TERMOTUR, teixit humà i empresarial
Pedro Piedra

(Rute, Còrdova 1960)

“Has de trepitjar molt de carrer
i veure moltes obres per saber
com funciona la teva feina”

És un home de poques paraules,
però un apassionat de la seva
feina. Un tossut a qui li agraden
els reptes, però que admet les
seves limitacions i demana suport quan li cal. Casat i amb dos
fills diu que li agrada la radioafició i jugar al pàdel. Defensa
el treball de carrer, a peu d’obra
i valora l’ambient que es viu a
l’empresa on, assegura, tots són
una gran família.
Termotur li va fer el reconeixement pels trenta anys a l’empresa amb un viatge als Fiords
Noruecs que admet que el van
deixar impressionat. Lloa la tasca de Miquel Tur al capdavant de
la firma i defensa que el seu fill
Marc “la portarà molt lluny”.

L’actual gerent de Termotur també va començar des de baix
I això li ha servit de molt per obtenir el títol
d’enginyer. A en Marc Tur l’he tingut d’aprenent
al costat. Avui en dia és un problema trobar joves motivats que vulguin aprendre i tampoc hi
ha massa empreses que en vulguin tenir.
Creu que els treballadors estan més ben preparats ara o abans?
La majoria de bons operaris del sector que
conec han estat abans aprenents. Haurien de
fomentar aquesta figura molt més, perquè és la
base per aconseguir fer la feina ben feta.
Parla molt de motivació. Com es motiva una
persona que fa trenta anys que és a la mateixa
empresa?
A mi la meva feina m’agrada i m’ho passo bé
treballant. Quan resols un problema, sobretot si
és greu, m’omple de satisfacció personal. I com
que m’agraden els reptes crec que estic en el
lloc ideal. A més, l’empresa facilita l’aprenentatge dels empleats i ajuda a ampliar els coneixements sobre cada aspecte.
Ha canviat molt el sector?
La base continua sent la mateixa: tu escalfes o
refredes. Però la forma de fer-ho ha evolucionat moltíssim.

Text: TERESA MÀRQUEZ | Maquetació: PUBLINTUR

P

edro Piedra és un dels treballadors
més antics de la coneguda empresa de
climatització, calefacció, gas i tractament de l’aigua Termotur. Amb trenta anys a
la casa, i prop de vint com a encarregat, Piedra valora molt positivament una trajectòria
que li ha permès créixer com a professional
del sector.
Com va arribar a Termotur?
A mi em fan fitxar com fitxen un jugador de
futbol. Treballava en una altra empresa del
ram, Can Calderer de Calella, i un dia que vaig
anar a buscar material a Termotur, en Miquel
Tur en persona em va oferir feina i ens vam
entendre. Estava a punt de casar-me i les
condicions que m’oferia eren molt temptadores.
Com s’ho va prendre el seu cap?
Li vaig explicar de seguida i ell em va reconèixer que no podia igualar l’oferta que em feien
a Termotur i que entenia que significava una
oportunitat per a mi. A Can Calderer hi vaig
treballar dels 14 als 22 anys.
Què el va fer acceptar?
Em va motivar la possibilitat de provar coses
noves, de fer un pas endavant per conèixer
àmbits diferents. Vaja, per saber més. I també
coneixia altres companys de feina que havien estat contractats a Termotur i en parlaven
molt bé. Havíem arribat a ser quatre treballadors de Can Calderer a Termotur! Recordo
que un d’ells em va dir que no aguantaria el
ritme de Termotur perquè era molt més intens
que el de l’altra empresa...i això encara em va
motivar més!
Li va passar pel cap que compliria trenta anys
al mateix lloc de treball?
No. Perquè en certa manera l’empresa tampoc és la mateixa que quan vaig començar.
Termotur ha anat evolucionant a la recerca

de nous reptes. Aparell o sistema que surt al
mercat, aparell o sistema que provem aquí.
Sempre volem saber més, perfeccionar la
tècnica, oferir un millor servei al client.
Quina feina li van demanar que fes?
Quan vaig entrar ho vaig fer com a ajudant,
com a oficial de segona. Anava de costat amb
un treballador més preparat que em deia què
havia de fer. Si ja ho sabia, perfecte i sinó,
preguntava. T’havies d’espavilar i el cert és
que vaig trobar molta col·laboració dels companys.

Acte del 22/07/2015 on el treballador Pedro Piedra va ser obsequiat amb un xec regal vàlid per un Creuer pels Fiords, en commemoració dels 30 anys d’antiguitat a l’empresa. Va fer el lliurament l’actual Gerent de Termotur, en Marc Tur Doherty.

I va passar a ser encarregat
Me’n van fer fa gairebé vint anys i sembla que
ho dec fer bé perquè continuu en el càrrec
(riu).
Què és més difícil, fer la feina o saber portar
la gent?
El cert és que en porto poca de gent. A Termotur la feina està molt ben estructurada i
tothom sap allò que ha de fer. Jo actuo més
aviat de reforç quan algun company no se’n
surt. Ara, quan provem coses noves sí que
sóc el primer que les prova i qui diu si és factible o no.
A vostè li ha costat temps aconseguir el càrrec. Com valora la figura de l’aprenent que
s’està perdent a la feina?
És important començar des de baix, perquè
això et carrega d’experiència i de raó a l’hora
d’accedir a un lloc superior. Has de conèixer
a fons l’empresa per la qual treballes i has de
trepitjar molt de carrer i veure moltes obres
per saber com funciona la teva feina. Sinó és
impossible per molts títols que t’hagin donat.
Per exemple, si has de fer un pressupost i calcular les hores que invertiràs en la instal·lació
d’un aparell no pots acotar-ho si no has estat
allà veient com es fa. És molt fàcil equivocar-se si només fas els càlculs sobre el paper.

Acte del 03/11/1995 on el Sr. Miquel Tur i Carrasco (a l’actualitat President de Termotur), va fer entrega del guardó PIN D’OR de
Termotur, lliurant-li també una placa commemorativa en motiu de la seva professionalitat, lleialtat i dedicació a l’empresa.

“Anava de costat amb un treballador més preparat que
em deia què havia de fer. Si ja ho sabia, perfecte i sinó,
preguntava”
“Termotur ha anat evolucionant a la recerca de nous
reptes. Aparell o sistema que surt al mercat, aparell o
sistema que provem aquí”
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