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TERMOTUR, 50 ANYS.
Un somni fet realitat.
Termotur ha acomplert cinquanta anys de la seva constitució.
Fundada de forma modesta pel meu
pare, l’Eduard Tur i Lapiedra, per
reparar i instal·lar calderes i generadors
de vapor, ha anat consolidant al llarg de
tots aquests anys una important
presència a la nostra zona d’influència.

La nostra empresa no ha estat
gens aliena a aquests canvis. Així, ha
donat cobertura a les necessitats que se
li anaven plantejant a cada moment en
els camps de la seva competència, i que
són els relacionats amb la calefacció,
l’aire condicionat i el tractament
d’aigües, introduint –sobretot els darrers
anys– conceptes més globals com és ara
el de la climatització, és a dir, el
d’aconseguir unes condicions de
benestar òptimes per a tot l’any.
El nostre ventall de clients, tant
els de caràcter familiar com els
establiments hotelers i industrials, és
avui francament notable, com ho és
també el grau de satisfacció assolit entre
ells. Per fer-ho possible de manera
continuada, Termotur disposa actualment d’una plantilla de professionals
ben qualificats, d’un parc mòbil
important i d’uns mitjans i unes
tecnologies moderns que li permeten
gaudir d’un reconeixement general
sobre la qualitat dels serveis que presta,
referendada fa poc temps per l’obtenció
del certificat ISO 9001.

“Són, doncs, cinquanta anys d'activitat empresarial que hem volgut
commemorar pensant en els companys i col·laboradors, en el país i
en la família, que, com es desprèn d'aquesta salutació, és l'actiu més
important amb què compto ara mateix.”
Termotur s’ha distingit per la
seva posició dinàmica i moderna en tres
aspectes fonamentals: el de la qualificació del personal, el de la introducció
de nous productes i serveis, i el de la
implicació social de l’empresa.
En aquest sentit, Termotur ha
apostat per un personal preparat, format
i reciclat de forma continuada, les
aportacions del qual han estat
reconegudes a través de diversos premis
i incentius. En el camp dels nous
productes i tecnologies, l’empresa ha
estat capdavantera en tot moment,
avançant-se fins i tot als requeriments
del mateix sector empresarial. Una
bona mostra en van ser les Jornades
sobre Climatització als Establiments
Hotelers, que van reunir els responsables, els directius i els propietaris dels
hotels de la zona i que van representar
un punt d’inflexió en la introducció de
nous sistemes de climatització als
establiments hotelers.
També cal remarcar la posada
en marxa de sistemes intel·ligents en el
camp de les TI, com ara el de la
telegestió i de control sistemàtic, per
evitar els aspectes no desitjats que a
vegades es deriven dels mateixos
sistemes i processos. En l’àmbit dels
serveis, Termotur ha impulsat la posada
en marxa de les oficines i la botiga de

Gas Natural Serveis, fins aleshores
inexistents a la zona.
En l’àmbit de la societat,
Termotur sempre s’ha implicat activament en manifestacions de caràcter
festiu, com ara la festa major del barri
que l’acull, o actuant com a patrocinador en diversos actes i esdeveniments culturals de Calella i Pineda de
Mar. També ha participat en altres
manifestacions de caire socioassistencial, donant suport a projectes com el
de Vicenç Ferrer a l’Índia.
Són, doncs, cinquanta anys
d’activitat empresarial que hem volgut
commemorar a través de la edició d’un
llibre que pretén ser el testimoni d’una
obra feta amb il·lusió, pensant en els
companys i col·laboradors, en el país i
en la família, que, com es desprèn
d’aquesta salutació, és l’actiu més
important amb què compto ara mateix.
Miquel Tur i Carrasco
Director general
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SOPAR DE CLOENDA. El relat d’una commemoració.

En finalitzar el sopar, la música del Cant dels Ocells va
recrear l'atmosfera necessària per descobrir la imatge del
fundador de l'empresa, el senyor Eduard Tur i Lapiedra, i la
seva esposa. Una afortunada fotografia de joventut que
recordava una història, una empresa i una família: els Tur,
que van rebre amb respecte i emoció continguda aquesta
especial remembrança.
Es va donar pas als parlaments i va prendre la paraula
el senyor Miquel Tur en qualitat de director general de
l'empresa Termotur, que el va iniciar agraint la presència
del conseller, i dels alcaldes, empresaris, col·laboradors i
amics que assistien a l'acte. Va posar en relleu, a través de
les seves paraules, el llarg camí que va d'uns inicis
empresarials difícils a l'actual i prometedora realitat,
destacant en tot moment el gran suport rebut per la seva
família, esposa, fills i germana.

El senyor Miquel Tur va destacar i valorar l’equip humà de Termotur com l’actiu més
important de què disposa.

Va tenir un record emocionat pels seus pares, fundadors de
l'empresa, i va acabar manifestant el seu convenciment que
l'acte de commemoració representa, i és, un punt
d'arribada però també de sortida cap a un futur
esperançador que espera recórrer junt amb l'equip humà
de l'empresa, que va valorar com l'actiu més important de
què disposa.

Amb l’audició del Cant dels Ocells es va recrear
l’atmosfera per posar en relleu la imatge del fundador
de l’empresa, el senyor Eduard Tur i Lapiedra, i la seva
esposa Caritat Carrasco, i es va iniciar tot seguit el torn
de parlaments.

El dia 11 de desembre d'aquest primer any del
mil·lenni va ser l’escollit per Termotur per portar a terme
la celebració, solemne i oficial, dels 50 anys d'existència
de l'empresa, i el marc on va tenir lloc fou la sala
polivalent de Viatges Serhs Hotels, un indret situat dins el
complex d'edificis que el Grup SERHS té a la població de
Pineda de Mar.

Prop de tres-cents convidats varen assistir i donar suport a la festa de cloenda dels
actes del 50 aniversari de Termotur.

El matrimoni Tur-Doherty va obsequiar els assistents amb un pastís commemoratiu
molt celebrat per tothom.

A l'hora i al lloc assenyalats, van fer-hi cap prop de
tres-cents convidats encapçalats pel conseller d'Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya,
l'Honorable senyor Antoni Subirà, l'alcalde de Pineda de
Mar, l'il·lustríssim senyor Joan Morell, i els alcaldes de les
poblacions veïnes de Calella i Santa Susanna, els
il·lustríssims senyors Josep Basart i Joan Campolier. També
va ser-hi present el senyor Ramon Bagó, president del
Grup SERHS, del qual forma part el senyor Miquel Tur i
Carrasco com a membre del seu Consell d'Administració.
Representants de cadenes hoteleres, establiments de
restauració, industrials, entitats bancàries, proveïdors i
amics en general de l'empresa conformaven la resta d'un
conjunt de convidats altament rellevants i representatius
dels seus respectius àmbits d'actuació.
El senyor Miquel Tur, en qualitat de director general de
l'empresa Termotur, acompanyat de la seva família, va
donar la benvinguda a tots i cada un dels participants a
l'acte i, a continuació, es va donar el tret de sortida de la
mà del presentador de l'acte, pròleg del magnífic sopar
servit a continuació. En acabar es va obsequiar els
assistents amb un pastís commemoratiu molt celebrat per
tothom.

El senyor Ramon Bagó va esmentar el pare i fundador
de l'empresa actual, el qual recordava, i amb qui havia
mantingut una bona relació personal, i va centrar el seu
parlament en el convenciment que són les empreses com
Termotur les que fan que el país vagi endavant. Va
destacar la serietat i el rigor d'aquesta empresa, i va posar
de testimonis d'aquesta afirmació a tots els presents a
l'acte, molts dels quals són clients de Termotur. Ramon
Bagó va cloure el seu parlament afirmant: "Empreses com
Termotur ens fan sentir orgullosos i ens acosten a tots
plegats a la Catalunya rica i plena que volem."

El senyor Ramon Bagó, president del grup SERHS, va destacar la seriositat i el rigor
de l’empresa Termotur.

Per la seva part, l'alcalde de Pineda de Mar, el senyor
Joan Morell, població en la qual té la seva l'empresa
Termotur, va posar de manifest la satisfacció de
l'Ajuntament pel fet d'acollir una empresa exemplar que
intenta dia a dia incrementar el nivell de vida de les
persones i en conseqüència el de la població en general.
Va establir un paral·lelisme entre el progrés i l'evolució de
Termotur i la de Pineda de Mar, i en nom de la població
va lliurar un present institucional a Miquel Tur.
El conseller d'Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat va fer seves moltes de les afirmacions dels
oradors que el van precedir, i va aprofitar-les per fer un
repàs exhaustiu a la història del nostre país, que, segons el
conseller, ha passat al llarg d'aquests cinquanta anys d'una
situació tercermundista a una de rellevant en el concert de
les nacions. Va destacar la importància de les empreses
com Termotur, capaces de persistir i perviure en el temps
innovant i creixent, i va acabar afirmant que Termotur és,
junt amb moltes altres empreses, el reflex de
l'extraordinària transformació que hi ha hagut al nostre
país.
La festa encara va continuar fins al punt de la mitjanit,
moment aquest en què els assistents van anar acomiadantse tot deixant enrere una jornada presidida pel record, el
reconeixement de la feina ben feta i l'esperança per un
futur millor.

L’alcalde de Pineda de Mar, el senyor Joan Morell, va oferir, en nom de la població
que acull l’empresa Termotur, un present institucional.

El Conseller d’indústria, Comerç i Turisme, l’Honorable senyor Antoni Subirà i
Calus, va destacar la importància d’empreses com Termotur, capaces de persistir i
perviure en el temps innovant i creixent.
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"A qualsevol país l’activitat empresarial, l’esperit
emprenedor i les ganes de treballar són essencials per
la creació de riquesa i per la millora del benestar
d’aquells que el formen."
Antoni Subirà i Claus
Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
Generalitat de Catalunya

50 ANYS 1951 - 2001
Una història dins la història.
Amb aquesta capçalera l'empresa TERMOTUR, S.L. ha editat
un acurat llibre de prestigi on dóna compte de la seva
trajectòria al llarg d'aquest cinquanta anys. Aquest producte
editorial que ha estat prologat per l'Honorable Conseller
d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya,
senyor Antoni Subirà i Claus, compta amb una salutació del
Director General de Termotur, senyor Miquel Tur i Carrasco que
esdevé el preàmbul d'un capítol anomenat "Una història dins la
història" a on en períodes de deu anys en deu anys són
confrontades la memòria històrica d'uns fets rellevant amb la
marxa de l'empresa, les seves vicissituds, moments brillants i de
creixement, moments difícils però que han estat superats amb
molts més èxits i alegries. Així prenent com a punt de sortida
1951 són abordats temes com: l'intervencionisme del primer
franquisme, la sortida de les grans crisis mundials, el naixement
i primers passos de l'empresa, fins arribar a la darrera dècada
del mil·leni, i el període d'expansió de l'empresa TERMOTUR.
Al llarg del llibre son tractats des de la visió de l'empresa,
d'altres capítols com: el seu equip Humà, capítol on queden
paleses les àrees de gestió de l’empresa, o aspectes com la
formació o la trobada anyal – exponent del treball ben fet-.
També es tracta la implicació social de l’empresa amb els
àmbits de la cultura, l’esport, o l’ajut humanitari. La imatge i la
comunicació desplegada per l’empresa es veu constatada per
un conjunt d’aplicacions en diferents suports publicitaris i de
comunicació. Un capítol dedicat als reconeixements dóna
compte de les distincions rebudes tant d'institucions, com
d'entitats i personalitats del món empresarial. Segueix i mereix
una especial atenció, la festa de cloenda de celebració de
TERMOTUR- sobre la qual hem donat bona compte a les
pàgines centrals d'aquest butlletí- .
També el llibre ha dedicat un capítol a les darreres realitzacions
efectuades per TERMOTUR, un clar exemple de innovació
tecnològica i modernitat en el camp de les instal·lacions de
centrals de producció amb recuperació de calor i distribució de
climatització i aigua calenta sanitària; plantes refredadores amb
bomba de calor condensades per aire; centres de producció de
climatització fred-calor amb plantes elèctriques, etcètera.
Aquest llibre del qual s'han editat 2.000 exemplars per deixar
constància de 50 anys d'esforç i activitat empresarial de
l'empresa TERMOTUR, que fou fundada pel senyor Eduard Tur
Lapiedra, compta amb un total de 190 imatges de les quals
moltes ressalten per la seva calidesa familiar, memòria històrica
o competitivitat empresarial.

Si vostè desitja obtenir un exemplar d’aquest llibre
commemoratiu, pot adreçar la seva sol·licitud a
TERMOTUR, via fax, al número 93 766 20 61.
Les peticions seran ateses per rigorós ordre d’arribada.

