Una recepció institucional dóna el tret de sortida
als actes de celebració del 60è aniversari d’Aemifesa

COMUNICAT DE PREMSA
Badalona, divendres 15 de juliol del 2016
El Gremi d’Instal•ladors Aemifesa està d’enhorabona amb la celebració dels seus 60 anys de vida
i la ciutat de Badalona l’ha volgut homenatjar amb una recepció institucional celebrada ahir al
Saló de Plens de la Casa de la Vila.
En aquest acte presidit per l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, juntament amb altres representants del govern municipal com el regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, ha
servit per reafirmar de nou que la història del Gremi està indestriablement vinculada a la història
de l’evolució industrial i tecnològica de la ciutat de Badalona.
A l’acte tant el president del Gremi, Èric Martí, com el seu Gerent, Antoni Ruiz, van destacar que
aquest serà el primer d’un seguit d’esdeveniments per commemorar l’aniversari.
3 actes d’aniversari
El primer de tots serà una exposició al mes d’octubre que acollirà, precisament, la mateixa Casa
de la Vila. Una mostra del recorregut de les sis dècades del Gremi atenent aquest col•lectiu professional i contribuint a la millora de l’eficiència energètica de moltes llars.
Precisament, d’història anirà el llibre que s’ha encarregat al periodista badaloní, Andreu Mas, per
retratar les vivències de molts professionals en un magnífic relat de com va néixer Aemifesa, de
quins van ser els seus inicis i, finalment, de quin futur depara a l’entitat.
I, finalment, el Gremi oferirà un sopar de gala a tots els associats amb representats institucionals
i diferents agents econòmics i socials de Badalona com a cloenda de l’aniversari.
Properament us mantindrem informats.
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Acord amb Badalona Capaç
Precisament, ahir dijous una comitiva de la direcció de la Fundació Badalona Capaç va visitar el
CATT Gremi per firmar un conveni de col•laboració amb Aemifesa.
L’objectiu dels nous llaços entre ambdues entitats és el de fomentar suport i orientació a famílies
amb persones discapacitades en cercar llocs de treball a empreses associades al Gremi, així com
participar en programes de formació especialitzada i tallers professionals.
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