
                                                

 

 
 

 
Nota de Premsa 

 
 

60è ANIVERSARI de AEMIFESA 
 
Aquest any 2016 Aemifesa compleix el seus primers 60 anys d’existència. 
 
Badalona, 8 de gener de 2016 – El Gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme, 
AEMIFESA -després del quart any de la inauguració de la nova seu, situada al Parc Industrial i 
Comercial de Montigalà- BADALONA, celebrarà aquest 2016 els seus primers 60 anys de vida de 
l’entitat, fundada en 1956 per uns instal·ladors molt emprenedors en el seu temps i preocupats per 
l’ofici i el sector que començava a regular-se. 
 
Antoni Ruiz Director Gerent de l’entitat ha manifestat que gràcies a aquells visionaris i els que els ha 
seguit en les diferents etapes i el seu ànim per unir-se sense cap afany de lucre avui estem aquí, amb 
una entitat potent, sanejada i amb un futur “al servei de les empreses Instal·ladores”. 
 
Eric Martí President de l'entitat ha declarat: “Amb els serveis per les empreses i l'especialització en 
diverses formacions” el Centre d'Aprenentatge per a la Transferència Tecnològica CATT Gremi, 
aconsegueix un nivell de qualitat en les seves propostes de primer ordre a nivell estatal, respecte a 
l'oferta formativa i la competitivitat per a un sector, els professionals del qual requereixen d'una 
evolució i adequació dels seus coneixements constants. 
 
La formació contínua dels professionals i l'accés a les últimes novetats resulten fonamentals per 
afrontar els reptes energètics futurs. AEMIFESA ofereix una plataforma de coneixements per al sector 
de la instal·lació en un gremi, que aposta per la diferenciació i el valor afegit”. 
 
CATT Gremi és un centre de transferència tecnològica dirigida als professionals en actiu del sector i 
candidats a ser-ho, 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,SOC, així com amb partners i fabricants que realitzen R+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). Disposa d'una 
instal·lació de Geotèrmia amb 2 pous i 8 sondes de 85 metres de profunditat, així com un laboratori de 
calderes amb més de 20 diferents models en funcionament, destacant una de cogeneració a Gas per a 
terciari amb evacuació a xarxa de 5kw elèctrics. A més d'una coberta de terrassa de 1.000 metres amb 
panells solars tèrmics i fotovoltaics, entre d’altres equipaments. 
 
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·ladores, amb 4.000 treballadors directes 
en plantilla, de tot el territori del Baix Maresme i el Barcelonès Nord. AEMIFESA està adherida a 
CONAIF, la Federació Empresarial de Badalona (FEB), FENIE, la Federació d'Associacions 
d'Empresaris Instal·ladors de Catalunya (FERCA) i (FTB), PIMEC i la Unió Patronal Metal·lúrgica 



                                                

 

 
 

(UPM). Els objectius de AEMIFESA se centren a millorar la competitivitat professional de l’instal·lador i 
el servei cap a ells.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Més info: Fina Ruiz - info@aemifesa.org Edifici CATT Gremi 
Av. Comunitat Europea, 34 - Parc Comercial Montigalá-08917 Badalona –www.aemifesa.org 


