Badalona, 2 de Novembre 2012

NOTA DE PREMSA

El centre CATT Gremi amb l’Estalvi i la Eficiència
Energètica.
AEMIFESA realitza un estudi energètic e inicia l’aplicació
de tot un seguit de millores per reduir la despesa
energètica, aplicant‐hi noves tecnologies a mes de las que
ja disposava inicialment, en primer lloc s’ha actuat en la
il·luminació.
Gràcies a un recent acord d’esponsorització el centre
situat a Montigalà (Badalona) ha renovat totes les
lluminàries dels passos comuns (fins ara amb
fluorescència) per d’altres de tecnologia LED de la marca
STARDLED que produeix, comercialitza i distribueix
l’empresa catalana BARCITRONIC S.A.

AEMIFESA disposa d’un nou centre de 3.700m2 situat a l’avinguda de la
Comunitat Europea, 34 Parc Comercial Montigalà – 08917 Badalona, repartit
en tres plantes, amb 8 aules i 5 tallers destinats a la formació, equipats amb
alta tecnologia per al reciclatge de l'Instal·lador elèctric, Telecomunicacions,
frigorista, calefacció, gas, energies renovables i domòtica, dirigida a persones
en formació continua, en situació d’ atur i joves estudiants a la ESO i en FP, en

carreres d’ enginyeria Industrial, de telecomunicacions així com en temes d’
eficiència i estalvi energètic.
CATT Gremi és un centre de transferència tecnològica dirigida als professionals
en actiu del sector, per al seu reciclatge permanent en camps com
l'energètic, renovables o en les telecomunicacions, a través de jornades
tècniques i seminaris, amb el suport de diferents Institucions com IDAE, ICAEN,
així com amb partners i fabricants que realitzen I+D.
L'edifici CATT Gremi disposa d'un centre de negocis d'empreses afins al sector,
que aporta un valor afegit als usuaris, donant cabuda a nous emprenedors,
així com la seu social de l'entitat.
CATT Gremi, és pioner en el Barcelonès Nord i Baix Maresme en la implantació
d'estacions d'energia renovable per a la càrrega de vehicles elèctrics (fins a sis
motos i dos cotxes). També disposa d'un dipòsit de càrrega de propà per a
vehicles a gas. En aquestes estacions es realitzaran pràctiques per a la seva
instal·lació.
AEMIFESA, el gremi d'Instal·ladors Barcelonès Nord i Baix Maresme, va néixer fa 60 anys
a Badalona i en l'actualitat té associades 400 empreses instal·ladors, amb 4.000
treballadors directes en plantilla, de tot el territori del Baix Maresme i el Barcelonès
Nord. AEMIFESA esta adherida a l'Agrupació de Comerç i la Indústria de Santa Coloma
de Gramenet (ACI), el Clúster d'eficiència energètica de Catalunya (CEEC), CONAIF,
la Federació Empresarial de Badalona (FEB), FENIE, la Federació d'Associacions
d'Empresaris Instal·ladors de Catalunya (FERCA), PIMEC i la Unió Patronal Metal·lúrgica
(UPM).Els objectius de AEMIFESA es centren a millorar la competitivitat professional de
l'instal·lador, treballant per a la seva seguretat, la difusió de la informació sobre les
novetats del sector, adaptant la normativa vigent segons la legislació, tant nacional
com europea, col·laborar amb els diferents departaments de l'administració
autonòmica i municipal per ser considerats un interlocutor vàlid i qualificat en els
debats que afecten als agremiats, promoure la formació i el reciclatge professional
dels agremiats, mitjançant cursos i jornades professionals i desenvolupar iniciatives i
projectes per dinamitzar, fer més eficaç i competitiu el sector instal·lador.
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