


ELS PROFESSIONALS
NECESSARIS
Llum, gas, calefacció, aigua, subministres. Casa nos-
tra seria un lloc ben inhòspit, impossible de viure-hi 
si no fos per les instal·lacions que ens donen servei 
i comoditat. Una bona instal·lació és un factor es-
sencial pel benestar dels ciutadans.

E
ls instal·ladors són els professionals necessaris 
perquè la nostra llar rutlli. És important buscar 
sempre persones acreditades pels respectius 

gremis, que puguin oferir-nos garantia de la feina 
ben feta així com respecte per les normatives. De la 
mateixa manera que vigilem en mans de qui deixem 
la nostra salut, les instal·lacions no deixen de ser la 
salut de casa nostra. Val la pena encertar amb el 
professional oportú. El qualifi cat. 

Instal·ladors

ESPECIAL INSTAL·LADOR 1,2,3,4.indd   2 24/5/17   12:15



LA MILLOR IL·LUMINACIÓ A LEDESLUZ
Si existeix un tipus de llum que consumeix un 92% menys d'electricitat que qualsevol altra i, a més, té una 
llarga vida d'ús, perquè no utilitzar-la? Ledesluz és la teva botiga ideal perquè està especialitzada en tot 
tipus d'il·luminació led i compta amb més de dos anys d'experiència en el sector de la il·luminació amb led.

C 
destacar també que aquest tipus de llum té 
una llarga durada útil: entre 30.000 i 50.000 
hores d'ús. A més de la botiga en línia, recent-

ment Ledesluz ha obert un establiment de venda 
d'il·luminació led al Carrer Sant Benet número 58, 
que permet veure tots els productes i escollir la 
teva llum led ideal. A Ledesluz no només hi troba-
ràs tot tipus de productes led, sinó que també és 
l'ofi cina de l'empresa instal·ladora Elezon Group, la 

qual ofereix serveis integrals d'instal·lació. Amb 22 
anys d'experiència en el sector, Elezon Group ofe-
reix des de gestió de permisos fi ns a la instal·lació i 
reparació de tot tipus d'instal·lacions d'il·luminació 
o calefacció, entre altres.

Ledesluz i Elezon Group són la millor 
opció per la compra de llums led i la 
instal·lació de tot tipus d'equipaments.
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L’empresa està consolidada com una de 
les principals empreses del sector, amb 
creixements constants any rere any, fet 
que ha estat certifi cat amb el segell de 
qualitat ISO 9001.

UNES OLIMPÍADES 
PER AL SECTOR DE 
LA INSTAL·LACIÓ
L'empresa mataronina CSI Suministros prepara la 
3a Festa de l’Instal·lador al Camp Nou de Barcelona 
on organitza per primera vegada els Instalgames, 
25 anys després de Barcelona 92.  

Q
uan el 1994 CSI Central de Suministros va 
obrir el seu petit establiment a Barcelona, 
just dos anys després de les Olimpíades, la 

societat no era la mateixa que avui dia. Tan sols han 
passat 23 anys però l'empresa s'ha convertit en re-
ferent en el sector. Avui CSI Central de Suministros 
compta amb nou punts de venda i un gran magat-
zem central logístic a Mataró. CSI disposa de fl ota 
pròpia de transport, dissenya i fabrica quadres elèc-
trics especialment per als instal·ladors, compta amb 
un departament d’assessoria tècnica i un calendari 
d’accions formatives per als seus clients, a més de 
llogar maquinària i eines tècniques a un mínim cost.

La Festa de l’Instal·lador

El 2015, l’empresa amb seu a Mataró va organitzar 
un esdeveniment especial. No era una fi ra a l’estil 
estàndard, sinó una reunió de marques del sector per 
oferir novetats i bons preus als petits instal·ladors. 
Més de 1.300 petits instal·ladors, microempreses i 
professionals van assistir, tot convertint la cita en un 
èxit i amb una crida per preparar la segona edició.

L'any 2016, la xifra d’assistents va superar les expec-
tatives: 2.250 assistents van omplir les instal·lacions 
exteriors del Camp Nou, deixant el llistó molt alt per 

a aquesta 3a edició de la Festa de l’Instal·lador, que 
tindrà lloc el 14 de juny en el mateix escenari del 
2016. Enguany, més de 80 marques nacionals i inter-
nacionals, referents del sector, mostraran totes les 
novetats i oferiran ofertes especials només vàlides 
per a la Festa de l’Instal·lador.

Instalgames, les olimpíades dels instal·ladors

Per a aquesta edició de 2017, CSI Central de Suministros 
s’ha plantejat un repte: justament aquest any es 
commemora el 25è aniversari de les Olimpíades de 
Barcelona. Per què no aprofi tar aquesta celebració 
per organitzar una competició professional entre 
instal·ladors? Els objectius dels Instalgames són 
senzills: promoure la professionalitat de les empre-
ses i dels joves instal·ladors; incrementar el prestigi 
de les entitats i empreses del sector i mostrar que 
el sector està al dia de les tecnologies actuals i que 
afronta les necessitats del consumidor fi nal amb 
garanties d’èxit.

A través de la web instalgames.com es pot par-
ticipar i apuntar-se a aquest esdeveniment i 
la Festa de l'Instal·lador i, si es té sort, gaudir 
de premis especials.

CSI, Central de Suministros
c/ Abat Escarré, 19 · 08302 Mataró
Tlf: 93 758 90 14 · Fax: 93 741 27 81
www.csisuministros.com

Instal·ladors
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14 DE JUNIO 2017
Camp Nou, Barcelona

En la fiesta del instalador

Puedes consultar las bases de participación en www.instalgames.com
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"L'INTRUSISME ÉS EL GRAN  PROBLEMA 
DELS INSTAL·LADORS"
Entrevistem Francesc Itchart, actual president del Gremi d'Instal·ladors del Maresme, que assegura que 
"en el nostre país hi ha molta gent que treballa en el nostre sector que no té cap tipus de formació”

Instal·ladors
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Francesc Itchart és el president del 
Gremi d'Instal·ladors del Maresme

Quants membres formen part del Gremi actual-
ment i a què es dediquen principalment?

Actualment 195 empreses formen el Gremi d'Instal·
ladors del Maresme, que treballen en diversos àmbits 
del sector com, per exemple, electricitat, climatització 
i calefacció, fontaneria, telecomunicacions, energies 
renovables, entre altres.

El Gremi forma part de l'Associació de Gremis 
d'Instal·ladors de Catalunya (AGIC). A què es de-
dica aquesta entitat?

Com a gremi d'instal·ladors del Maresme formem 
part d'aquesta associació que conté unes 20 agru·
pacions com la nostra. AGIC representa a prop de 
29.000 treballadors, tots ells dins els gremis i asso·
ciacions que en formen part. Amb ells aconseguim 
tenir molta força i una representació potent en el 
sector que defensi els nostres interessos davant or·
ganismes públics i empreses.

Quines són les principals funcions i tasques del 
Gremi?

El gremi exerceix diverses funcions beneficioses pels 
seus membres. En primer lloc, la de  representar els 
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"EL SATGREMI ÉS EL NOSTRE GRAN 
PROJECTE"

interessos del col·lectiu i les empreses davant d'or·
ganismes ofi cials i altres entitat i empreses grans 
per arribar a acords que ens serveixin per millorar 
a través d'AGIC. En segon lloc, treballem la formació 
dels instal·ladors perquè ens cal estar al dia. També 
assessorem sobre la regulació vigent i legalitzaci·
ons que necessitem per treballar, així com sobre la 
documentació necessària. Per últim, treballem en 
desenvolupar convenis i acords amb altres empre·
ses i organismes.

Els agremiats que volen rebre assessorament, per 
exemple, en l'àmbit jurídic, com el poden obtenir?

El reben també des del gremi perquè tenim acords 

amb altres professionals que ens ajuden a assesso·
rar les nostres empreses a nivell econòmic, fi scal o 
legislatiu, entre altres.

Quins tipus de problemàtiques són més comunes 
entre els instal·ladors?

Normalment són confl ictes amb grans empreses 
distribuïdores com Gas Natural, Endesa, etc. La ges·
tió de totes les instal·lacions que contractem amb 
aquestes empreses és un tema que porta confl ictes 
i queixes. En segon lloc, l'altre gran problema dels 
instal·ladors és l'intrusisme perquè hi ha molta gent 
que treballa en el nostre sector que no té cap tipus 
de formació i documentació ofi cial que nosaltres 

C. SANT PERE 31 · MATARÓ 
T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

AIRE CONDICIONAT INVERTER
i CALDERA DE CONDENSACIÓOFERTA!
Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:MARCA A ESCOLLIR:

INSTAL·LACIONS i REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACIÓ
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"Tenim com a objectiu augmentar el 
nombre d'associats per a poder fer 
més coses"

sí que tenim en regla. Això és un greuge molt gran 
pels que estem pagant tot el que se'ns demana per 
treballar dins la legalitat. Competir amb empreses 
que no ho paguen és complicat i, per aquest motiu, 
com més permisos es demanin millor perquè menys 
podran treballar il·legalment.

Quins projectes esteu impulsant recentment per 
millorar els àmbits d'actuació del gremi?

Com a associació anem creant projectes nous i un 
exemple clar és que fa 3 anys vam crear un servei 
d'assistència tècnica per reparació de calderes i aire 
condicionat i això ha donat peu al naixement d'una 
empresa que està dins el gremi amb 3 persones en 
nòmina: el Satgremi.

Al febrer d'aquest any vau presentar la nova borsa 
d'instal·ladors pels agremiats. Què ha suposat pels 
membres i quines funcions voleu que desenvolupi?

Aquest és l'últim projecte que hem posat en marxa. 
La voluntat és la d'impulsar la captació d'operaris i 
la col·laboració entre empreses perquè actualment 
moltes de les empreses que abans tenien diversos 
treballadors, ara només en tenen un o dos i, quan 
els encarreguen una feina important, necessiten més 
personal o col·laborar amb altres empreses. La idea 

és que la borsa faciliti la col·laboració entre empreses 
i l'ampliació de personal quan és necessari.

Com a president del gremi des de principis d'aquest 
any, quins objectius et proposes?

Un dels objectius principals és el d'augmentar el 
nombre d'associats. Abans érem 300 empreses i 
ara només 195 perquè algunes han desaparegut, han 
tancat o han deixat de pagar la quota i han sortit del 
gremi. Necessitem ser més agremiats perquè, com 
més siguem, més ingressos tindrem i més coses po·
drem fer. També m'agradaria augmentar el nombre 
de cursos formatius que oferim en el gremi, tant en 
l'àmbit pràctic com en el teòric.
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La nova federació ha de permetre una 
millor interlocució i coordinació entre 
gremis

AGIC i FERCA, 
UNIÓ DE GREMIS
Amb aquesta  unió,  la  nova  federació  AGIC-
FERCA  s’ha  convertit  en l’associació del sector de 
la instal·lació més potent de l’Estat Espanyol. 

E
n el marc de la cinquena edició de la Trobafi ra, 
un esdeveniment que va néixer fa cinc anys i 
que vol apropar als fabricants i distribuïdors 

a les empreses instal·ladores, s’ha presentat la nova 
federació d’aquest àmbit: AGIC-FERCA. 

Les xifres de la unió
AGIC-FERCA Representarà un  total  20  associacions territo-

rials,  5.500  empreses instal·ladores amb 29.000 treballadors 

directes i una facturació anual acumulada d'1.350.000.000  

euros aproximadament.

Instal·ladors
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El sector de la instal·lació ha sortit  
reforçat, després de patir, del període 
de crisi econòmica

Signatura a Cornellà

El Secretari d’Empresa i Competitivitat, Sr. Joan 
Aregio, i l’Alcalde de Cornellà de Llobregat, Il·lm Sr. 
Antonio Balmón, van presidir l'acte de presentació 
de l’AGIC-FERCA en el marc de la cinquena edició de 
la V Trobafira. Aregio va celebrar “l’impuls al sector 
que significa aquesta nova federació”, alhora que va 
destacar que comportarà “una interlocució més fàcil 
i més clara per l’Administració Pública”. Per la seva 
banda, l’Alcalde de Cornellà de Llobregat ressalta-
va “la importància de sumar esforços en el context 
social i econòmic que estem vivint. La creació de 
l’AGIC-FERCA és una gran notícia que aporta valor 
afegit al sector”. 

El president de l’AGIC, Jaume Alcaide, va mostrar la 
satisfacció per l’existència d’aquesta nova federació: 
“AGIC-FERCA s’ha convertit en l’associació del sector 
instal·lador més potent de l’estat espanyol”. Alcaide 
també donava la mà a aquelles entitats que encara 
no hi formen part: “Convidem als gremis que encara 
no són amb nosaltres. Si sumem més força, aconse-
guirem ser més eficients”. El president de FERCA, 
Juan Antonio Fernández, va destacar que l’acord per 
la constitució de la nova federació AGIC- FERCA “és 
resultat de la bona feina dels gremis i del creixement 
del sector de la instal·lació en els darrers anys”.

núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
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ESTAR AL DIA ÉS UNA OBLIGACIÓ
Així com en altres àmbits professionals la formació és un estadi inicial, d'accés al lloc de treball, la instal-
lació té clar que o es forma contínuament o no pot donar l'abast de les evolucions tècniques del mercat. 
Per això els instal·ladors han de dominar les novetats per poder a oferir un servei òptim.

L
es empreses i professionals han d'estar ama-
tents a nous materials, noves tècniques, nova 
maquinària i noves necessitats que el mercat, 

contínuament, genera. Respondre-hi és ser efi cients. 

També és molt important estar al dia 
de les novetats legislatives singulars 
del sector

Instal·ladors
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Primer aniversari Plana Fàbrega Mataró

Telecomunicacions   Seguretat   Material elèctric
Il·luminació Led   Eficiència energètica

Assessorament a l’instal·lador

Camí del Mig 125 local 15. Pol. Ind. Pla d’en Boet. Mataró Tel. 930 00 31 31

El passat dia 5 de Maig Plana Fàbrega 
Mataró va celebrar el seu 1r aniversari del 
punt de venda situat al Camí del Mig, 125 
local 15 en el Polígon industrial Pla d’en 
Boet de Mataró.

La celebració va tenir un gran èxit 
d’assistència. Moltes gràcies a tots els que 
vàreu venir a donar-nos el vostre suport! 

La filosofia de l’empresa sempre ha estat el 
suport a l’instal·lador, tenim molt a oferir-
vos, tant en producte com en servei. 
Us animem a  conèixer tot el que us 
podem oferir.

Aquest primer aniversari també coincideix 
amb el 50è aniversari que celebra la resta 
del grup Plana Fàbrega, ja que el primer 
punt de venda es va inaugurar l’any 1967.
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CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com

LES FEINES TENEN GARANTIA
Passa a molta gent, i és la cosa més normal, que només de veure l'operari entrar per arranjar una instal-
lació, una reparació o qualsevol acció ens preguntem: "i quina garantia té?"

A
questa és una pregunta vàlida i té una res-
posta clara. Els professionals agremiats, do-
nats d'alta ofereixen garanties en les seves 

operacions a casa nostra. Només si baixem graons 
i confi em en el sector ocult i intrús després ens po-
drem sentir desemparats i sense cap garantia.

Instal·ladors
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Revisió preventiva 
(verificar el correcte funcionament, neteja a fons de 

l’aparell i purgar radiadors).
Certificat de revisió segons normativa.

Etiqueta RITE segons normativa. Anàlisis de combustió.

Més de 40 anys al teu servei

*PREU 

ESPECIAL!

*Si la caldera està averiada, no es realitzarà l’oferta del pack

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT 
PER  REVISAR LA TEVA CALDERA!
Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

El pack de revisió 1 hora inclou:

Servei tècnic oficial:



BUSCA LA PLACA DE LA FERCA
La placa de la FERCA és un dels principals avals que un instal·lador que formi part d'aquesta federació pot 
posar sobre la taula davant un client. La federació de gremis d'Instal·ladors identifi ca així aquells profes-
sionals que singularment estan acreditats per a oferir els serveis que ofereixen.

F
ERCA és una federació viva amb ànim de col-
laboració amb els diferents estaments del sec-
tor, per treballar a favor de la seguretat en les 

instal·lacions i una major professionalitat. Des de 1996 

La FERCA és el Centre de les empre-
ses catalanes, representació i porta-
veu d'aquestes davant l'Administració, 
companyies subministradores i tots els 
ens ofi cials de Catalunya.porta a terme la creació de plaques 

professionals, que avui exhibeixen 
en els seus tallers i furgonetes les 
empreses associades i que donen 
a conèixer als usuaris quin són els 
veritables professionals del sector.

Instal·ladors
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Trenca les normes.
Llegeix la Fosbury,  

la nova revista  
de tot l’altre esport. 

Subscriu-t’hi a  
www.fosbury.cat/paper

i te l’enviem a casa

només
25€ any 
4 números!
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