El Gremi tanca el seu 60è aniversari amb un
sopar de Gala amb agremiats i patrocinadors

COMUNICAT DE PREMSA
Badalona, 14 de novembre del 2016
El Gremi d’Instal·ladors clou l’any del seu 60è aniversari amb un sopar amb agremiats
i patrocinadors al Rafael Hoteles Badalona on presenta un emotiu audiovisual commemoratiu
i homenatja als agremiats més antics.
Aquest divendres prop de 2 centenars d’agremiats han participat en el sopar de gala que ha servit a
l’entitat per treure pit després dels últims 7 anys de recessió econòmica i reconvertir-se en un referent arreu de l’Estat espanyol en formació de noves energies renovables i amb serveis als associats.
L’acte va comptar amb la presència de diverses autoritats com per exemple el secretari d’Empresa
i Competitivitat del Departament d’Empresa i Coneixement, Joan Aregio, que va assistir en representació del President de la Generalitat, Carles Puigdemont; l’alcaldessa de Badalona, Dolors
Sabater i l’alcaldessa de Montgat, Rosa Funtané, entre d’altres.
El president del Gremi, Eric Martí, va agrair als assistents la seva fidelitat i va recalcar la necessitat
de fer evolucionar un ofici en un món on la domòtica i l’internet de les coses, a més de l’enorme
conscienciació del medi ambient, ja formen part de la nostra vida quotidiana.
Amb el sopar es tanca els 3 actes d’aniversari del Gremi: el llibre El Discret Avenç de la Modernitat
escrit pel periodista badaloní Andreu Mas, on es repassa la trajectòria del Gremi i l’evolució tecnològica des de l’època romana fins a l’actualitat; una exposició a la Casa de la Vila de Badalona
amb el mateix nom que el llibre que també fa un recorregut per peces històriques del Gremi i,
finalment, el sopar de gala.
Precisament, el gerent del Gremi, Antoni Ruiz, va tenir paraules d’agraïment pels patrocinadors
que any rere any aposten pel Gremi que s’ha convertit en un model de referència internacional.
En aquest sentit, una delegació d’alumnes grecs que estan estudiant al Gremi també van voler
sumar-se al sopar d’aniversari del Gremi.
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