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l llarg de més de 50 anys a TERMOTUR, S.L. hem
tingut la satisfacció d'experimentar un creixement
sostingut gràcies a la nostra aposta decidida per

la innovació, l'especialització i la qualitat, al costat del
sector turístic. I en bona part ha estat possible, també, per
haver ampliat la nostra estructura com a empresa
incorporant nous professionals i dotant-nos de nous mitjans
per tal de poder així créixer al costat de l'hoteleria, on puc
remarcar ens hem especialitzat, i així poder atendre
degudament els requeriments de modernitat i expertesa
que han necessitat els hotels a l’hora d’instal·lar l'aire
condicionat, la calefacció i el tractament d'aigües.

També el nostre desenvolupament com a empresa
especialitzada en la climatització d'establiments hotelers
ha estat important i per això a TERMOTUR, S.L vàrem
introduir un nou concepte global i integrador d'aquestes
activitats, per altra banda habituals en el camp de la
calefacció i de l'aire condicionat, un concepte de
climatització que molt té a veure amb criteris de benestar,
confort, optimització, rendiment econòmic i millores
mediambientals.

En aquest sentit recordaré que en determinats
moments hem assumit el paper de pioners a l’hora de
divulgar i aplicar aquest nous sistemes. En fou un exemple
la celebració d'una Jornada Tècnica l'any 1996, per tractar
els avantatges i les oportunitats de les instal·lacions de
climatització basades en el gas natural o d'altres fons
d'energia amb el suport de l'Agència Catalana de Tecnologia
Turística, i la participació de nombroses associacions
empresarials i l'assistència d'un gran nombre de
professionals de l'hostaleria.

No seria honest oblidar que TERMOTUR, S.L,
igual que moltes altres empreses, s'ha fet gran al costat
del sector turístic i de destinacions com Calella, que ha
estat pionera en el turisme vacacional i els empresaris de
la qual han estat propulsors de noves iniciatives en altres
destinacions de l'Estat.
Es per això que quan l'Associació Turística de Calella ens
va plantejar col·laborar en engegar la primera Jornada de
Reflexió dins del context "Pensar ara el futur", no hem
dubtat ni un moment en plantejar la nostra cooperació,
convençuts de que el turisme a Calella és cosa de tots.

Miquel Tur i Carrasco
Director General
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TERMOTUR, cooperació amb el sector.
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Hotel BERNAT II ****
(Calella)

Hotel BALMES ***
(Calella) Climatització

Hotel MARÍTIM ***
(Calella)

Ens esperona
estar al servei
dels millors

CALELLA, 50 anys pioners en
turisme vacacional 1953-2003.

Hotel VOLGA ***
(Calella)

mb motiu de la celebració del
50è aniversari de l'arribada
del turisme vacacional a

Calella, TERMOTUR va tenir interès
en col·laborar amb la comissió
organitzadora, aportant un total de
12.000 €, amb el prec de que anessin
destinats a l'edició d'un llibre
commemoratiu. Aquesta iniciativa va
quallar i amb satisfacció aviat veurà
la llum un volum que permetrà copsar
la realitat d'aquest dilatat període
(1953-2003). La seva presentació està
prevista pels volts de Nadal.

Es tracta d’un llibre commemoratiu
d’acurada realització i profusament
il·lustrat que pretén ser un reflex de
la història del turisme al llarg de mig
segle a Calella (el Maresme). Escrit en
un estil descriptiu, col·loquial i
entenedor, la seva lectura permet veure
que el turisme a casa nostra ha estat
poss ib le  g ràc ies  a l  t reba l l  i
l’entusiasme d’una munió de persones
que, cadascuna al seu lloc, ho varen
fer possible.
Recopilar cinquanta anys de la vida
d’aquesta població ha comportat
elaborar un document que tracta amb
criteris de rigor històric, i alhora
popular, aquells aspectes que fan
referència a l’impacte que ha tingut i
ha representat a nivell socioeconòmic
el despertar del fet turístic com a
element creador de riquesa i de
progrés, en un moment en què altres
economies estaven en recessió i on
una vegada més la iniciativa i
l’empenta de la seva gent, la gent de
Calella, van fer que el turisme arrelés.

La seva confecció ha estat possible
gràcies també a la col·laboració de
molta gent que amb les seves
aportacions personals han donat
l’escalf i el suport per poder assolir
aquest projecte. Totes aquestes
vivències que, en definitiva, són les
que han forjat la Calella d'avui, i els
documents aportats han servit perquè
en Jordi Ten i Figueras pacientment
els posés en solfa de manera
il·lusionada.

Portada del llibre “CALELLA, 50 anys pioners en turisme vacacional
1953-2003”, un document amb més de 360 pàgines i 700 imatges.

L’Enric Pumarola i Cirià a la seva época de grum de l’hotel Velamar,
un clar exemple d’aquesta retrospectiva.

Acte de lliurament de la col·laboració econòmica de Termotur.
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Hotel MIAMI ***
(Calella) Climatització

Hotel SANTA FE ***
(Calella)

Hotel LES PALMERES ****
(Calella)

Hotel SERHS OASIS PARK ***
(Calella)

Hotel MAR BLAU ***
(Calella)

Hotel PRESIDENT ***
(Calella)

Hotel TOP AMAIKA ****
(Calella)

Climatització
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