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Climatització d´Hotels
Realitzacions 1999 - 2000
Edita: Termotur S. L. • Realització: Publintur S. A. • Fotografia: Lluís Valcárcel
En el marc de les millores que cada any van introduint els establiments hotelers de la comarca, al llarg d’aquest període, s’han realitzat treballs
de climatització dels hotels per possibilitar la millora de les instal·lacions i ésser competitius a les exigències actuals del mercat, així com millorar
la qualitat del producte turístic.

Climatització

Hotel Savoy ***
(Lloret de Mar) Climatització

Hotel Oasis Park ***
(Calella) Climatització

Hotel Costa Brava***
(Tossa) Climatització

La nit de TERMOTUR
Un any més TERMOTUR va celebrar la vuitena i consecutiva "NIT DE TERMOTUR" en
el transcurs de la qual es va homenatjar a un col·laborador de l’empresa per l’esperit
d’equip, la lleialtat i la responsabilitat, posades de manifest en el seu quefer diari. El
guardó, plasmat en una placa commemorativa, va ser lliurat al senyor Xavier Seisdedos
Sánchez pel Director General d’aquesta empresa, senyor Miquel Tur i Carrasco, en el
transcurs d'un animat sopar al que hi va assistir tota la plantilla de l'empresa i familiars.

INAUGURACIÓ

Castellers

Hotel Corona *** (Calella)

Hotel Vila***
(Calella) Climatització

EDITORIAL

Hotel Mar Blau ***
(Calella) Climatització

El passat mes de juliol va tenir lloc la inauguració
d’un nou establiment de Gas Natural Serveis: el Nou
Centre del Gas. Aquest establiment, situat al Rierany
dels Frares, just a la línia divisòria entre Calella i Pineda
de Mar, neix amb la voluntat de donar servei a la zona
de l’Alt Maresme, i esdevenir una referència per als
usuaris, actuals i futurs, de Gas Natural.
Per tal de divulgar i donar relleu a la posta en
marxa d’aquest nou servei vam organitzar un acte
d’inauguració, festiu i participatiu, a nivell popular i
institucional. Vam poder comptar amb la presència de
representants de Gas Natural Serveis encapçalats pel
seu Delegat Territorial, el Sr. Carles Escolies, i dels
DIJOUS, 13 JULIOL a les 19 H.
alcaldes de Calella i Pineda de Mar, que amb la seva
participació van refrendar el caràcter de servei públic
d’aquest nou centre i el suport de les institucions a les
noves iniciatives empresarials del seu territori.
Rierany dels Frares, 13-15
A més de l’acte oficial i protocol·lari de la
Cantonada amb Jovara-Calella
inauguració, un important desplegament de
manifestacions lúdiques i festives van posar l’accent
participatiu a la que, des de bon començament, es va
voler que fos una festa per a tothom, cosa aquesta,
àmpliament aconseguida amb l’enlairament d’un globus,
els castells dels Cap Grossos de Mataró o la fideuda
popular del grup Pa, Vi, i Moltó.
Finalment, i des de la meva responsabilitat davant
l’empresa TERMOTUR, col·laboradora de Gas Natural i
co-patrocinadora d’aquest nou establiment, vull agrair la
presència de directius i autoritats a aquest acte
d’inauguració. També vull deixar constància dels suport i
col·laboració de l’equip humà de la nostra empresa, que enguany complirà cinquanta anys d’una existència dilatada i fructífera, que amb
aquest esdeveniment hem començat a celebrar.

Enlairada en Globus

NOTICIES

El nou Centre del Gas

Del

NOU

CENTRE
DEL

GAS

Miquel Tur i Carrasco
Director General de TERMOTUR S.L.
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Festa per la Inaguració del nou Centre
del Gas

El nou Centre del Gas
Gas Natural Serveis vol apropar-se al seus usuaris a través d’aquest nou Centre del
Gas que forma part d’una xarxa territorial que permet als clients i usuaris adreçarse, amb garanties, a un establiment qualificat per a gaudir d’un assessorament
complet i especialitzat sobre qualsevol tema relacionat amb el Gas Natural.

La inauguració del Nou Centre del Gas va esdevenir una petita Festa Major per al Barri del Poble Nou, i també ho va ser per a molts
amics i usuaris de les poblacions de l’entorn que van voler acompanyar-nos al llarg dels diversos actes que es van anar fent durant
tota la tarda.
La seqüència de l’esdeveniment va ser aquesta:

REPORTATGE

< S’obren les portes als
assistents per mostrarlos les noves
dependències, i a
continuació, servei de
lunch.

< Parlament de
benvinguda i agraïment
per l’assistència del Sr.
Miquel Tur i Carrasco,
Director General de
TERMOTUR.

< Parlament del Sr.
Carles Escolies, Delegat
Territorial de Gas
Natural.

< Parlament del Sr. Joan
Morell, alcalde de
Pineda de Mar.

< Parlament del Sr.
Josep Basart, alcalde
de Calella

L’Oferta més àmplia

< Es construeixen
diversos castells a
càrrec de la colla
revelació del món
casteller: els Cap
Grossos de Mataró.

< Paral·lelament, a la
platja, enlairament d’un
globus captiu per
permetre als interessats
veure i gaudir d’una
perspectiva insòlita dels
actes.

< Popular i participativa
fideuada de cloenda
dels actes festius de la
inauguració del Nou
Centre del Gas.

En aquest establiment s’hi pot trobar l’oferta
més àmplia d’aparells que existeix al mercat
i que funcionen amb gas natural (secadores,
rentaplats,
cuines,
encimeres,
vitroceràmiques, forns, escalfadors...).
Aquest servei permet adquirir tots aquests
aparells homologats de forma ràpida i
senzilla.
També s’hi pot trobar un Servei de
Manteniment de la Llar en el qual es pot
solucionar qualsevol avaria o realitzar
consultes trucant per telèfon. Aquest servei,
a més de les tasques de manteniment,
també té cura de les emergències a la llar,
l’assistència a petits problemes de
fontaneria, serrallería, electricitat ... i un
servei d’informació les 24 hores del dia a
través del tel: 902 35 00 53 sobre temes
relacionats amb l’oci, el trànsit, l’economia,
transports, carreteres, notícies, serveis
d’urgència...
Servei d’Atenció al Client
Aquest centre també canalitza les diferents
ofertes de Gas Natural, per tal d’afavorir el
finançament d’instal.lacions de calefacció,
l’establiment de terminis de pagament a
través de quotes adaptades a les necessitats
dels clients, i d’altres ofertes que es
plantegen periòdicament.
Finalment, en aquest establiment es pot
gestionar el cobrament i la facturació,
establir plans de pagament, domicialització o
reclamacions de factures, modificacions de
la tarifa concertada, entre d’altres.

