
 

                                                                                              
 

 

 

NOTA DE PREMSA 
 

 

Eric Marti, reelegit President d' AEMIFESA 

 
L'Assemblea General ha aprovat el nomenament per un nou mandat de 4 anys. 

 

 

Badalona, 11 de juny de 2019.- Eric Martí Bonet ha estat designat  

el dilluns dia 6 de maig, president de la nova Junta Directiva, 

escollida per aclamació en la celebració de l'Assemblea General 

Electoral del Gremi de Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix 

Maresme (AEMIFESA), entitat empresarial amb 357 empreses 

instal·ladores associades. 
  

El president de AEMIFESA conta amb una amplia experiència en el sector, 

especialment en la direcció d'empreses instal·ladores i energètiques, ja que dirigeix 

l'empresa R. Marti Callis S.A, empresa amb mes de 20 treballadors dedicada a les 

instal·lacions i rehabilitacions, amb  les oficines , magatzems i ferreteria a Sant 

Adrià del Besos, i  amb mes de 50 anys d’història. 
 

També disposa d'un ampli coneixement de l'Associació gràcies a seu anterior mandat 

de 4 anys  com a president i també abans en el càrrec de vicepresident de la Junta . 

Com a representant d’AEMIFESA, ostenta el càrrec de Vicepresident de la 

Federació de Gremis d’Instal.ladors de Catalunya - FEGICAT, Cap de la comissió 

electrica de FEGICAT, vocal de la Federació de Empresaris de Badalona FEB-

PIMEC i membre de l’executiva de PIMEC Maresme i Barcelonès Nord. 
  

Eric Marti Bonet ( Barcelona, 1974 ) es Enginyer Industrial per l'UPC ( Escola 

Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa. ), i ha cursat diversos estudis 

post universitaris de Luminotècnia, ISO 9001, estalvi energètic i direcció d'equips i 

organització del treball. 
 

L'any 2003 va formar part de la ponència de FERCA sobre el nou reglament 

Electrotècnic, i a partir d'aquell moment ha estat participant , representant i defensant 

els interessos dels agremiats, en les diferents taules de debat del sector, tals com la 

Ponència Elèctrica de FERCA,  les Taules Consultives de Baixa Tensió, les reunions 

zonals amb Endesa i el Consell del Metall de PIMEC.  

En el moment de la seva creació, Eric Marti va ser assessor del Projecte Àngels de 

Badalona sobre recolzament de RSC d’EMIFESA a persones amb necessitats socials 

y energètiques . 

 



 

 

 

Amb la designació d’ Eric Marti Bonet, AEMIFESA  continua el treball iniciat l’any 

2015 en la nova etapa del gremi, després dels 17 anys de trajectòria del seu 

antecessor Ambròs Martínez Oliver, el qual va culminar amb èxit el gran projecte de 

la seva presidència, la construcció i posada en marxa del nou centre formatiu del 

gremi, amb mes de 3.700 m2 al servei dels agremiats, i d'aquesta manera ha 

aconseguit col·locar al gremi com centre de referencia del sector. 

 

Acompanyaran al nou president en la Junta Directiva d’AEMIFESA, estan Ambròs 

Martínez com a  vicepresident, José Rodriguez en el càrrec de secretari, Antonio 

Jiménez com tresorer i Pedro Verano, Antoni Pintiado, Marc Tartera, Jordi 

Bernabeu, José Amaro, Raimon Pereira, Raimundo Jesus Ramirez, David Diz de 

vocals.  

 

 

Els objectius que s'ha marcat la nova Junta son continuar amb el procés de 

donar mes i millors serveis als agremiats, apostar per potenciar la línia actual 

de creixement en nombre d'associats i  finalment, la consolidació del CATT 

Gremi ( centre de formació ), com centre de referencia a Catalunya en la 

formació del sector, ja que disposa de 19 certificats de professionalitat, i en 

especial en l’àmbit de les energies renovables, aprofitant que es l’únic centre del 

país que disposa d'equips instal·lats de totes les opcions de generació d'energia 

renovable; equips de microcogeneració, energia geotèrmica, equips de 

aerotèrmia, bombes de calor,  termo-estufa de biomassa, d'energia solar 

tèrmica i de fotovoltaica. Estacions de recarrega e cotxe a GNC i Elèctric,. 

També es objectiu de la nova junta continuar potenciant l’intercanvi amb 

alumnes estrangers a través del programa ERASMUS Plus , que cada any   

permet venir a formar-se a les nostres instal·lacions més de “100“ alumnes 

Grecs i Francesos, i ampliar el projecte pilot (únic i singular actualment) que 

estem realitzant amb la implantació de la FP Dual a les pimes del nostre sector, 

mitjançant la incorporació d’un Tutor Compartit, i que esta servint de referent 

per als Gremis d’instal·ladors i el propi Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. 
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