Primers contactes. (A)
Corria l’any 1989 i el món bullia amb el so del canvi. Els ulls d’Europa observaven amb atenció la caiguda
del mur de Berlín, atents a la fi d’una era. Havia arribat el temps de reconstruir, d’iniciar nous projectes i
crear noves sinèrgies. A Barcelona, l’inquiet emprenedor José Manuel Serrano -Cap de Manteniment de
l’Hotel Princesa Sofía- i l’impetuós Miquel Piñol –Cap Tècnic de Teleauto- donaven voltes a la idea de
crear una nova associació de manteniment d’àmbit local. Volien canviar la realitat que els envoltava a la
feina, on era evident la manca de comunicació entre els tècnics. Pretenien crear un entorn on fos possible
compartir i aprendre alhora.

Logo de la primera etapa.
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Amb esforç, dedicació i grans dosis d’il·lusió van convèncer als seus companys Alfons Badia –Cap de
manteniment de la Clínica Quirón- i a l’Antoni Nebleza – Cap de manteniment de la Fundació Puigvert-,
que es van sumar a la seva visió sense dubtar-ho. Aquests pioners varen posar les primeres pedres d’ una
associació que aspirava a ser propera i accessible, i que volia créixer fonamentada en els valors de
l’aprenentatge, la confiança i el compartir. Estaven impulsats per l’esperit de millorar i les ganes de
formar-se, una necessitat que consideraven força estesa en el seu sector. En aquelles primeres trobades va
néixer una vocació, la passió per conèixer, que van transformar en associació.
Posada en marxa.(B)
Tota vocació requereix compromís, i el primer acord al que van arribar aquests quatre emprenedors va ser
organitzar una primera trobada amb altres professionals de l’àmbit del manteniment. L’objectiu era veure
si el somni que compartien podia inspirar-los a unir-se en un projecte orientat al benefici comú.
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Primera trobada (Gener 1990).(B)
Després de moltes trucades i alguns nervis, el dia va arribar. En Miquel Piñol, discret i generós, va
assegurar als seus companys que els seus contactes li havien aconseguit un espai gratuïtament. Anys
després, esbrinarien que ell mateix va assumir-ne tot el cost. L’ Hotel Wilson del passeig de Gràcia va
acollir la tant esperada reunió. Els quatre amics van explicar el projecte als 20 assistents, i d’immediat es
va generar un diàleg obert i enriquidor que impulsava la viabilitat el projecte. Aquella nit es va posar la
primera pedra per construir el somni que portaven tant de temps perseguint. I el compromís de tots quatre
va ser absolut.
Així va començar la dinàmica de les trobades i les jornades tècniques, que es van convertir en la marca de
la casa. La primera va córrer de la mà d’en Esteve Rifà, aleshores cap de Bombers del Ajuntament de
Barcelona, que generosament va accedir a la proposta d’en José Manuel Serrano. La seva intervenció va
crear escola. Va ser magnífica, inspiradora, i va deixar als assistents i als organitzadors bocabadats. La
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trobada va resultar tot un èxit. Així ho van corroborar els 17 caps de manteniment d’hotels i hospitals que
hi van assistir, alguns dels quals encara mantenen la seva condició de socis.
Primera Junta.(F)
En el decurs del 1991 va ser constituïda la primera junta, que van formar en José Manuel Serrano, com a
President; l’ Alfons Badia, com a Sots-president, l’Antoni Nebleza, com a Secretari; en Jordi Lucea, amb
el càrrec de Sots secretari; en José Silvestre, com a Tresorer; en Ramon Gassol, com a Sots tresorer; i els
tres vocals José Martínez, Miquel Piñol i Albert Tresserras. Vint anys després, tots continuen com a socis,
amb l’excepció d’ en José Martínez.
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Primera reunió oficial de la Junta d’Ajem

Els reptes.(C)
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Amb la junta constituïda, va arribar el moment d’establir les arrels de l’associació. L’acord va ser senzill,
ja que tots compartien inquietuds semblants. Volien construir un espai que fomentés les relacions entre els
professionals del sector, posant l’accent en el progrés i la formació. L’objectiu era compartir problemes
comuns i cercar les millors solucions, compartint esforços per trobar les eines més adequades. La junta era
molt conscient de que no podia deixar de banda el procés d’innovació tecnològica en les instal·lacions que
estaven a càrrec dels caps de manteniment. Així, es proposava aconseguir una unió dels professionals que
contribuís a millorar el coneixement del gremi sobre les normes, inspeccions, nous productes i
assessorament des dels òrgans oficials. D’aquesta manera, va néixer l’Associació de Jefes de Manteniment
(AJEM), amb la missió de promoure l’activitat professional, defensar la imatge del gremi i organitzar
l’intercanvi d’informació i experiències entre els socis.
Durant els primers anys de vida de l’associació, la il·lusió, el compromís i l’esforç varen compensar la
manca d’experiència. No va ser una tasca fàcil. Suposava una inversió de temps força important, però sens
dubte, el projecte ho mereixia.
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Inici del camí.(E)
Com sol ser habitual, els problemes varen aparèixer quan l’associació va començar a funcionar. El primer i
més immediat obstacle eren les factures, doncs es tractava d’ un somni gran per a butxaques petites.
Finalment, no va quedar cap altra opció que fer una col·lecta entre els membres de la junta. Van passar
anys fins que es va poder “amortitzar” la inversió, però la aportació va valer la pena. D’altra banda, estava
l’àmbit legal. Els Estatuts, que es van lliurar oficialment a l’octubre de 1991, van suposar tot un repte.
Sortosament, en aquella època l’associació comptava amb el recolzament de l’advocada Anna Ferrer, que
durant onze anys va contribuir inestimablement al benestar legal d’AJEM.
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Imatge de la primera Junta després de la signatura dels Estatuts de l’Associació.

Socis.
Els socis sempre han estat el cor de l’associació. L’aventura va començar amb 17 persones compromeses i
inquietes, un grup que va anar creixent fins arribar als 67 socis entre els anys 92 al 94. Actualment, ja en
són 120.
1a Jornada Tècnica.
Les jornades tècniques van sorgir com una aposta per la formació, una via per conèixer les formes de
treballar dels companys amb l’objectiu de millorar i aprendre. El 18 de gener de 1992 es va dur a terme la
primera Jornada Tècnica sota el títol “La corrosió”, en la que van participar els reconeguts experts Adrià
Gomila i Andreu Traginer. Va ser la primera de moltes, doncs l’interès demostrat pels socis fou unànime.
Des d’aleshores, a les Jornades Tècniques s’han tractat temes tant diversos com la legionel·la, la
problemàtica de la contractació del manteniment o la responsabilitat jurídica del cap de manteniment
davant les institucions. També cal destacar les sessions dedicades a la degradació estructural del edificis, a
més de les modificacions legals de la llicència d’activitats a la llicència ambiental, la soledat del cap de
manteniment, i, seguint les necessitats del sector lligades a les noves tecnologies, les trobades sobre xarxes
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de comunicació de veu i dades, aplicacions de les energies renovables en els edificis i el nou codi tècnic
d’edificació, entre molts altres.
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Quadres elèctrics històrics de la zona tècnica de les Fonts de Montjuic. Visita 1998.

Cerca de suports.
L’ICAEN
Gràcies als contactes personals dels seus membres, l’associació va tenir la oportunitat de concertar una
entrevista amb en Juanjo Escobar, aleshores Cap d’instal·lacions de l’àrea d’Edificis, Municipal i
Transport del Institut Català d’Energia (ICAEN). Aquesta sinèrgia amb l’ICAEN va permetre que AJEM
creixés en qualitat. Des de llavors, va tenir accés als locals de la institució, on podia organitzar jornades
tècniques i d’altres iniciatives relacionades amb l’associació. A més, l’ICAEN es va convertir en la seu d’
AJEM i de les reunions periòdiques de junta. La col·laboració va ser tant estreta que s’utilitzava la imatge
institucional als tots els documents de l’associació, deixant palès el compromís de l’Institut Català de
l’Energia amb AJEM. Aquesta ‘joint venture’ va resultar molt beneficiosa per l’associació, que manté un
deute de gratitud amb aquesta institució que la va recolzar des del començament i que manté el seu suport
des d’aleshores.
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Fira de Barcelona (i d’altres).
També cal agrair la generosa tasca d’en Ramon Gassol, entre d’altres, per utilitzar la seva influència a la
Fira de Barcelona per facilitar la organització d’events i jornades tècniques a les magnífiques sales del
Palau de Congressos sense cap cost per a l’associació. Aquesta contribució solidària es va estendre a tots i
cadascun dels membres de junta. Aquells que disposaven de sales als seus centres de treball, en facilitaven
l’ús per a AJEM sense cap cost addicional. Així, els socis van tenir la oportunitat de conèixer en
profunditat institucions emblemàtiques com l’ Hotel Princesa Sofia, l’ Hotel Gran Sitges, l’ Hospital de
Sant Joan de Deu i l’ Hospital de la Vall d’Hebrón, entre d’ altres.
Suport econòmic.
Malgrat la disponibilitat de locals per a la realització de les jornades gràcies a la solidaritat mútua, calia
afrontar altres despeses. La veritat és que les empreses encarregades de fer les ponències no solien assumir
el cost del “coffe break”, d’indispensable espai per compartir entre professionals després d’una bona dosi
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de nova informació. Per aquest motiu, els membres de la Junta van iniciar una campanya per aconseguir la
incorporació d’empreses col·laboradores que contribuïssin a córrer amb aquestes despeses. No cal dir que
l’associació va aprofitar els molts contactes que tenia amb els proveïdors per proposar-los una certa
col·laboració econòmica. La resposta va ser d’allò més positiva, i va ajudar a construir vincles de
confiança que perduren avui dia. AJEM agraeix profundament aquesta col·laboració a totes aquelles
empreses que en un moment o altre van sumar-se a les iniciatives de l’associació. Sense elles, aquest somni
no hauria arribat tant lluny.
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Sistema luminotècnic de les Fonts de Montjuich.Visita tècnica 1998.
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Assistents a la Jornada Tècnica realitzada a Cosmocaixa.
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Suport tècnic.
El camí recorregut per l’associació és llarg i ample, circumstància a la que han contribuït inestimablement
les empreses del sector industrial en general. Sempre s’han mostrat disposades a facilitar la informació i
compartir els coneixements dels que disposen en el marc de les Jornades Tècniques organitzades per
l’associació. Al llarg d’aquests anys cap d’aquestes empreses ha declinat col·laborar amb AJEM, un motiu
d’orgull i satisfacció.

Empreses col·laboradores.
El cert és que les empreses col·laboradores no només han facilitat la viabilitat econòmica de l’associació,
sinó que al llarg del temps, han estat la font principal de coneixements i d’actualització en qüestions
tècniques, dos aspectes primordials sense els que AJEM no hagués sobreviscut. A l’any 2000 ja comptava
amb sis d’aquestes empreses, de les quals encara subsisteix Grohe, de la mà d’ en Salvador Climent.
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L’associació agraeix profundament la seva fidelitat perenne, que ha demostrat amb una eterna bona
predisposició per a la col·laboració en qualsevol projecte que se li proposés, inclosa la seva participació
com a ponent en diverses Jornades. El nombre d’empreses col·laboradores ha anat fluctuant al llarg del
temps fins arribar a la gens menyspreable quantitat de 17, xifra força respectable donada l’actual cojuntura
econòmica.
Ara si.........
Després de resoldre els primers obstacles econòmics gràcies a la generositat de les empreses
col·laboradores i una vegada assentades definitivament les bases legals de l’associació amb la aprovació
dels Estatuts a l’any 1992, la Junta va començar a desenvolupar els objectius marcats en el projecte inicial.
Així, poc a poc es van anar Aquests consistien en el desenvolupament de les següents activitats:
Organització de Jornades, cursos i seminaris.
Creació del butlletí informatiu.
Publicitar l’existència d’AJEM. (G)
Creació de la borsa de treball.
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Posada en marxa de la Assessoria Jurídica.
Temes de formació.
Creació del comitè social.
Organització de visites tècniques.
Imatge corporativa.
Jornades i Visites Tècniques.
Les jornades i les visites tècniques són la joia de la corona de l’associació, doncs aporten nova informació i
coneixements als assistents, a més de la possibilitat de compartir inquietuds amb altres experts
professionals. Entre les 61 que s’han dut a terme, cal destacar per l’elevat interès tècnic i l’alta participació
la visita tècnica a Torre de Collserola, que es va realitzar poc després de que es convertís en el nou
emblema tecnològic de Barcelona gràcies a la seva silueta retallada en el cim de la muntanya i les
espectaculars vistes de la ciutat que proposava. També va deixar un especial bon record la visita a les Fonts
de Montjuïc, que va resultar una romàntica i tècnica alhora, donat l’encant de la vella maquinària –que no
19

sistema informàtic, com funciona actualment-. Durant aquella visita els socis d’AJEM van tenir la
oportunitat de descobrir les entranyes de la font, les canonades que remunten l’aigua sota les cascades i les
nodreixen i també el centre de control de llum i so. Una altra visita memorable va ser la organitzada al
Liceu a l’any 2002. D’altra banda, també val la pena recordar les jornades tècniques que es van realitzar
durant els anys 1999, 2000, 2001 i 2003 amb el tema central de la Legionel·la, així com la jornada sobre
Llicència Ambiental de l’any 2004.
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Instal·lacions de la Depuradora d’aigües residuals del Prat. Visita tècnica any 2007

Els mitjans de comunicació.
Primers impresos.(D)
Un element indispensable per mostrar la pertinença a l’associació era el carnet de soci, així com els
diplomes que s’atorgaven tant als socis com als industrials col·laboradors. La primera versió era senzilla,
però digna i d’allò més respectable en aquella època. Amb els anys, el disseny ha anat evolucionant, però
el valor d’aquests documents es manté intacte. En aquella època la junta es va atrevir fins i tot a muntar un
tríptic informatiu sobre AJEM de la mà del generós artista Albert Tresserras –Cap de manteniment de
l’Hospital Sant Joan de Déu-, autor també del disseny del logo d’AJEM. El cert és que va aconseguir que
semblés absolutament professional, tot un repte. Aprofitant la troballa d’aquest virtuós membre de la junta,
algunes de les felicitacions nadalenques que es van enviar en els anys següents també van ser fruit del seu
esmolat enginy.
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Fulls informatius.
La responsabilitat de crear i gestionar els fulls informatius va recaure en les mans d’en Jordi Lucea, a qui el
temps ha confirmat com un veritable expert en aquest camp. De fet, ha desenvolupat una professió
paral·lela com a “director de Redacció” a l’associació. El primer full informatiu, amb un format arrevistat,
es va editar el primer trimestre de l’any 1996 i va tenir continuïtat trimestral fins el tercer trimestre de
2002. En aquest temps es van publicar un total de 15 fulls informatius, que van complir l’objectiu d’
afavorir la comunicació entre la Junta i els socis.
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La primera web.
Posar en marxa l’aventura d’Internet va costar sang, suor i llàgrimes. Després de molta feina i força
revisions, la posada en marxa de la pàgina web d’AJEM es va presentar durant la Jornada de Legionel·la
presentada pel professor Nacenta, al desembre de l’any 2000. En aquest projecte va resultar fonamental
l’ajuda del soci Josep Maria Garriga. El cert és que la iniciativa internauta no va gaudir de gaire èxit,
possiblement perquè encara no li havia arribat el moment. Amb el pas del temps es van fer nous intents de
ressuscitar aquesta iniciativa, entre els que cal esmentar la perseverança d’en Rafel Comamala, que va
aconseguir que el projecte tirés endavant amb una certa regularitat, tot i que no comptava amb un quòrum
gaire ampli. Finalment, a l’any 2003 es va crear la definitiva versió virtual d’AJEM, que va obtenir una
acollida molt positiva per part dels socis. Actualment es segueixen promovent modificacions i adaptacions
per convertir-la en un espai encara més accessible i àgil, que permeti una comunicació fluida entre els
professionals de l’àmbit del manteniment.
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Les revistes, segona època.
Donada la bona acollida dels fulls informatius, va sorgir la iniciativa d’editar una revista amb un to més
professional. Gràcies a la bona disposició i a l’experiència adquirida per en Jordi Lucea es va dur a terme
aquest ambiciós projecte, que es feia ressò de les activitats i propostes de l’associació. La revista comptava
amb col·laboradores com les periodistes Carola Gassió i la Irene Orce, redactores que van contribuir a
donar un cert aire de rigurositat formal a una publicació més aviat casolana. Cal destacar també la
col·laboració del fotògraf Enric Panadès i de socis com l’ Antoni Garcia, sempre disposat a escriure unes
línies per enriquir el contingut de la revista.
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Els Presidents.
José Manuel Serrano 1991 fins a finals de 2001
Jordi Lucea

Finals de 2001 fins a principi de 2003

Antoni Nebleza

Principis de 2003 fins a març de 2006 (-+)

Joan Carles Pelaez

Març de 2006 fins a la data.

Els membres de la segona Junta:
Antoni Nebleza, President
Jordi Lucea, Sots-president
Antoni Sempere, Tresorer
Josep Cortines, Sots-Tresorer
Antoni Garcia, Secretari
Juan Carlos Peláez, Sots-secretari
Pere Domingo, Vocal
Adolf Outumuro, Vocal
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Jorge Fonseca, Vocal
Eduardo Luque, Vocal
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Primera trobada de la junta “Nou Impuls” en els locals de l’ICAEN

D’ AJEM cap a AGEM
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L’ any 2002 va suposar l’inici d’una nova època per a l’associació. Per imperatiu legal -els estatuts així ho
exigien- cada deu anys calia fer una remodelació de la Junta Directiva. Un cop exhaurit el marc legal dels
‘dei anus’ i donat que calia fer una revisió dels estatuts, es va decretar de manera consensuada un període
transitori d’un any fins a la realització d’ eleccions per a la nova Junta. Durant aquest temps d’impasse,
l’associació va estar tutelada per una Junta provisional dirigida per en Jordi Lucea i formada per integrants
de la primera junta i nous socis que accedien amb il·lusió a comprometre’s amb el projecte. Complint amb
les previsions marcades als estatuts, al acabar l’any es van convocar eleccions amb l’objectiu de conformar
la junta definitiva.

Logo de la segona etapa per l’actualització de la imatge i contingut de
l’Associació, que volen representar els canvis del “Nou Impuls”
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Es van presentar dues candidatures composades per membres antics i nous, la qual cosa garantia una
continuïtat fluida i sense sotracs. Finalment, va guanyar la proposta electoral encapçalada per l’Antoni
Nebleza. La nova junta es va proposar canviar els estatus i dissenyar un nou procés electoral que proposava
la renovació del 50% de la junta cada dos anys, per evitar els càrrecs vitalicis. El cert és que els anys
transcorreguts obligaven a fer un replanteig global de l’associació, doncs havia arribat el moment de
renovar i potenciar-ne nous aspectes, fent-la més àgil, dinàmica i accessible.
En deu anys canvien moltes coses, i l’àmbit del manteniment no és una excepció. En aquest temps, els
socis i membres de la junta havien deixat de ser “caps de manteniment” i s’ havien transformat en
veritables “gestors de manteniment”. D’aquí que es proposés un canvi d’imatge i de nom, una transició
d’AJEM a AGEM. Externament només es tractava d’una lletra, però internament suposava un profund
canvi de concepció de l’associació. Aquesta nova era pretenia ampliar la base social i donar la possibilitat
d’incorporació a les noves generacions, una manera d’incloure sang nova a l’associació i fomentar l’esperit
de millora continua mitjançant la formació. També volia incloure un servei de consultoria per a donar
resposta a les noves exigències professionals dels socis. A més, la nova junta va proposar iniciatives com
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la creació d’ un premi anual a les millors ponències de socis i col·laboradors, amb l’objectiu de fomentar la
qualitat tècnica, així com la creació d’una revista. I per a potenciar la sinèrgia entre els professionals i
convertir-se en una associació de referència, apostava per organitzar grups de treball i taules d’experts.
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Trobada anual de socis. Activitat que facilita el intercanvi d’experiències professionals entre els associats.
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Retrobada de membres de la primera junta en reunió de socis nadalenca.

El nou camí.
La nova junta també va proposar una nova forma de finançament, que passava per obrir el camí a les
empreses col·laboradores, que no tenien espai dins la primera junta. A més de la tranquil·litat econòmica,
aquestes incorporacions van permetre organitzar jornades tècniques de molta més qualitat. D’altra banda,
la nova junta va adquirir el compromís d’ampliar la visió que existia de la tasca de manteniment, força
devaluada, i transformar-la amb una perspectiva més oberta i democràtica. Amb aquest objectiu,
l’associació va començar a participar com a convidada en diferents congressos, ampliant el seu marc
d’actuació. Després d’establir tots aquests nous punts i maneres d’enfocar la tasca de l’associació es van
redactar els nous estatuts, que van permetre el canvi de nom. Es requeria el 75% dels vots dels associats, i
no va ser fàcil, però amb esforç i la col·laboració dels socis, finalment es va aconseguir. Així, AJEM va
passar a ser AGEM.
Les noves tècniques i tecnologies evolucionen constantment. Atenta a les necessitats del sector, la nova
Junta va considerar interessant la possibilitat d’ ampliar i renovar els coneixements dels membres de
l’associació. Les exigències en la gestió dels edificis, tècnica i econòmicament, era creixent. I amb el nou
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impuls calia redissenyar el perfil de l’associació. Conscients de la importància de l’acció divulgativa i
formativa, AGEM va anar incorporant nous reptes, com la participació en el disseny i la organització de
cursos de formació per a l’acreditació del personal de manteniment, així la creació de microtallers de
formació centrats en el cicle de millora continua de l’eficiència energètica. I és que la visió d’AGEM passa
per integrar la gestió de manteniment i la gestió energètica i ambiental dels edificis com a clau de futur.

37

Sessió de Junta oberta a socis.
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Al final de tot
En aquests vint anys de recorregut, cal agrair l’esforç i el sacrifici de tots els socis i col·laboradors que,
d’una manera o altra, han contribuït a construir i potenciar aquesta associació. La llista és molt llarga, i
inclou a tots els lectors d’aquestes pàgines. Tanmateix, cal esmentar la dedicació de la nostra secretària
Elisabet, que amb la seva tasca ens ha ajudat a fer funcionar els engranatges administratius amb eficàcia i
discreció, així com a l’advocada Anna Ferrer, la periodista Carola Gassió i el fotògraf Enric Panadès.
Visió de futur.
Diu el famós tango “que vint anys no són res”, i deu ser veritat...en relació a l’amor. A la vida d’una
associació de professionals dedicats a una tasca poc rutinària, vint anys són tota una fita de supervivència.
En les pàgines anteriors s’ha glossat la gènesi i els avatars d’AGEM durant aquests anys. En el fons tot el
que s’ha dit no fa més que confirmar que l’ associació, com a ens viu, és absolutament canviant. I aquests
canvis fan que, en cada moment, procuri estar el més a prop possible dels seus socis, donant cobertura i
suport a les necessitats dels professionals, també en permanent procés de canvi.
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Una característica d’aquesta evolució d’AGEM és, sens dubte, l’ampliació de la seva base social. En els
últims anys, hem assistit a un creixement extraordinari de la construcció i tot el que això representa:
materials nous, tècniques específiques, professionals especialitzats, concepció diferent dels edificis, cicle
de vida, explotació, consum energètic i manteniment, pel qual el número de professionals i la seva
especialització ha augmentat. Hagués estat una temeritat no obrir l’ associació a aquests nous professionals
que, des de diferents enfocaments, estan situats en la tasca que va donar origen a la nostra associació.
Tots els canvis són difícils, però quan d’aquests canvis depèn la supervivència d’una empresa, la dificultat,
sigui la que sigui, s’ha de superar. En el terreny de las idees i els conceptes, és el mateix. Canviar la
concepció de les coses és sempre una tasca laboriosa, que genera incomoditat en el millor dels casos i
discrepàncies en el pitjor. Atenent al canvi progressiu de la base social i a l’ evolució tecnològica i
normativa, els continguts de les jornades tècniques han canviat, fins i tot el nombre de jornades que
s’organitzen a l’any. En el debat previ que s’ha realitzat a la junta, ha prevalgut la qualitat sobre la
quantitat. S’ ha apostat per un menor número de jornades tècniques, però amb un contingut més específic i
ben documentat. I sembla ser que la línia de treball de futur apunta cap aquí.
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Un altre aspecte que està prenent cada vegada una dimensió més àmplia es la incorporació de la nostra
associació al que podríem denominar “món oficial”, és a dir, els estaments públics, les altres associacions,
els events multidisciplinaris…. Sense que s’hagi perseguit aquest canvi, en els últims anys AGEM està
participant en events professionals de certa envergadura, i si bé encara ho fa des d’una posició discreta,
sembla ser que el futur de l’associació passa per no perdre, sinó reforçar els vincles establerts amb aquests
col·laboradors.
Dins de l’ampli marc d’activitats que es planteja l’associació com a objectiu estratègic de futur, hi ha una
que mereix una especial atenció: la formació. Des del principio de l’existència d’aquesta associació
aquesta vessant ha estat clau en la organització d’ activitats, doncs el coneixement i la difusió formen la
base de l’associació. En aquests moments, i pels motius de mercat mencionats anteriorment, es va detectar
una necessitat creixent de personal format per a tasques de manteniment i gestió d’edificis. D’aquí que la
tasca d’AGEM tingui més sentit i més valor que mai. Encara ens queden moltes fites per assolir!
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