
Diari de Terrassa  Dissabte, 3 de juny de 2017  4 DtDossier 

EL GREMI DE    
TALLERS CELEBRA 
40 ANYS DE VIDA
El Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa i Comarca 
celebra aquest 2017 el seu quarantè aniversari. Al llarg de tots 
aquests anys, l’entitat ha anat evolucionant, de la mateixa manera 
que ho ha fet el sector de l’automoció.                                                                                 
TEXT: LAURA MASSALLÉ   FOTOS: ALBERTO TALLÓN I NEBRIDI ARÓZTEGUI

>> El Gremi de Tallers de Reparació 
d’Automòbils de Terrassa i Comar-
ca compleix aquest 2017 quaranta 
anys d’existència, una xifra remar-
cable que indica la força d’aquest 
sector a casa nostra. Per a celebrar-
ho, estan pensant en “fer alguna ac-
tivitat, algun esdeveniment, algun 
sopar o una celebració”, explica el 
president, Pasqual Moya, però en-
cara no hi ha res planificat. 

En aquests quaranta anys 
d’existència el gremi ha anat can-
viant. “Tot ha anat evolucionant 
perquè el sector també ho ha fet. 
Des del gremi el que fem és ajudar 
a que la gent també evolucioni. Ara, 
el sector no té res a veure a quan jo 
vaig començar amb quins anys. El 
món de l’automòbil ha canviat 
moltíssim i s’han fet esforços im-
pressionants a nivell tecnològic per 
arribar a uns estandars de confort, 
qualitat i seguretat viària que eren 
inimaginables”, assenyala Moya. 
“Tampoc sabem què ens trobarem 
d’aquí a cinc anys vista”, diu el pre-
sident. 

En aquest sentit, el gremi diu, en 

el seu web, que és conscients de la 
ràpida evolució tecnològica del sec-
tor, per aquest motiu mantené a les 
empreses agremiades permanent-
ment informades sobre les novetats 
legislatives que es produeixen i ofe-
reix una àmplia bateria de serveis 
d’assessorament empresarial amb 
l’objectiu de millorar la competivi-
tat d’aquestes empreses. 

DOCUMENTACIÓ 
A més, l’entitat distribueix entre els 
seus socis documentació de gestió 
del taller, com ara models de 
pressupostos, ordres de reparació i 
factura. Aquesta documentació 
està consensuada amb l’adminis-
tració autonòmica i garanteix el 
compliment de la normativa vigent 
en matèria de Consum. 

D’altra banda, el gremi brinda, 
amb la col·laboració de la Funda-
ció Cecot Formació, cursos oficials 
de responsable tècnic de tallers i 
cursos oficials de manipuladors de 
gasos flourats per al confort tèrmic 
de persones. 

Actualment, hi ha 385 agremiats. 

“Hem pogut mantenir un bon pro-
mig tot i la crisi. Des del 2007 o 2008 
hem tingut una petita davallada 
d’uns 35 o 40 agremiats. És una de-
vallada important perquè represen-
ta al voltant d’un 10% però no ens 
alarma. És un mercat que s’autoa-
dapta en funció de les demandes i 
les necessitats”, destaca Moya. 

La demarcació del gremi és el Va-
llès Occidental però també hi ha 
associats de Manresa, Berga, el Baix 
Llobregat i Igualada. “Respectem 
molt les zones dels altres gremis. La 
nostra intenció no és arribar als 400 
xafant-li els agremiats a un altre. 
L’interès és que tothom estigui 
agremiat a on li pertoqui segons 
circumscripció o que decideixi en 
funció dels serveis que se li oferei-
xen”, assgura el president. 

BENEFICIS D’ESTAR AGREMIAT 
En quant als beneficis d’està agre-
miat, Moya apunta que “un taller 
agremiat és un taller legal. No obs-
tant, als tallers que necessiten lega-
litzar-se també els facilitem la do-
cumentació i tràmits necessaris per 

TU DECIDEIXES
Tens dret a decidir on 
reparar el teu vehicle

CONFIANÇA
SEGURETAT

QUALITAT
LEGALITAT
FIDELITAT

TRANQUIL.LITAT
Porta sempre el teu vehicle a un taller agremiat. 
És garantia de qualitat.

El tallers agremiats disposen d’una àmplia oferta de serveis.
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TALLERS MECÀNICS

El gremi de Terrassa i comarca 
compta amb associats del Vallès 
Occidental, Manresa, Berga, el 
Baix Llobregat i Igualada.

ADSCRIT A LA PATRONAL CECOT

>> El Gremi de Tallers de Repara-
ció d’Automòbils de Terrassa i 
Comarca està adscit a la patro-
nal Cecot, que en el seu web diu 
que “dóna continuïtat a entitats 
gremials de gran prestigi en la so-
cietat catalana des de fa molts 
anys”. 

La Cecot es defineix com “una 
associació empresarial multisec-
torial, constituïda l’any 1978 i in-
tegrada per una gran diversitat 
de gremis i associacions empre-
sarials; una patronal de patro-
nals, que aglutina els interessos 
dels seus gremis i associacions, 

que actua com a representant 
davant dels interlocutors socials 
i presta directament o indirecta-
ment els serveis més avançats 
per fomentar la competitivitat 
d’autònoms, microempreses, pi-
mes i grans empreses”. 

La patronal assegura que la 
seva missió és la de promoure i 
defensar èticament els interessos 
de les empreses catalanes oferint 
un servei innovador i de qualitat 
en resposta a les seves necessitats 
presents i futures, d’acord amb el 
desenvolupament social, natural 
i econòmic del seu entorn. 

La seu central de la Cecot és al carrer de Sant Pau, 6.

fer-ho”. “Un gremi serveix per fer to-
tes aquelles coses que no pots fer 
individualment. Des del gremi 
anem una mica per davant, dialo-
guem amb les administracions 
abans que surti un real decret o una 
normativa perquè sigui una cosa 
que no perjudiqui el col·lectiu. Ca-
nalitzem les inquietuds del sector i 
la unió de la força de tot el col·lec-
tiu. Funciona més com un lobby 
que no com una altra cosa”, expli-
ca el que n’és president des del 
1999. 

En quant a aquesta presidència i 
implicació amb el gremi, Moya ex-
plica que sempre ha dit que mentre 
no paguin no tindrà competència. 
“Has de tenir voluntat d’associacio-
nisme, i tenir molt clar que si tots 
aportem, tots en traiem. Jo em vaig 
apuntar a això a veure què podia 
aportar, no pas a veure què en po-
dia treure i la veritat és que tinc una 
junta boníssima, sempre he tingut 
molt bons companys. Entre tots 
vetllem pel bé comú”, remarca. 
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