
                                                                                                     

                                                                                        
 

        

Nota de Premsa 
 

AEMIFESA ha trobat a través de la FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ els tres perfils 

professionals que buscava dins del col·lectiu de persones amb discapacitat. 

Badalona 25 de febrer de 2019 

Antoni Ruiz Director Gerent de AEMIFESA (Gremi d'Instal·ladors de Barcelona Nord i Baix Maresme) 

entitat que forma part de la xarxa d'empreses col·laboradores amb el programa Incorpora de l'Obra Social 

"la Caixa", ha coordinat un projecte perquè AEMIFESA, una Associació empresarial sense ànim de lucre 

dedicada a gestionar, formar i representar els interessos i necessitats de les empreses i autònoms 

Instal·ladors de Fontaneria, Electricitat, Sanejament, Gas, Calefacció, Climatització, Energies renovables, 

Telecomunicacions i afins incorpori a nous reforços humans amb perfils freqüentment amb dificultat de 

contractació. 

Un dels principals motius que va portar a Aemifesa a generar un vincle de col·laboració amb la Fundació 

Badalona Capaç és la seva sensibilitat cap al col·lectiu, contribuint de forma activa a la integració laboral de 

persones amb discapacitat, aportant així el seu gra de sorra en la responsabilitat social corporativa . 

Per això, Antoni té clar que el programa INCORPORA va ser l'opció ideal per assolir tots dos objectius. En 

paraules del gerent: "El programa facilita l'activitat diària a qualsevol empresa o emprenedor a l'hora de 

buscar candidats per cobrir un lloc de treball. Ells s'encarreguen de la selecció i entrevistes, i a nosaltres ens 

arriben els millors candidats amb el perfil triat; en resum, ens estalvia temps a l'hora de buscar persones i al 

mateix temps ajudem en la seva tasca social ". 

Com intermediària de les incorporacions aquesta Badalona Capaç una Fundació sense ànim de lucre, que 

vetlla per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, entenent aquesta tasca des 

d'una perspectiva de servei integral a les persones. 

Va ser a través d'Aitor Prieto, tècnic Incorpora a aquesta fundació des d'on es va gestar la necessitat 

d'incrementar la plantilla de Aemifesa amb un conserge i dues secretàries, per cobrir les jornades tant de 

matí com de tarda. Des de l'empresa a través de la veu d'Antoni ens confirmen que estan molt contents amb 

l'exercici de les funcions dels tres treballadors, així com la sintonia que s'ha creat amb la resta dels companys 

ajuda a un fantàstic ambient laboral. 

El compromís de col·laboració creat entre Aemifesa i la Fundació Badalona Capaç continuarà amb l'objectiu 

d'aconseguir un món social més just, ajudant en la mesura del possible a la inserció de persones amb 

discapacitat o en risc d'exclusió social.                       

 PARKING  PROPI  GRATÜIT                                                                                                                             
Edifici CATT Gremi Av. Comunitat Europea, 34 Parc Comercial Montigalá - 08917 BADALONA-Tel. 93 

384 60 75 Fax 93 384 27 11 

info@aemifesa.org   www.aemifesa.org 

 

 

 

mailto:info@aemifesa.org
http://www.aemifesa.org/

