I EXPOSICIÓ I FÒRUM DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES I NOVES TECNOLOGIES

EFINTEC reuneix més de 120 fabricants i agents del sector
de primer nivell a Barcelona
•

El saló ha reunit representants dels sectors de l’energia, l’electricitat, les telecomunicacions, la climaItzació, la refrigeració, el gas, la fontaneria i les tecnologies i les instal·lacions intel·ligents.

•

EFINTEC neix amb l’objecIu de tenir un paper clau a l’hora d’ajudar a connectar els
professionals amb les solucions més indicades per al desenvolupament de negoci.

Barcelona, 5 d’octubre de 2018. Més de 120 empreses nacionals i internacionals de primer
nivell han parXcipat a la primera Exposició i Fòrum d’Empreses Instal·ladores i Noves Tecnologies EFINTEC que s’ha celebrat al Pavelló 2 del Recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona el
3 i 4 d’octubre. Més de 7.500 metres quadrats que durant dos dies han estat el punt de trobada de tots els professionals de la instal·lació, la fabricació i la distribució dels sectors de
l’energia, l’electricitat, les telecomunicacions, la climaXtzació, la refrigeració, el gas, la fontaneria i, en general, les tecnologies i les instal·lacions intel·ligents i connectades.
La Fira ha promogut que tots els agents del sector posin en comú innovacions i coneixements, i que les diferents empreses parXcipants puguin mostrar els seus avenços tecnològics. EFINTEC “ha aconseguit la parIcipació les 20 associacions que agluIna FEGICAT,
així com la col·laboració dels fabricants i distribuïdors” ha explicat Jaume Alcaide, president
de FEGICAT.
La Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya, impulsora del saló, és una de les federacions d’instal·ladors més potent i nombrosa d’Espanya. Representa a 5.500 empreses instal·ladores amb una facturació anual aproximada de 1.350 milions d’euros (1,73% del PIB de
Catalunya) i que generen 29.000 llocs de treball directes. “Amb EFINTEC hem volgut fer un
exercici de responsabilitat per transmetre el coneixement a les empreses instal·ladores del
sector, en la qual hi ha una oferta formaIva important i també ha servit per crear espais
de trobada entre distribuïdors, empreses instal·ladores i fabricants, que són els responsables de la innovació”, ha destacat Raúl Rodríguez, director general de FEGICAT. És la primera
vegada que Catalunya acull una ﬁra d’aquestes caracterísXques organitzada per una federació del sector, “volíem accentuar i fomentar les noves oportunitats de negoci i els canvis
que esdevindran en el curt termini, tenint aquest contacte amb el sector més innovador”,
ha afegit.
Jaume Alcaide, president de FEGICAT va donar el tret de sorXda al saló, seguit de Lluís Gómez, comissionat d’Empresa i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona; Pere Palacín, director
general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya; David Ferrer,
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secretari de Telecomunicacións, Ciberseguretat i Societat Digital; i Josep Ginesta, secretari
general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Pere Palacín ha destacat la presència de grans empreses, que han arribat al saló presentant
les seves innovacions. “També he vist estudiants, i això és important, ja que la formació és
un aspecte clau per al sector i les noves tecnologies”, ha afegit. El recinte també ha acollit
autoritats com: Mercè Rius i Serra, Directora de Qualitat Ambiental; Jordi Sanuy i Aguilar,
director de Qualitat de l'Ediﬁcació i Rehabilitació de l'Habitatge ; Carles Salvador, Cap del
Servei de Telecomunicacions; Albert Melià, Subdirector General de Disciplina del Mercat, i
Antonio Rodrigo, Cap de Servei de Coordinació Territorial entre altres.
Tendències i Networking
Durant EFINTEC, els visitants han conegut les ﬁrmes de referència del mercat nacional i internacional, i la seva oferta i solucions aplicables per les empreses d’instal·lacions. Un espai
habilitat per a celebrar-hi reunions de treball per a fer networking entre empreses i professionals.
Durant la trobada també s’han desenvolupat tallers pràcXcs sota l’epígraf “Com s’ha de
fer?”, píndoles temàXques sobre aspectes tècnics d’instal·lacions elèctriques, climaXtzació i
calefacció, fontaneria, plaques solars fotovoltaiques, aigua calenta sanitària, automaXtzació
d’un habitatge, refrigeració, telecomunicacions, internet de les coses, o energia, entre
d’altres.
SOBRE FEGICAT
La Federació de Gremis d’Empreses Instal·ladores de Catalunya, representa un total de 20
associacions territorials, 5.500 empreses instal·ladores amb 29.000 treballadors directes i
una facturació anual acumulada de 1.350.000.000 € aproximadament (1,73% del PIB de Catalunya).
FEGICAT està formada per 20 associacions professionals (gremis) que són Barcelona, Baix
Llobregat, Barcelonès Nord i Baix Maresme (AEMIFESA), l'Hospitalet del Llobregat (APEI),
Bages i Berguedà (GBB), Sabadell i Comarca, Vallès Oriental, Alt Empordà (ADICAE), Baix
Camp, Montsià-Amposta, Deltebre, Maresme, Alt Maresme (AEMAM), Alt Penedès, Cerdanyola-Ripollet-Montcada (CRM), Garraf, Lleida (AGRISEC), l'Anoia , Osona (AICO) i ASFRICAT
(Associació de Frigoristes de Catalunya). La missió de FEGICAT és canalitzar i donar solucions
a les propostes, inquietuds, iniciaXves i problemes de les empreses instal·ladores canalitzades a través de totes aquestes associacions.
Per a més informació, podeu contactar amb:
Eva Díaz – 615 563 613 / eva@cookingcom.net
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