries
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Joan Casalprim Climent,
Casalprim, SL. Santa Coloma de Farners

Pin d’Or del Gremi
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Discurs de la
Diada de l’Instal·lador
2019
Benvinguts a la
Diada de l’Instal·lador 2019,
Avui és el dia que el Gremi obre 
les portes a tothom. De fet, 
aquestes portes estan obertes 
sempre tant als instal·ladors com 
als seus acompanyants, però 
avui és un dia especial. Per això 
hem netejat les aules a fons, 
hem endreçat les eines dels 
tallers i ens hem posat de gala, 
per poder-vos rebre amb tots els 
honors.

Perquè estem obsessionats a 
apropar-nos als instal·ladors i 
a ensenyar-vos el que fem, a 
copsar les vostres inquietuds, 
queixes i suggeriments i a mirar 
la millor manera de posar-nos al 
vostre servei.

Per això intentem comunicar-nos 
amb vosaltres a través de correus 
electrònics, les xarxes socials, la 
revista, jornades diverses aquí i a 
comarques i, esclar, d’un dia com 
el d’avui, un dia en què retrobem 
companys de feina que feia 
temps que no vèiem, un dia per 
conèixer els que formem la Junta 
Directiva, o el personal del Gremi, 
amb qui segurament deveu 
haver parlat més d’una vegada. 

També és un bon moment 
per ensenyar als familiars 
les instal·lacions on heu fet 
classes de formació, on heu 
assistit a alguna xerrada o 
on heu fet algun tràmit. I 
també per comentar amb els 
altres companys aventures i 
desventures de la professió.

Els que l’any passat vàreu tancar 
definitivament la caixa d’eines 
amb motiu de la vostra jubilació, 
i que avui esteu aquí asseguts, 
sou una part molt important 
d’aquest Gremi, ja que gràcies a 

vosaltres hem pogut assolir totes 
les fites necessàries per donar 
el millor servei a l’instal·lador. 
Un bon exemple en són les 
instal·lacions i la magnitud 
d’aquesta casa, que és i serà 
sempre la vostra casa.

Sense vosaltres i la vostra 
aportació, assolir aquestes fites 
hauria estat impossible. Per això, 
el Gremi vol compensar l’esforç 
que heu fet durant tots aquests 
anys d’associats amb l’entrega 
d’una placa en senyal de 
gratitud. Al mateix temps, volem 
desitjar-vos que la nova etapa 
que ara heu començat sigui la 
compensació de tants anys de 
lluita, d’encerts, de maldecaps i 
de satisfaccions.

També en aquesta Diada, com 
cada any, volem fer entrega del 
Pin d’Or del Gremi a un associat 
que s’ha distingit per assolir fites 
importants dins la professió. Els 
anys anteriors, els premis van 
recaure sobre els expresidents 
del Gremi, Sr. Pere Rodríguez i 
Sr. Francesc Nogués. També han 
obtingut el Pin d’Or el Sr. Joan 
Burgas, d’Instal·lacions Burgas 
de Figueres, el Sr. Narcís Cat, 
d’Instal·lacions Cat d’ Hostalric, el 
Sr. Eduard Molas, de Calefaccions 
Molas de Camprodon, i l’any 
passat el Sr. Pere Mas, de 
l’empresa Electricitat  Mas, SL, 
d’Olot.

Aquest any la Junta Directiva 
ha volgut honorar amb aquest 
distintiu al senyor Joan 
Casalprim, com a representant 
de la centenària empresa 
Casalprim SL, de Santa Coloma 
de Farners.

Juntament amb el guardó, va 
la més sincera felicitació i el 

reconeixement, en nom meu, de 
la Junta i de tots els qui formem 
part d’aquest col·lectiu, amb els 
ànims i els desitjos de continuar 
endavant molts anys més.

I els que sereu honorats amb 
el lliurament de la placa 
commemorativa amb motiu de 
la vostra merescuda jubilació, 
us desitgem, de tot cor, que la 
nova etapa us sigui llarga, plaent 
i molt feliç.

Moltes gràcies i fins ben aviat.

Ernest Roglans
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Gestió

 Lideratge positiu: la clau per arribar a l’èxit · Consultar dates

Per a l’obtenció de carnets i acreditacions de les 
competències professionals

 Instal·lador de GAS IG categoria A (IGA) · 04/03/2019
 Instal·lador de GAS IG categoria B (IGB) · 30/09/2019
 Instal·lador de GAS IG categoria B (IGB) · posseïdor IGC 02/12/2019
 Carnet d’Instal·lador - Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE) · 06/11/2019
 Instal·lador de GAS IG categoria C (IGC) · Consultar dates

Oficials

 Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi · Consultar dates
 Actualització del curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi · 13/03/2019

Pràctics

 Automatismes elèctrics · Consultar dates
 Cremadors de Gasoil i Gas · Consultar dates
 Iniciació a la refrigeració · Consultar dates
 Electricitat bàsica d’instal·lacions interiors · Consultar dates
 Pràctic de climatització amb bomba de calor · Consultar dates

Reciclatge

 Xarxes informàtiques. Nivell avançat · 25/03/2019
 Aplicació del nou RSIF i les seves ITC · 02/04/2019
 Autòmats programables. Específic · 07/05/2019
 Sistemes de climatització eficients: aerotèrmia combinada amb energia solar fotovoltaica · 

Consultar dates
 Norma ISO 9001:2015. Visió pràctica dels seus requisits i la seva aplicació a les organitzacions · 

Consultar dates
 Xarxes informàtiques · Consultar dates

Nova programació
Us informem en titulars del programa formatiu 
previst que impartirem properament. Alguns 
dels cursos ja tenen data fixada però d’altres 
no. Per aquest motiu és important seguir 
el calendari actualitzat dels cursos, dates 
i horaris a www.elgremi.cat, i als perfils 
corporatius del Gremi (Twitter i Facebook).
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Monogràfic

 Com elaborar certificats ITE · 20/03/2019

“Aprofiteu-vos-en també de les jornades tècniques que 
impartim cada més”

 Autoconsum fotovoltaic. Nou model de negoci per a l’instal·lador · 12/03/2019
 A càrrec de Watts at Home.
 Nou sistema LB Management: sistema modular de control d’il·luminació i persianes · 

04/04/2019. A càrrec de JUNG.
 Implantació de les xarxes socials a l’empresa i gestió de la imatge corporativa · 02/07/2019.
 A càrrec d’Iglésies Associats.
 Ets inside · 22/10/2019. A càrrec de JUNG.
 Tractament correctiu i preventiu de l’aigua en circuits de calefacció i ACS · Consultar dates.
 A càrrec de CILLIT.

També us podeu informar 
del calendari de formació 

en el codi QR 

Davant de
qualsevol dubte 
i/o petició, 
no dubteu en 
contactar amb
el Centre de 
Formació del 
Gremi

972 41 26 15 
formacio@elgremi.cat
www.elgremi.cat

facebook.com/elgremi

@GIGFormacio
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Adaptació, 
actualització, 
aprenentatge 
i reciclatge
Formació realitzada per assolir amb èxit els 
reptes i obtenir les acreditacions necessàries 
per exercir la professió.

Automatismes elèctrics

 Codi de colors dels conductors.
 Elements de comandament i elements de commutació.
 Esquemes elèctrics i esquema de maniobra.
 El temporitzador.
 El programador horari/setmanal.
 Pràctiques.

Calderes murals:
funcionament, manteniment i reparació

 Tipus de calderes murals.
 Esquemes de funcionament hidràulic.
 Electricitat i comandament.
 Funcionament d’alguns elements bàsics.
 Identificació d’element.
 Combustió. 

La formació pràctica

Cremadors de gasoil i gas

 Cremadors. Combustibles. Gas i gasoil.
 Teoria de la combustió. Paràmetres i interpretació.
 Estris de treball i aparells auxiliars.
 Components dels cremadors.
 Reparació dels cremadors, avaries més comunes.
 Proves dels components.
 Regulació dels cremadors.
 Esquemes d’instal·lació.
 Elements complementaris del gasoil i gas.
 Adaptació dels cremadors als diferents generadors de calor.
 Cremadors atmosfèrics.
 Cremadors Premix.
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Formació per a l’obtenció de carnets 
i acreditació de les competències 
professionals
Instal·lador elèctric (IE) en baixa tensió 
categoria especialista

Nova ICT, del coure a la fibra òptica

 Ràdio televisió terrestre i satèl·lit: antenes, amplificadors i 
derivadors.

 Accés a la telefonia i a la banda ampla.
 Esquemes i terminologia.
 Domòtica: serveis, sensors i actuadors.

Monogràfics

Facturació elèctrica en tarifes 3.0A

 El mercat elèctric i tipus de tarifes.
 Vocabulari i unitats.
 La factura d’electricitat en tarifes 3.0A.
 El número CUPS.
 Els períodes P1, P2 i P3.
 Potència contractada. Les lectures del comptador.
 La facturació del terme d’energia, potència i energia 

reactiva. Com els puc reduir?
 Impost elèctric.
 Alternatives al control manual de les factures. El monitoratge.

Jornades tècniques
Impartides per empreses col·laboradores del Gremi, 
gratuïtes per a vosaltres, els nostres agremiats.

Programa de facturació i APP
d’albarans i programes per a la 
confecció dels butlletins
Objectius assolits: maneig del programa de gestió completa 
de l’empresa FACTUR9 i dels programes tècnics per fer els 
butlletins, certificats i memòries d’electricitat, aigua, gas i 
climatització SUIT9.

www.it9.es
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Instal·lació 
solidària al Marroc
amb la col·laboració 
del Gremi

» Les empreses col·laboradores 
del Gremi Conmasa Grup, Wats 
at Home Energia i SolarCasa han 
aportat material per tal que es 
pugui dur a terme el projecte 
“Instal·lació d’un sistema de 
reg per degoteig mitjançant 
bombeig d’aigua amb energia 
solar fotovoltaica” de l’entitat 
gironina Enginyers Solidaris. El 
projecte ha estat elaborat per 
Javier Espinach, Eduard Gairín, 
Adrià Pol, Emili Roget, i Lautaro 
Rossi. Els joves participants s’han 
encarregat del dimensionament, 
càlcul, transport i instal·lació dels 
components.

El ral·li Uniraid els permet accedir a 
la zona on s’ha realitzat el projecte. 
En aquest raid es realitzen 
projectes per ajudar a la gent més 
necessitada de la zona de Marroc 
per on passa. L’existència d’un 
pou d’aigua a la comunitat de 
Baaga, que es troba en una zona 
desèrtica, va fer que es plantegés 
la possibilitat d’idear i instal·lar un 
sistema de reg per abastir d’aigua 
les palmeres dels voltants. 

La instal·lació de reg del projecte 
té dues etapes. La primera, 
que s’ha realitzat aquest mes 
de febrer, permetrà regar un 
palmerar d’uns cent cinquanta 
exemplars. La segona fase, 
que es durà a terme el febrer 
de l’any vinent, preveu un 
dimensionament hidràulic per 
arribar a regar fins a quatre-
centes cinquanta palmeres.

El material ha pogut arribar 
a la seva destinació gràcies 
a la participació de l’equip 
d’EnGInyers Solidaris al ral·li 
Uniraid. Aquesta competició 
automobilística és una aventura 
esportiva i solidària per a 
estudiants d’entre 18 i 28 anys. 
Consisteix en un raid de nou dies 
pel Marroc en cotxes utilitaris 
senzills de més de vint anys 
d’antiguitat i cilindrada limitada. 
En aquesta aventura el més 
important no és la velocitat, sinó 
assolir l’objectiu i fer arribar el 
material solidari als projectes 
escollits per cada equip. A 

l’edició de 2019 hi han participat 
al voltant de cent cinquanta 
equips, és a dir, unes tres-centes 
persones, de l’Estat espanyol, 
Andorra i Portugal.

Superar aquesta prova implica 
sobretot arribar a la meta. Per 
aconseguir-ho, els participants 
han de donar-se suport mutu i 
posar en pràctica el treball en 
equip. L’objectiu és superar els 
reptes del terreny extrem de 
cada etapa utilitzant l’enginy, 
l’estratègia, la col·laboració, 
la constància i l’esforç. Els 
participants viuen una 
experiència única en terres 
africanes i tenen la compensació 
de superar el repte i ajudar per 
allà on es passa.

La població on s’ha fet la 
instal·lació la integren una vintena 
de cases, en unes condicions 
poc favorables. L’objectiu és 
proporcionar un doll d’aigua 
automatitzat que permeti que, 
en qüestió de mesos, aquest 
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petit poble es converteixi en 
un assentament atractiu, segur 
i amb possibilitats agrícoles. 
L’aigua s’extreu d’un pou amb 
una bomba hidràulica de 220V 
trifàsica alimentada per mitjà 
de plaques solars. Tot el sistema 
de reg i de distribució de l’aigua 
és completament autònom i 
autosuficient. La instal·lació es va 
muntar a l’emplaçament final en 
unes vuit hores, i compta amb un 
manteniment fàcil, de despesa 
mínima i anual.

GIRONA: C/Barcelona, 47  |  Tel. 972 20 52 00  |  email: boada@boada.cat  |  www.boada.cat

M y JM BOADA AGENTS D’ASSEGURANCES S.L. - B17418526 - Agència Exclusiva d’Assegurances de REALE S.A.
Inscrita al  registre de la DGSPF C0613B17418526

ASSESSORS  d’Assegurances
del Gremi d’Instal·ladors de Girona

Amb 75 anys

d’experiència
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Es rebutgen noves inversions per al gasoducte 
Midcat que havia de connectar Espanya i França

Feníe Energía presenta el seu 
producte d’autoconsum

Ernest Plana, reelegit president de la FOEG

La Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC) 
i la Commission de Régulation 
de l’Énergie (CRE), autoritats 
reguladores, respectivament, 
d’Espanya i de França, han 
acordat rebutjar la primera 
fase, anomenada STEP (South 
Transit East Pyrenees) del 
projecte d’interès comú Midcat, 
consistent a desenvolupar una 
interconnexió de gas entre 
els dos països a través del 
Pirineu català. Segons aquestes 

Després d’una fase pilot en 
la qual Feníe Energía ha fet 
més de 1.300 ofertes a clients 
i ha executat més de cent 
instal·lacions, finalment ha 
presentat formalment el seu 
producte d’autoconsum, que 
inclou des d’instal·lacions 
aïllades en què el client no 
està connectat a la xarxa 
elèctrica fins a l’autoconsum 
interconnectat amb bateria o 
sense bateria amb connexió a la 

La FOEG va celebrar eleccions 
per escollir el president i la Junta 
Directiva de l’entitat. N’ha resultat 
guanyador Ernest Plana, que hi 
optava amb una candidatura de 
consens que inclou més dones 
i més joves. Acompanyaran 
Plana els vicepresidents Miquel 
Gotanegra i Eduard Ayach, el 
tresorer Jesús Ausín i els vocals 
Josep Navío, Domènec Morera, 
Alícia de Maria, Núria Carreras, 

autoritats, la configuració 
i les capacitats actuals, tal 
com ho han presentat els 
transportistes, no compleix amb 
les necessitats del mercat ni té 
la maduresa suficient per ser 
considerat en una assignació 
de costos transfronterera. Per 
aquests motius, s’aconsella als 
transportistes promotors de la 
infraestructura reconsiderar el 
projecte i buscar una solució 
més eficient en benefici dels 
consumidors.

xarxa elèctrica. En aquest cas, 
quan s’instal·len bateries, es pot 
gestionar l’energia i consumir-
la quan sigui convenient. 
També porta a terme un 
tipus d’instal·lació exclusiva 
per al sector agrícola i per als 
dipòsits de ciutat, consistent en 
autoconsum de bombament 
solar, en què l’energia solar 
permet que es bombi l’aigua 
per regar o per emmagatzemar-
la en dipòsits.

Joan Ribas, Esther Torrent, Tomàs 
Feliu, Gemma Coll, Josep Collado, 
Ernest Roglans, Laura Liarte, Santi 
Mont, Manel Xifra, Joan Curós, 
Xavier Soy, Joan Casadevall i 
Eudald Castells.

La patronal representa 
actualment més de 15.000 
empreses, la meitat de les que 
hi ha a les comarques gironines. 
Ernest Plana es proposa fer 

créixer l’organització amb la 
incorporació de més pimes i 
seguir treballant per tal que 
el territori gironí sigui més 
competitiu.

Breus

L’INSTAL·LADOR26
PROFESSIÓ



Endesa va detectar prop de 26.400 
casos de frau elèctric a Catalunya 
durant el 2018

Francisco Alonso, nou president de CONAIF

El Govern protegeix les persones amb 
dependència energètica relacionada 
amb la salut

L’ús de les noves tecnologies i la 
col·laboració amb els cossos de 
seguretat i amb la ciutadania 
està permetent reforçar la lluita 
contra el greu problema del 
frau. Només en l’últim any, en 
quatre de cada deu inspeccions 
realitzades per l’empresa es 
va detectar frau, que en el cas 
de les comarques gironines 
representa més de tres mil casos. 
La meitat de les irregularitats 

Francisco Alonso Gimeno 
ha estat elegit president de 
CONAIF per un mandat de 
quatre anys en l’Assemblea 
General Extraordinària Electoral 
celebrada el passat 8 de 
març a Madrid. Acompanyen 
el nou president un Comitè 
Executiu renovat integrat per 
les següents persones: Jaume 
Alcaide, vicepresident primer 
(Federació Catalana FEGICAT); 
Luciano Vall, vicepresident segon 
(Energia Cantàbria); Esteban 

La protecció de les persones 
en situació de vulnerabilitat 
energètica relacionada amb la 
salut es recull a la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del sector 
elèctric, desenvolupada a 
Catalunya mitjançant la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa 

eren connexions sense contracte 
a la xarxa  d’usuaris, mentre que 
l’altra meitat eren pràctiques 
il·legals com dobles connexions 
o manipulació dels equips de 
mesura. En contra del que es 
podria creure, el gruix del frau 
elèctric a Espanya el cometen 
grans consumidors, tant 
empreses de sectors industrials i 
de serveis com negocis i domicilis 
particulars amb consums elevats.

Blanco, vicepresident tercer 
(Avain-Incafo); Antonio Pantoja, 
secretari (Asetife-Conaif), i Joan 
Fornés, tresorer del Gremi de 
Lleida.
Després del seu nomenament, 
Francisco Alonso va avançar 
diverses línies de treball que 
orientaran la seva gestió al 
capdavant de CONAIF, com la 
voluntat de col·laborar amb altres 
agents del sector, consolidar el 
lideratge de CONAIF i llançar 
nous serveis i projectes en 

energètica, que estableix 
la necessitat de garantir el 
subministrament elèctric a 
les llars de les persones amb 
dependència energètica.
 
Des del gener, les persones 
amb dependència energètica 
relacionada amb la salut poden 
demanar al seu centre d’atenció 
primària l’expedició d’un 

informe per acreditar aquesta 
situació i evitar, així, talls de 
subministrament i assegurar 
que tenen l’energia necessària 
per garantir la salut. Aquest 
informe els permetrà comunicar 
la seva situació a la companyia 
subministradora, que valorarà i 
resoldrà la seva petició d’acord 
amb la normativa vigent.

benefici de tot el col·lectiu, així 
com apostar de manera clara 
per la digitalització i les noves 
tecnologies com a reptes del 
present i del futur per a les 
empreses instal·ladores.

Breus
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Les inspeccions 
periòdiques, 
obligatòries d’acord 
amb el nou reglament 
d’instal·lacions contra 
incendis

» Amb l’entrada en vigor del 
Reglament d’instal·lacions 
de protecció contra incendis 
(RIPCI) i de les disposicions 
tècniques que se’n deriven 
s’estableix l’obligatorietat 
de fer inspeccions 
periòdiques en aquest tipus 
d’instal·lacions.

Les inspeccions periòdiques 
reglamentàries les ha de 
realitzar un Organisme de 
Control Autoritzat (OCA), 
amb una periodicitat de 10 
anys, per garantir que la 
instal·lació mantingui els 
requisits de disseny, instal·lació 
i manteniment dels elements 
de protecció activa que la 
configuren.

Han de passar inspecció les 
instal·lacions d’ús administratiu 
i docent de superfície superior a 
2000 m², de pública concurrència 
i aparcaments superiors a 500 m², 
els establiments industrials i els 
locals de risc especial alt definits 
per cada comunitat autònoma.

Com a novetat, s’han d’inscriure 
al RITSIC (Registre d’Instal·lacions 
Tècniques de Seguretat 
Industrial de Catalunya) totes les 
instal·lacions noves, de protecció 
contra incendis, incloses les 
d’establiments afectats pel CTE o 
pel RSCIEI.

Les instal·lacions noves que 
no s’hauran d’inscriure són les 
que només estan dotades de 
sistemes d’extintors d’incendis 

i/o de sistemes de mantes 
ignífugues ni les que formen 
part d’una altra instal·lació de 
seguretat industrial (RCG, RIP, 
RAT).

Els terminis per passar 
la primera inspecció 
tenen a veure amb 
l’antiguitat de la 
instal·lació. En el 
cas de les de més 
de 20 anys, haurà 
de ser abans de 
desembre de 2018; 
les que tenen entre 
15 i 20 anys, abans de 
desembre de 2019; les d’entre 
10 i 15 anys, abans de desembre 
de 2020, i les legalitzades amb 
posterioritat al desembre de 
2007, al cap de 10 anys de la seva 
posada en servei.

Per a la primera inspecció 
periòdica caldrà comprovar 
que el titular disposa de la 
documentació justificativa de 
la data en què es va posar en 
servei la instal·lació, la memòria 
tècnica simplificada i els 
esquemes corresponents. Un cop 
fetes aquestes comprovacions, 
l’organisme de control ha de 
realitzar la inspecció i emetre 
un certificat d’inspecció, d’acord 
amb el reglament que li era 
d’aplicació en el moment de la 
seva posada en servei, i amb les 
obligacions que els reglaments 
posteriors hagin pogut establir.

Per poder posar la instal·lació 
en servei, el titular ha de 

registrar-la, un cop obtingut el 
certificat d’inspecció favorable, 
en el Registre d’instal·lacions 
tècniques de seguretat industrial 
de Catalunya (RITSIC).

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

DE GIRONA
Directe 872 590 193

Centraleta 972 213 566
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El Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa és la regió 
volcànica més ben conservada 
de tota la península Ibèrica i 
una de les més representatives 
de l’Europa continental. Té, per 
tant, un interès geològic molt 
destacable, ja que s’hi localitzen 
fins a una quarantena de cons 
volcànics. Les colades de lava que 
van emetre aquests volcans es 
van escolar seguint el pendent, 
van ocupar els cursos dels rius 
i van reomplir les valls, que 
posteriorment esdevingueren 
planes molt fèrtils.

La flora i la vegetació del Parc 
són d’una varietat extraordinària 
i apleguen elements de tipus 
mediterrani i centreeuropeu. La 
superfície forestal cobreix més del 
65 % del Parc, on predominen els 
alzinars, les rouredes i les fagedes. 
Els conreus ocupen un 30 % de 
la superfície i estan disposats en 
forma de mosaic i ben adaptats 
als condicionaments fisiogràfics 
del terreny.

El paisatge va ser un dels 
principals aspectes que va 

El Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa va ser 
creat l’any 1982 per la Llei 2/1982 
de protecció de la zona volcànica 
de la Garrotxa.

Es va haver de recórrer a aquesta 
figura de protecció ja que durant 
els anys setanta el creixement 
urbà i industrial que havia 
experimentat la regió havia 
comportat un seguit d’agressions 
greus que amenaçaven 
seriosament el conjunt dels seus 
valors naturals.

Finalment, el Parlament de 
Catalunya declarava Paratge 
Natural d’Interès Nacional la 
zona volcànica de la Garrotxa, 
amb la finalitat d’atendre la 
conservació de la seva flora, el 
paisatge i el caràcter singular 
del territori. Així mateix, 
declarava una vintena de 
reserves integrals d’interès 
geobotànic, amb la finalitat 
d’evitar-hi qualsevol acció que 
pogués reportar la destrucció, el 
deteriorament, la transformació 
o la desfiguració de la seva 
geomorfologia o de la seva flora.

justificar la declaració d’espai 
protegit. La modèlica distribució 
del sòl en conreus, pastures i 
boscos, l’assenyat emplaçament 
de l’habitatge rural i l’aprofitament 
agropecuari i forestal han 
configurat un paisatge d’aspecte 
ordenat, equilibrat i serè.

La Fageda Fundació
A la fageda d’en Jordà, que és 
un paisatge característic i molt 
visitat del Parc, hi podem trobar el 
projecte empresarial La Fageda, 
situat al mas Els Casals. Va néixer 
a principis dels anys 80 com una 
experiència pilot per mirar de 
treure els discapacitats psíquics 
dels hospitals psiquiàtrics i de 
l’estat de marginació social que 
patien. Actualment inclou més de 
300 persones, entre treballadors 
i persones ocupades. Gràcies 
a la varietat d’activitats que 
desenvolupa –granja de vaques, 
fàbrica de làctics i de gelats, 
obrador de melmelades, jardineria 
i servei d’atenció al visitant–, 
dona resposta a les demandes de 
treball del col·lectiu que atén a la 
Garrotxa.

Treballar en plena natura i en 
contacte amb éssers vius forma 
part de l’objectiu terapèutic 
del projecte. El seu model de 
desenvolupament sostenible 
els permet elaborar 60 milions 
de iogurts a l’any respectant les 
persones, els animals i l’entorn.

El Parc Natural de 
la Zona Volcànica 
de la Garrotxa
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Les solucions dels passatemps les trobareu:
http://www.elgremi.cat/solucions-revista/

Sudoku Sopa de lletres
Busca en aquesta sopa de lletres
les següents paraules:

ESTABLIMENTS / EXTINTORS / IGNIFUG / INCENDIS
INSPECCIONS / MANTENIMENT / REGLAMENT

Instal·ladors en fila
En una fila els dos primers són instal·ladors, i els dos de darrera també. I al mig també n’hi ha un.
Quants instal·ladors hi ha com a mínim?

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

 C D P L J M K N N U H O A O X

 N P S I N S P E C C I O N S N

 T B R S S K R F Z I B Z D M R

 P Y O G L M F E L L E V Y T U

 P S T N E M I L B A T S E C J

 Z F N G A H E K S M O F Z I O

 U V I T F Y F I B W Y V S A P

 A X T N X M D Y E V Q B Z N G

 Y Y X P Z N V M R X S S Y V G

 E M E T E Z D Y P X G M H X H

 Y S Y C R E G L A M E N T O W

 I E N B H R L D G Q E L F G C

 B I H Z B U D U K N S H A T L

 H C W M A N T E N I M E N T A 

 N G U F I N G I O F K T L T M
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JUNTA DIRECTIVA
President · Ernest Roglans
Vicepresident · Joan Pujolràs
Vicepresident · Narcís Cat
Tresorer · Octavi Gratacós
Secretari · Jordi Vila

VOCALS DE COMARQUES
Gironès · Santi Crous
Pla de l’Estany · Antoni Estañol
La Selva · Joan Casalprim
Garrotxa · Bartomeu Puig
Ripollès · Jordi Carbonell
Cerdanya ·Albert Vilella
Alt Empordà · Xavier Ballesta
Baix Empordà · Joan López
 
VOCALS
Jordi Serra (Girona)
Joan Estela (Girona)
Albert Serrano (Begur)
Enric Bigas (Girona)
Joaquim Triola (Llambilles)
Jaume Vila (Girona)
Xavier Comas (Pont de Molins)
Robert Soro (Girona)
Xavier Suros (Cassà de la Selva)
Francesc Coll (Girona)

RESPONSABLES D’ÀREA
Ernest Roglans, responsable àrea Econòmica
Joan Pujolràs, responsable àrea Comunicació
Narcís Cat, responsable àrea Electricitat
Joan López, responsable àrea Fontaneria
Joan Estela, responsable àrea Fred Industrial
Albert Serrano, responsable àrea Telecomunicacions
Enric Bigas, responsable àrea Energies Renovables
Joaquim Triola, responsable àrea Gas
Robert Soro, responsable àrea Calefacció

EDICIÓ
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 972 224 704 · a/e: formacio@elgremi.cat

Horari: de dilluns a divendres 9 a 14 i de 15 a 18h
Horari d’estiu / Nadal: de 8 a 15h
Vacances: primera quinzena d’agost

www.elgremi.cat

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

ASSESSORIES
ASSESSORIA | ASSEGURANCES
De dilluns a dijous de les 9 a les 14h | 872 590 156

ASSESSORIA | FISCAL
Dilluns de les 9 a les 14h | 872 590 154

ASSESSORIA | LABORAL
Dijous de les 9 a les 14h |  872 590 154

ASSESSORIA | PREVENCIÓ LABORAL
Divendres de les 11 a les 14h | 872 590 156

ASSESSORIA | RECURSOS HUMANS
Hores concertades | 872 590 191

ASSESSORIA | JURÍDICA
Hores concertades | 872 590 191

ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
Hores concertades | 872 590 191

ASSESSORIA | INFORMÀTICA DE SOFTWARE
Hores concertades | 872 590 191

ASSESSORIA |  INFORMÀTICA DE HARDWARE
Hores concertades | 872 590 191 

ASSESSORIA | TÈCNICA
Carles Pastor  hores concertades | 872 590 193
Teo Pulido hores concertades | 872 590 193
Gremi de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 18 h

872 590 193 - 972 213 566

EL GREMI ESTÀ ADHERIT A
El Gremi no es fa responsable de les opinions dels 

col·laboradors que signen els articles en aquesta publicació.

Imprès en paper reciclat 100%




