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NOTA INFORMATIVA INTERNA 06-2018 

 

AGIC-FERCA I REPSOL SIGNEN UN ACORD DE COL·LABORACIÓ PER PROMOURE 

EL CONEIXEMENT SOBRE LES TECNOLOGIES ASSOCIADES AL GLP 

 

Benvolguts/des, 

 

 

Adjunt us fem arribar la Nota de premsa que s’ha preparat arrel de la signatura de l’Acord de 

col·laboració entre AGIC-FERCA i REPSOL. 

 

La signatura d’aquest Acord té com a objectiu el fomentar les tecnologies relacionades amb el GLP i 

establir un canal de comunicació i informació tècnica àgil i dinàmica. 

 

Rebeu una cordial salutació, 
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AGIC-FERCA I REPSOL SIGNEN UN ACORD AMB L’OBJECTIU DE PROMOURE EL 

CONEIXEMENT SOBRE LES TECNOLOGIES ASSOCIADES AL GLP 

 

El Sr. Rogelio López Navarro, Delegat Territorial de Repsol a Catalunya i Illes Balears, i el Sr. Jaume 

Alcaide i Garriga, President d’AGIC-FERCA 

 AGIC-FERCA i REPSOL signen un acord de col·laboració per fomentar les tecnologies 

relacionades amb el GLP i establir un canal de comunicació i informació tècnica àgil i 

dinàmica. 

La Federació Catalana d’Empreses Instal·ladores, AGIC-FERCA, que representa a 20 gremis i 

5.500 empreses ha arribat a un acord amb REPSOL per fomentar el coneixement sobre les 

noves tecnologies i aplicacions relacionades amb el GLP. 

L’acord també contempla el crear nous sistemes de comunicació entre la companyia, 

associacions i les empreses instal·ladores amb l’objectiu de solucionar dubtes o altres 

casuístiques de caire tècnic que es puguin produir durant l’activitat de les empreses 

associades als gremis que formen part de la Federació. 

La transmissió de coneixement sobre les noves tecnologies relacionades amb el GLP es 

realitzarà mitjançant diverses accions formatives que es fonamentaran en explicar les 

possibilitats d’estalvi, d’eficiència energètica i sostenibilitat sobre determinades 

instal·lacions que actualment estan utilitzant altres fonts d’energia molt més contaminants i 

que per diferents motius, no poden abastir-se d’altres fonts d’energia. La mobilitat i la 

penetració del GLP vehicular també serà un aspecte sobre el qual s’incidirà. 

D’aquesta manera REPSOL s’aproparà i restablirà el contacte amb l’empresa instal·ladora 

associada als gremis que formen part d’AGIC-FERCA, donant resposta a un col·lectiu 

multidisciplinari que cada vegada està adquirint un protagonisme més rellevant en l’aplicació 

de noves solucions energètiques. 

 

 


