


Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços,
els despatxos professionals i les petites empreses es facin
grans.

Compte Expansió
Negocis Plus PRO
Bonifiquem la teva
quota d'associat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fins a

10% 0 20€ mes Gratis+ + +
de la teva quota comissions d’administració bonificació de l’1% en Servei Kelvin Retail, informació sobre el
d'associat màxim i manteniment.1 l’emissió de nòmines i comportament del teu negoci.3.
50 euros*. assegurances socials,

abonament efectiu a partir del
3r mes.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * Bonificació del 10% de la quota d'associat, associat o agremiat amb un màxim de 50 € per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es
realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.

1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si hi domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials, a partir del tercer mes de l’obertura del compte, et bonifiquem l’1% amb un màxim de 20 € bruts/mes. El
primer abonament s’efectuarà durant el quart mes a partir de l’obertura del compte i es calcularà prenent com a base els càrrecs del tercer mes realitzats en concepte nòmina i
assegurances socials. Els següents processos de revisió/bonificació es faran mensualment.
3. Comptaràs amb un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del teu comerç, els teus clients i el teu sector, per ajudarte en la presa de decisions. També
t’oferim el TPV en condicions preferents.

Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte:
-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
-I complir, com a mínim, dos dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos
càrrecs en concepte de rebuts. En cas que el titular sigui un comerç, és un requisit obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la contractació
d’aquest compte els que figuren en el llistat publicat a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
Aquests requisits són de compliment mensual, de manera que si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a
ser un Compte Professional.

bancsabadell.com
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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.
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MURAL A  L’ESCOLA 
TALLER

El nostre soci, Lluís Amaré, ha realitzat a la sala de treball de 
l’Escola Taller del Gremi, aquest mural que representa una bal-
conada amb vistes a la ciutat de Barcelona, on l’element princi-
pal és una representació d’un dels edificis més emblemàtics de 
la ciutat, com és la Sagrada Família de Gaudí.

Amagats dins del mural podem veure elements representatius 
de l’ofici de pintor: un corró recolzat a la paret esquerra del 
balcó, com si s’estigués assecant a l’ombra, un cubell i una 
brotxa a sobre el terra a la part dreta del mural, l’emblema de 
l’Associació de Mestres Pintors de Barcelona en un drap situat 
a sobre la taula de la terrassa...

El mural està ple de detalls curiosos, com ara una brotxa penja-
da a la paret dreta del mural, simulant ser una de les eines que 
s’ha utilitzat en la realització del treball.
La totalitat del mural s’ha fet amb pintura acrílica, utilitzant els 
colors bàsics: blanc, negre, groc, vermell i blau.
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Subvencionada per la Generalitat, el Gremi comptava, a principis del segle pas-
sat, amb la seva pròpia Escola d’aprenents de l’Ofici de Pintor. Era una escola 
on s’ensenyava als joves futurs pintors les diferents especialitats de l’ofici: re-
tolació, imitacions de diferents tipus de marbre, imitacions de fusta, daurats, 
policromats, etc.

Una altra cosa que també aprenien era el coneixement dels diferents tipus de 
materials que existien per a la pintura decorativa en general i molt especialment 
aprenien a fer els colors. 

Aquesta escola d’aprenents va patir algunes interrupcions amb motiu de la guerra 
civil espanyola, però va continuar funcionant desprès de la guerra, no ja com a 
escola d’aprenents, sinó donant classes als pintors professionals de les diferents 
especialitats de l’ofici i seguia sent subvencionada pels  organismes oficials.

A mitjans de 1970 l’escola es va quedar sense subvencions i malauradament va 
acabant desapareixent.

A principis de 1980 la Junta Directiva del Gremi va veure el perjudici que 
representava pels pintors no tenir un lloc on es poguessin anar formant i so-
bretot créixer professionalment, no podien permetre que es perdessin totes 
les tècniques de l’ofici.

Seguint aquest objectiu, i tenint en compte que gràcies a l’antiga escola s’havien 
format professionals suficientment preparats per poder transmetre els seus co-
neixements a d’altres pintors, la Junta va acordar crear l’Escola Taller del Gremi 
i fer cursos de totes les especialitats de l’ofici.

La idea va estar molt ben acollida per tots els socis, i encara que en aquells anys 
es cobrava als alumnes pel cost del curs, es feien molts cursos permanentment, 
perquè hi havia molt interès per part dels associats. Eren molts conscients que 
aquest aprenentatge era positiu per tots ells.

L’Escola és el millor que té el Gremi perquè obre moltes oportunitats als pin-
tors que realitzen els cursos, bona mostra d’això la tenim en el nostre soci i 
amic, Sr. Jesús Solà, que va realitzar molts dels cursos de l’Escola durant la 
seva trajectòria professional, com així ho explica en aquestes pàgines de la 
Revista.

Actualment, el Gremi compte amb la Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres 
Pintors que subvenciona tots els cursos que s’ofereixen als socis i aquests poden 
fer-los actualment totalment gratuïts.

Rebeu una cordial salutació,

Antonio Peña
President

ANTONIO PEÑA
PRESIDENT DEL GREMI D’EMPRESES DE PINTURA DE BARCELONA I COMARQUES
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Pràctica curs de pintura

La Fundación Laboral de la Construcción celebra els seus 25 anys, ple de reptes, il.lusions i objectius 
complerts, gràcies al treball d’un gran equip de professionals i afrontant el futur amb nous projectes desti-
nats a millorar la situació de tots els agents que participen en el sector de la construcció. 

Els objectius de la nostra formació és fer-la eminentment pràctica amb una amplia oferta formativa per millo-
rar la competitivitat de les empreses i l’ocupabilitat dels professionals, aconseguint una formació innovadora 
adaptada a les noves realitats del sector.

Des de la Fundació Laboral a Catalunya, impartim formació relacionada amb els oficis de Pintura, tant pel que 
fa a formació de prevenció de riscos obligatòria de conveni com d’ofici en els seus dos vessants, formació 
a mida i formació del mòdul de Certificat de Professionalitat MF0873_1: Pintura i materials d’emprimació i 
protectors en construcció.

Durant aquests 25 anys, la Fundació ha aconseguit construir i posar a disposició del sector 46 centres de 
formació propis, dos d’ells a Catalunya, un a Badalona i un altre a Tarragona, formant cada any a més 6.000 
alumnes a Catalunya i a més de 70.000 alumnes a tot l’Estat.

En el que va d’any s’han impartit un total de 11.500 hores de formació a 198 alumnes que s’han format 
en cursos de prevenció de riscos laborals per a treballs de pintura, formació d’ofici a mida i formació per a 
l’obtenció de Certificats de Professionalitat.

Pel que fa a la formació d’oficis, s’han impartit cursos de diferents nivells, des de cursos per a alumnes que 
s’inicien en l’ofici de pintor a formacions destinades a treballadors amb experiència en el sector de la pintura, 
que han fet cursos de nivell avançat on han pogut aprofundir i perfeccionar diferents tècniques.

La Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya esta homologada per a poder impartir 30 certificats 
professionalitat, basats en el Catàleg Nacional de Qualificacions de les famílies d’ Edificació i Obra Civil, Elec-
tricitat i Electrònica, Serveis Socioculturals i a la Comunitat i Comerç i Màrqueting, entre ells aquest any ha 
impartit 6 cursos del mòdul de Pintura i materials d’emprimació i protectors en construcció. L’objectiu general 
d’aquesta formació és adquirir les competències necessàries en els processos de preparació d’equips, mitjans 
i aplicació en treballs de pintura en construcció.
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El President de la Fundació Laboral de la Construc-
ció a Catalunya, Sr. Josep Agustí i el President del 
Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Co-
marques, Sr. Antonio Peña al Sopar de la Festivitat 
de Sant Lluc, patró dels pintors 

Aquestes formacions estan destinades a alumnes que no poden acreditar formació acadèmica o experiència 
professional. Un cop finalitzat el curs obtenen el Certificat de professionalitat, títol oficial que acredita les 
competències professionals per desenvolupar un treball específic. D’aquesta manera els treballadors amplien 
el seu currículum acadèmic i professional podent així augmentar les seves probabilitats en l’àmbit laboral ja 
que moltes empreses demanen aquesta titulació com a requisit. 
Cal destacar que els Certificats de professionalitat estan recone-
guts a tot Europa. 

Pel proper any 2019, la Fundació té previst incrementar l’oferta 
formativa específica per a treballs de pintura, impartint cursos per 
a l’obtenció dels Certificats de professionalitat Pintura Decorativa 
en Construcció i Pintura Industrial en Construcció.

A més, han estat 25 anys impulsant la seguretat i salut laboral. 
Amb 200.000 visites a peu d’obra, amb formació teòrica i pràctica 
en els seus 22 Centres de Pràctiques Preventives i en les seves 
sales d’EPI, i amb prop de 50.000 consultes ateses a través del 
servei gratuït Línia Prevenció. Tot això amb l’objectiu de conscien-
ciar i instaurar una veritable cultura preventiva en tots els àmbits 
d’una obra i en tots els perfils professionals que hi participen. 
Per això, durant el primer trimestre de 2019 tenim prevista la 
inauguració d’un Centre de Pràctiques Preventives CPP a les ins-
tal.lacions de Badalona,on poder mostrar des d’una perspectiva 
pràctica els riscos laborals reals en obres per poder-los prevenir.

Han estat 25 anys fomentant una ocupació de qualitat. Amb 700.000 
Targetes Professionals de la Construcció (TPC) emeses i la creació 
del primer portal d’ocupació on line de referència en el sector de 
la construcció, Construyendoempleo.com. Qualificant als treballadors
del sector per ajudar-los en la recerca d’una nova feina.

25 anys d’història de tot un sector

Coneix la nostra oferta formativa a www.cursosenconstruccion.com
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CURS DE
TADELAKT,
UNA TÈCNICA 
ANCESTRAL
D’ESTUC
A LA CALÇ

Profesor: Joan Nieto El Tadelakt es un recobriment altament 
Decoratiu, resistent a la convivència amb 
l’aigua, d’acabat llis i lleugerament setinat. 

Els alumnes van realitzar mostres de 
diferents mides, arestes, cantonades, 

formes complexes, etc. 

OBJECTIUS 

  . Conèixer el cicle de la calç.

· Introducció a la història d’aquest ofici.

· Conèixer les eines i els materials propis de l’ofici del 
Tadelakt.

· Distingir els diferents suports que ens podem trobar i 
aprendre la manera de preparar-los per a la aplicació de 

l’estuc.

· Conèixer els diferents tipus d’acabat que ens 
ofereix aquest ofici.

· Aprendre a solucionar els principals 
problemes propis de l’aplicació del 

Tadelakt.

Del 12 de maig al 16 de juny vàrem re-
alitzar el curs de Tadelakt, una tècnica ances-
tral d’estuc a la calç, en horari de dissabtes.
El total de la formació va ser de 48 hores. 

El curs pretén iniciar els alumnes en un ofici ances-
tral d’estuc a la calç que encara es practica habi-
tualment al Marroc, i que està arribant amb força 
a Europa com a tècnica artesanal d’alta decoració, 
amb el valor afegit d’estar composat únicament de 
materials ecològics (calç, diferents granulometries 
de marbre, terres naturals i sabó negre).
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A dalt podem 
veure alguns 
dels alumnes 
realitzant les 
pràctiques.

A l’esquerra 
veiem al presi-
dent del Gremi, 
Sr. Antonio Peña 
i al professor del 
curs, Joan Nieto, 
fent entrega 
dels diplomes 
als cursillistes.

“ Ha estat d’agrair la implicació dels alumnes en el curs i ha estat molt gratificant de veure com 
col.laboren entre ells i aprofiten l’oportunitat de conviure, durant unes hores, amb d’altres 
persones de la seva mateixa professió. Així doncs, a part d’ iniciar-se en l’ofici del tadelakt, els 
alumnes han pogut posar en comú coneixements, tècniques, problemàtiques i solucions en 
l’àmbit del la nostre professió . Jo ho he gaudit  molt i ben segur que ells també.”

                                                                                                                               Joan Nieto



SATEFFIC de Pinturas Blatem, 
la solución perfecta para el 

aislamiento térmico de fachadas 
       

    SATEFFIC de Pinturas Blatem es un 
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior 
(SATE) destinado al aislamiento de fachadas 
y envolventes de edificios para impedir la 
penetración tanto del frío como del calor en 
el interior del edificio. 
Está compuesto por un panel aislante 
que va adherido con mortero y fijado 
mecánicamente con anclajes a la fachada. 
Este sistema se remata con un revestimiento 
en distintos acabados a elegir (lisos, efecto 
piedra, imitación de ladrillo caravista, efecto 
óxido…), lo que permite respetar, e incluso 
mejorar, la estética de la fachada.

 ● Mejora de la habitabilidad y el confort del               
  edificio.

 ● Ahorro energético y respeto por el medio 
  ambiente.

 ● Facilidad de aplicación sin obras ni derribos.

 ● Ahorro económico de hasta un 20%.

 ● Aplicación en tiempo reducido.

 ● Disponible en múltiples acabados y colores             
  que contribuyen a la mejora de la estética                
  exterior del edificio.
 ● Los sistemas SATEFFIC con aislamiento EPS, EPS       
 Grafito, Lana de Roca y con acabado plaqueta ce-     
 rámica disponen del certificado ETE, el cuál garanti-  
 za la idoneidad del producto después de haber sido so - 
 metido a la Evaluación Técnica Europea según los en-  
   sayos definidos en la ETAG 004: “Sistema de Aislamien-       
 to Térmico por el Exterior con revoco para muros de   
 edificación”

 ● SATEFFIC de Pinturas Blatem es un Sistema de Aislamiento Térmi- 
  co Exterior (SATE) destinado al aislamiento de fachadas y envol-  
	 	 ventes	de	edificios

 ● Está compuesto por un panel aislante que va adherido con mortero  
	 	 y	fijado	mecánicamente	con	anclajes	a	la	fachada

Se trata, por tanto, de un completo sistema de 
aislamiento térmico por el exterior con	ventajas	como	
las siguientes:
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Pinturas Blatem avala todos sus productos 
con un importante sistema de garantías y, en 
el caso de SATEFFIC, aquellos sistemas en 
los que se utilicen paneles de poliestireno 
expandido EPS y el acabado esté realizado 
con Sprint Elástico, Torval Mortero 
Acrílico o el sistema SATEFFIC Cerámico 
cuentan con 10 años de garantía. 

SATEFFIC es muy sencillo de aplicar y no 
es necesario realizar obras en el edificio 
para su instalación. Además, durante todo 
el proceso de instalación se realiza un 
seguimiento por parte de un equipo 
de profesionales de la obra, tanto del 
departamento técnico como del departamento 
de prescripción técnica y gestión de proyectos 
de Pinturas Blatem.

Asimismo, Pinturas Blatem pone a 
disposición de los profesionales cursos 
teórico-prácticos para aplicadores en 
los que pueden adquirir los conocimientos 
necesarios para el montaje y puesta en obra 
del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior 
SATEFFIC. 

Pinturas Blatem también ofrece charlas 
informativas de manera periódica para 
que todos aquellos interesados puedan 
conocer de primera mano este sistema de 
aislamiento térmico, sus componentes, 
especificaciones, exigencias y requisitos 
técnicos.

Desde Pinturas Blatem también se facilita 
tanto a los profesionales como a los particulares 
una amplia oferta informativa en torno 
al sistema SATEFFIC que va desde vídeo 
tutoriales donde se explica el proceso de 
instalación del sistema hasta una completa 
página web en la que están detalladas todas 
las especificidades de SATEFFIC.

Conoce los mejores productos de acabado 
para SATEFFIC:

• Sprint Elástico con conservante antimoho: 
Impermeabilizante elástico acrílico fotorreti-
culable en capa gruesa para pintar o restaurar 
fachadas con problemas de humedad hacia el 
interior. (Debido a pequeñas grietas, etc...). 
Cuenta con marcado CE y garantía de 10 
años.

• Torval mortero acrílico con conservante 
antimoho: Mortero acrílico-mineral de 
excelente calidad para la impermeabilización 
y decoración de fachadas. Formulado con 
la más avanzada tecnología en copolímeros 
100% acrílicos puros. Para la protección e 
impermeabilización de fachadas ofreciendo 
un acabado tipo mortero monocapa con 
extraordinaria calidad. Disponible en grano 
0,5; grano 1; grano 1,5. Garantía 5 años.

•  Torval rayado mortero acrílico al siloxano 
con conservante antimoho: Revestimiento 
pétreo de excelente calidad para exteriores 
e interiores, formulado especialmente para 
ofrecer un acabado rayado de gran belleza 
decorativa. Los componentes de su formulación 
(Acrílica 100%, Siloxano, pigmentos y cargas) 
son de máxima resistencia a la intemperie. 
Garantía 5 años.

Y si lo que buscas es un acabado decorativo 
y llamativo descubre nuestros productos 
Pandora Oro, Plandora Plata, Oxitem y 
BlatemPiedra. 

Para más información puede contactar con 
Pinturas Blatem: sateffic@blatem.com



CURS 
DE TEXTURES I 

VELADURES
Profesor: Albert Murtra
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Del 17 de setembre al 4 d’octubre 
es va realitzar el Curs de Textures i Ve-
ladures, subvencionat per la Fundació 
Privada Sant Lluc dels Mestres Pin-
tors.

El curs va tenir una durada de 30 hores.

“En aquest curs hem volgut potenciar la 
imaginació i la creativitat dels alumnes. 
Hem treballat diversos tipus de textures 
basades en tres materials bàsics: en-
duit, ciments i calç, i gotelé.

Primerament hem treballat les bases tex-
turades per a la seva posterior decoració. 
Per a la seva decoració hem usat vela-
dures metal.litzades, de calç, i acrí-
liques. Tota aquesta experimentació ha 
creat un ventall de possibilitats infinites. 

Els alumnes han barrejat diverses tècni-
ques de veladura i han fet anar la seva 
creativitat que ha demostrat ser molta. 
En definitiva ho hem passat genial i hem 
deixat un mostrari d’allò més original.”
                            
                                        Albert Murtra
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A les fotografies de dalt podem veure les diferents mostres dels 
treballs un cop finalitzats.
A sota veiem al president del Gremi i al professor del curs entre-
gant els diplomes als cursillistes el darrer dia del curs.

 

T E M A R I

Teoria i pràctica sobre diversos
 tipus de veladures pel seu ús en parets

i sostres d’alta decoració. 

Fals estuc, romà, drapejats, texturitzats varis, 
arpilleres i falsos arrebossaments.

Acabats actuals i moderns apresos 
de forma senzilla.
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FIRES INTERNACIONALS 

BAU
14-19 gener 2019 MUNIC     

bau-muenchen.com

FARBE, AUSBAU & FASSADE
20-23 març 2019 COLONIA     

faf-messe.de

BARCELONA BUILDING CONSTRUMAT 
14-17 maig 2019    BARCELONA 

construmat.com

LONDONBUILD 2019
27-28 novembre 2019 LONDRES     

londonbuildexpo.com

BATIMAT
4-8 novembre 2019 PARIS     

 batimat.com

CONCRETA 2019 
21-24 novembre 2019    OPORTO     

concreta.exponor.pt

SWISSBAU 2020 
14-18 gener 2020    BASILEA     

swissbau.ch

BAUTEC
18-21 febrer 2020    BERLIN     

bautec.com

EUROSURFAS
  2-5 juny 2020 BARCELONA     

  eurosurfas.com
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DEMOSTRACIÓ
D’APLICACIONS 
D’ARGILA

El 17 de maig  l’empresa Clima Constructivo, 
en col.laboració amb Eco Clay van realitzar 
a l’Escola Taller del Gremi la demostració 
d’aplicacions d’argila, aplicacions actuals d’un 
material mil.lenari, natural i saludable.

La demostració va constar d’una part teòrica 
on es van explicar les prestacions del material 
i una pràctica on els assistents van poder 
provar ells mateixos els morters d’argila per 
bioconstrució i arquitectura ecològica ecoclay, 
que estan desenvolupats amb una cuidada 
combinació d’argiles naturals sense additius i 
sorres seleccionades del seu jaciment de Terol.
També van poder aplicar les pintures d’argila 
al silicat d’un només component, lliure de 
COVs, lliure d’olors, olis, dissolvents i diòxid de 
titani, per tant, altament saludable. 
Creadora d’ambients confortables ja que està 
produïda amb colors naturals de la terra, 
minimitza la condensació i deté la floridura. 
Pel seu pH bàsic actua com biocída. Té 
resistència estàtica, per la qual cosa no reté 
la pols. Duradora amb alt poder de cubrició, 
ignífuga i no esquerda. Adequada per a parets i 
sostres interiors. Presenta acabat mat i permet 
transpirar a la paret.

Actualment l’argila com a material 
ancestral està recuperant tot el 
seu protagonisme gràcies als seus 
innombrables beneficis per a la 
nostra salut i confort, sent un dels 
principals components utilitzats 
en l’arquitectura ecològica i la 
bioconstrucció. I és que es tracta 
d’un material 100% natural 
capaç de regular la humitat, 
incrementar l’estalvi energètic 
per la seva elevada inèrcia tèrmica, 
millorar l’absorció d’olors i ser un 
eficaç aïllant acústic.



El passat Divendres 19 d’Octubre vàrem celebrar 
la Festivitat del Patró dels Pintors, Sant Lluc 
Evangelista, a l’Hotel NH Collection Barcelona 
Gran Hotel Calderon, amb una assistència 
de 140 persones, entre elles, socis, familiars 
i representants de les diferents Institucions 
Catalanes, així com representants de gremis 
del sector de la Construcció, la Generalitat i 
representants d’algunes de les firmes proveïdores 
de Pintura. 

Vàrem tenir el plaer de comptar amb la presència 
del Sr. Josep González, president de Pimec, 
Sr. Alex Goñi, president de Pimec Comerç i Sr. 
Miquel Donnay, president del Consell de Gremis 
de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona.

De la Fundació Laboral de la Construcció de 
Catalunya, ens va acompanyar el seu president, 
Sr. Josep Agustí, i la seva gerent Sra. Lucía 
López. 

Del Gremi d’Àrids de Catalunya ens va acompanyar 
el seu gerent, Sr. Jaume Puig. També va assistir-
hi el president del Gremi Fusta i Moble, Sr. 
Joaquim Feixas  i el vicepresident del Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, 
Sr. Josep Antoni Martínez. El Gremi provincial 
de Pintors de Girona va estar representat pel seu 
President, Sr. Paulí Fernández.

Desprès de l’aperitiu, i just abans de començar el 
sopar, el Sr. Antonio Peña, president del Gremi 
d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, 
va agrair l’assistència a tots els presents i 
seguidament es va atorgar el Diploma d’Honor i 
l’Emblema de l’Associació de Mestres Pintors de 
Barcelona, al soci Jesús Solà per portar més de 
trenta-un anys consecutius associat al Gremi.  

A la fotografia de dalt, Taula Presidencial,  Sr. Josep González, 
president de Pimec, acompanyat de la seva esposa, Sr. Quim Fe-
rrer, secretari d’empresa i competitivitat de la Generalitat de Ca-
talunya, Sr. Antonio Peña, President del Gremi d’Empreses de 
Pintura de Barcelona i Comarques i esposa, Sr. Miquel Donnay, 
president del Consell de Gremis de Comerç, serveis i Turisme de 
Barcelona, amb la seva esposa,  Sr. Joaquim Feixas, president 
del Gremi Fusta i Moble i esposa i Sr. Alex Goñi, president de 
Pimec Comerç, 

FESTIVITAT 
DE SANT LLUC EVANGELISTA

Barcelona, 19 d’Octubre de 2018
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A l’esquerra, veiem al president del Gremi, Sr. Antonio Peña 
atorgant-li el Diploma d’Honor i l’Emblema de l’Associació 
de Mestres Pintors de Barcelona al soci, Sr. Jesús Solà pels 
seus trenta-un anys consecutius com a soci del Gremi. Al 
seu costat, veiem el soci Jesús Solà en un moment del seu 
discurs d’agraïment al gremi, que podeu llegir integrament a 
la pàgina 22.

A sota veiem als senyors. Josep Agustí, Josep González i  
Quim Ferrer, en un moment del seu discurs.

A l’esquerra, Taula Presidencial amb el Sr. Jordi 
Grau, vicepresident del Gremi d’Empreses de Pintu-
ra de Barcelona i Comarques, Sr. Paulí Fernández, 
President del Gremi Provincial de Pintors de Girona, 
Sr. Jaume Puig, gerent del Gremi d’Àrids, Sra. Lu-
cía Lopez, gerent de la Fundació Laboral de la Cons-
trucció de Catalunya i Sr. Josep Agustí, president 
de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalun-
ya, acompanyats de les seves parelles.

A la dreta taula presidencial, amb el Sr. Francesc 
Gabriel, comptador de la Junta Directiva del 
Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona 
i Comarques, Sr. Josep Antoni Martínez, 
vicepresident del Gremi de Constructors d’Obres 
de Barcelona i Comarques, i Sra. Montserrat 
Pinyol, acompanyats de les seves parelles.
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A dalt, veiem diferents 
taules a l’hora del so-
par, i a l’esquerra dos 
moments de l’entrega 
de regals cedits per 
les cases proveï-
dores de pintura.

També vàrem comptar amb la presència del Sr. Eduard Elías, Gerent de Copiba,S.L., Sr. Andrés Recaño, en 
representació d’Industrias Titan, Sr. Ramón Calvet, gerent de Pinturas Debasa, Sr. Alejandro Esteban, 
Gerent de PCL i del Sr. Carlos González en representació de Procolor i Sikkens.
 
Com ja és habitual, al finalitzar el sopar va tenir lloc el tradicional sorteig d’obsequis cedits per les cases proveïdores 
de pintura.

A l’esquerra, la Junta Directiva 
del Gremi d’Empreses de 
Pintura de Barcelona i 
Comarques, tallant el Pastís 
commemoratiu de la Festivitat 
de Sant Lluc Evangelista.

20



EMPRESES I ENTITATS COL.LABORADORES
AMB SANT LLUC 2018

DIPUTACIÓ, 297
08009 BARCELONA
TEL. 934 877 240
FAX 934 880 746
WWW.PINTURA.ES
COPIBA@COPIBA.COM

BANC SABADELL- Aportació econòmica  COPIBA - 3 pernils ibèrics i 4 lots de vi Montesierra  DEBASA 

2 pernils ibèrics FUNDACIÓ PRIVADA SANT LLUC DELS MESTRES PINTORS- 10 lots de cava Sumarroca, 

10 lots de vi Rioja Lan GREMI PROVINCIAL DE PINTORS DE GIRONA- 2 lots de vi de l’Empordà  GREMI 

DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES- Obsequi del Gremi GREMI D’EMPRESES 

DE PINTURA DE BARCELONA I COMARQUES- 10  pernils ibèrics MONTÓ PINTURAS- 3 pots Ovaldine 

+ 12 L. 10 jaquetes softshell i 10 armilles softshell  PCL- 3 pernils ibèrics PINTURAS CORBACHO- 3 

pernils ibèrics i 10 lotes de vi bodegas Valdemar PINTURAS LEPANTO- 1 pernil, aportació econòmica 

PINTURAS RALPE-5 bidons de 16 litres de Calpefach Premium  PROCOLOR/ SIKKENS-  3 pernils 

Ibèrics  TITAN- 1 cistella de Nadal  
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BONA NIT A TOTHOM….
Sóc un pintor petit de la Plana de Vic…de Sant Julià de Vilatorta.

Aquests dies em preguntaven perquè vaig fer de pintor si jo no 
vinc d’una família de pintors. 

Quan als 14 anys ja no podia estudiar més, el meu pare li 
va demanar al primer empresari que va veure, si necessitava 
un aprenent amb la qual cosa podia haver fet qualsevol altre 
ofici.

Quan em va trucar el Sr. Peña, president del Gremi, per 
convidar-me a aquest sopar, el meu primer pensament va ser 
dir-li que no, perquè no calia ni em mereixo cap distinció.

M’ho vaig repensar i he decidit venir per aprofitar públicament el meu agraïment al gremi, per tot el suport i 
serveis que he rebut durant aquests anys.Serveis de gestoria, la revista dels pintors amb el llistat de preus per 
m2, que tant ajuda a l’hora de fer pressupostos, l’ànima del gremi que són els cursets de formació.

El millor del món és aprendre. Si tu vols fer una cosa, primer cal aprendre a fer-la bé. Per això he fet la majoria 
de cursets que ofereix el gremi: daurats  amb els mestres Llonch i Ollé, imitació a fusta mestre Campamà, estucs 
i esgrafiats mestre Campreciós, i altres amb el mestre Gil, etc.

A les portes de la jubilació i amb 50 anys de pràctica d’aquest bonic ofici, remirant el passat, és just reconèixer 
que sense els cursets que vaig fer al Gremi, mai m’hagués atrevit a acceptar fer els treballs de restauració que 
esporàdicament surten, per desconeixement de les diferents tècniques que adornen el nostre ofici.

Amb aquests coneixements vàrem restaurar l’església parroquial de Sant Julià i la del Col.legi Verge del Roser, 
l’ermita de St. Marc, el Santuari de la mare de déu de Puiglagulla, tots els sostres d’un pis de Vic de més de 200 
m2 ple d’ornaments decoratius del segle passat, i altres petits treballs.

Repeteixo doncs el meu agraïment al gremi de pintors per tot el que m’ha donat i que ha enriquit
el meu ofici de pintor.

                                                                                         JESÚS SOLÀ TORRENTS ( pintor )

El nostre soci i amic, Jesús Solà Torrents, de Sant Julià de Vilatorta, aquest any ha estat 
distingit per portar més de 31 anys consecutius associat al Gremi. 

A continuació reproduïm el seu discurs d’agraïment, en rebre el diploma d’honor i l’emblema 
de l’Associació de Mestres Pintors de Barcelona, en el transcurs del sopar de la Festivitat de 
Sant Lluc:

Parròquia de Sant Julià de Vilatorta
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Façana de l’hostal Ca La Manyana

Ermita de 
Sant Marc 
(detalls)

Parròquia de Sant Julià de Vilatorta

Pis noucentista. Vic. Rebedor, abans i desprès de la restauració

Santuari de 
Puiglagulla. 

Viladelleons. 
Restauració 

total de 
l’interior

A continuació podeu veure 
alguns dels 

treballs de restauració 
realitzats pel Sr. Jesús 

Solà durant els seus més 
de 40 anys d’experiència:

Casa 
Modernista
(detalls)
Arenys de Munt



Descarga nuestra app y ten acceso a toda nuestras ofertas, 
promociones y especificaciones técnicas de producto.

Nuevo showroom

En Debasa ponemos a su disposición un 

espacio renovado en Almogàvers 50 donde 

interactuar y ver de forma aplicada diferentes 

sistemas de rehabilitación para fachadas, 

pavimentos y acabados para alta decoración.

Asesoramiento técnico y especialistas en color

Nuestra vocación de servicio y atención al cliente nos permite ofrecer un trato 

personalizado y asesoramiento técnico de primer nivel, teniendo presente en todo 

momento las necesidades y posibilidades de cada cliente. 

Ofrecemos este servicio en nuestros dos puntos de venta en Barcelona e incluso un 

servicio directo en obra de la mano de nuestro equipo técnico, que trabaja 

estrechamente con el cliente para obtener los mejores resultados. 

Somos una empresa pionera en el sector de la pintura y decoración con más de 25 años 

de experiencia como fabricantes y distribuidores.

Debasa, más de 25 años a su servicio 
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   Senyalització de canonades

Identificació de canonades per a fluids
Per facilitar la senyalització de canonades que transporten fluids, les canonades es pintaran d’un color bàsic i 
d’un altre de complementari, segons el tipus de fluid que circula per elles.

COLOR BÀSIC
   • Indica la naturalesa del fluid

   • Podrà pintar-se en tota la longitud, en una certa longitud, o en una banda longitudinal. SEMPRE haurà            
        d’ubicar-se en la proximitat de vàlvules, entroncaments i aparells de servei  que formin part de la instal.lació.

COLOR COMPLEMENTARI
   • Indica l’ESTAT del fluid.

   • Es col.loca sobre el color bàsic.

L’amplada del anell del color complementari serà com a mínim igual al diametre de la canonada. Quan el color 
bàsic estigui pintat només en forma de banda longitudinal, l’anell es substituirà per una banda transversal de la 
mateixa altura que la banda de color bàsic.

FLUID COLOR BÀSIC COLOR COMPLEMENTARI EXEMPLE   ESTAT

  OLIS

  ÀCID

  AIRE

  AIGUA

GASOIL GROC

DE QUITRÀ NEGRE

BENZINA VERMELL

BENZOL BLANC

CONCENTRAT VERMELL

CALENT BLANC

COMPRIMIT VERMELL

POLS DE CARBÓ NEGRE

POTABLE VERD

CALENT BLANC

CONDENSADA GROC

A PRESSIÓ VERMELL

SALADA TARONJA

MARRÓ

TARONJA

BLAU

VERD

FONTS:    Norma UNE-1063, Norma DIN 2403, Norma -ISO R.508, Guia Tècnica Senyalització de Seguretat i higiene en el Treball
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FLUID COLOR BÀSIC COLOR COMPLEMENTÀRI        EXEMPLEESTAT

AIGUA

QUITRÀ

BASES

GASOS

ÚS INDUSTRIAL NEGRE

RESIDUAL NEGRE+NEGRE

CONCENTRAT VERMELL

DEPURAT GROC

BRUT NEGRE

ENLLUMENAT VERMELL

ACETILÈ BLANC + BLANC

ÀCID CARBÒNIC NEGRE+NEGRE

OXIGEN BLAU+BLAU

HIDROGEN VERMELL+VERMELL

NITROGEN VERDE +VERD

AMONÍAC VIOLETA+VIOLETA

D’ALTA BLANC

D’ESCAPAMENT VERD

VERD

NEGRE

VIOLETA

GROC

BUIT GRIS

VAPOR VERMELL

Colors bàsics i complementaris
Els colors bàsics i complementaris a utilit-
zar en les conduccions seran els especifi-
cats segons el sistema CIE. 

La seva definició, d’acord amb el sistema 
CIE, serà preferentment la indicada en la 
següent taula:

Sentit de la circulació
Quan resulti necessari reflectir el sentit de la circulació del fluid transportat, podrà indicar-se mitjançant una 
fletxa, de color blanc o negre, de forma que contrasti amb el color bàsic de fons.
En cas d’utilitzar-se la senyalització mitjançant una banda longitudinal, el sentit de la circulació podrà deter-
minar-se per l’extremitat punxeguda de la banda.

Color Coordenades Cromàtiques Factor de 
Luminància

x y
VERD 0,273 0,399 9,2
VERMELL 0,602 0,324 7,5
BLAU 0,190 0,185 8,11
GROC 0,480 0,481 60,6
NEGRE 0,293 0,307 3,8
BLANC 0,310 0,320 84,4
GRIS 0,314 0,328 28,7
MARRÓ 0,389 0,362 13,5

TARONJA 0,577 0,383 19
VIOLETA 0,333 0,237 13,8

FONTS:    Norma UNE-1063, Norma DIN 2403, Norma -ISO R.508, Guia Tècnica Senyalització de Seguretat i higiene en el Treball
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Montoprimer TOTAL: 
imprimaciones multiadherentes

Montoprimer TOTAL es la evolución de los clásicos Montoprimer y Ecoprimer de Montó. Las 
imprimaciones multiadherentes son las más versátiles y funcionales del mercado. Para cualquier aplicador 
profesional este tipo de productos son indispensables para resolver cualquier imprevisto en una obra o trabajo 
porque nos aportan ADHERENCIA sobre todo tipo de soportes, incluso aquellos de más difícil anclaje: 

•   Metal (Acero, hierro galvanizado, aluminio, cobre, latón,…)
•   PVC, 
•   Melamina y Madera, 
•   Soportes de Obra (yeso, cemento, hormigón,… )
•   Azulejo
•   Vidrio
•   Metacrilato

La nueva gama Montoprimer TOTAL  se presenta en dos versiones:

  •     Montoprimer TOTAL, complemento ideal para productos base disolvente como Mon-            
 tosintetic, Luxatin, Montorapid,… También es repintable con epoxis, poliuretanos y                 
 productos base Agua

    •    Montoprimer TOTAL Acqua, que sustituye a Ecoprimer, complemento ideal para pro-             
 ductos base agua como Montonature, Montoacrilic, Ovaldine,… También es repintable con              
 epoxis, poliuretanos y productos base disolvente.
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Nuevas Propiedades y Mejoras

       La gama Montoprimer Total aporta              
       claras mejoras, en las que podemos
       destacar:  

        •  Adherencia reforzada para todos los 
   soportes (en especial los más difíciles
           como  galvanizado,  o aluminio)                    
        y también nuevas posibilidades como                  
           azulejos o vidrio.

         •  Antioxidantes en ambas versiones.

         •  Trabajos más rápidos: Mejoras en se-                
             cados y repintados 

Además podemos realizar cualquier color gracias al 
Sistema Tintométrico  Montomix con las que 
dar esa primera capa de imprimación ya coloreada.

 Montoprimer TOTAL será  un producto indispensable para cualquier aplicador
 profesional de Pinturas.

      Calidad contrastada

La gama Montoprimer Total ha sido testada por aplicadores expertos que han contrastado que esta-
mos ante los mejores productos multiadherentes del mercado.
Así lo avalan también los certificados obtenidos en laboratorios independientes:

             • Certificado Corrosión Niebla Salina 
                    Montoprimer Total + Montosintetic
             • Certificado Euroclases/Ignifugo para 
                    Montoprimer Total Acqua
             • Certificado adherencia sobre 
                    galvanizado, aluminio y acero 



DEMOSTRACIÓ
DE COL.LOCACIÓ 
DE FILM INTERIOR
 AUTOADHESIU

El 18 de juliol  l’empresa Recover Group van realitzar a 
l’Escola Taller del Gremi la demostració de col.locació de 
Revestiment vinílic o Film interior decoratiu.
És un material autoadhesiu per recobrir parets o mobles 
sense necessitat de canviarlos. És de fàcil aplicació, però 
necessita d’una bona formació per aconseguir ser aplicador 
professional.

La demostració va constar d’una part teòrica on es van 
explicar les prestacions del material de les diferents marques 
on els assistents van poder veure en directe com el tècnic 
tallava el material  i l’instalava a la superfície d’ una porta 
d’armari.

És un material que disposa d’un ampli mostrari d’acabats i 
s’està instalant amb força a molts hotels, tant sobre parets 
o sobre mobles.

www.recovergrup.com
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INFORME TÈCNIC
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PINTURAS ESPECIALES OTOÑO 2018 
“QUE LA HUMEDAD NO TE QUITE EL SUEÑO” 

PINTURA ANTIHUMEDAD
Actúa, en paredes y techos, ante filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes…

Selladora impermeabilizante, de bajo olor, para paredes y techos.

 Elimina los problemas de humedad procedentes actuando como barrera que impide el paso de la 
humedad, adhiriéndose fuertemente a los materiales de construcción aunque estén algo húmedos.

 Sirve como capa de acabado pero también puede aplicarse como capa intermedia. En ese caso se 
pueden aplicar sobre ella pinturas de acabado, al agua o al disolvente, o papeles pintados. 

PINTURA ANTIGOTERAS
Sobre todo tipo de superficies, evita el paso de agua en terrazas, tejados… 

Membrana elástica para la impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados, canales, bajantes, me-
dianeras y cualquier superficie exterior donde se quiera evitar el paso del agua. 

Posee una elevada elasticidad y muy baja absorción de agua. 

Por su gran adherencia sobre todo tipo de soportes, permite sellar totalmente las superficies sobre 
las que se aplica. 
Aplicación mínima de 2-3 capas.

Disponibles los ensayos de resistencia y envejecimiento realizados de acuerdo con las indicaciones de la 
NORMA ETAG-005-8.
Selladora impermeabilizante, de bajo olor, para paredes y techos.

PINTURA ANTICONDENSACION
Sobre paredes y tuberías, es un aislante térmico, amortigua el ruido y evita la aparición de 
moho y la condensación en interiores. 

La Pintura Anticondensación, es una pintura acrílica en base agua que incorpora microesferas hue-
cas e inertes que le confieren un acabado sedoso y ligeramente texturado, y las propiedades ya 
indicadas de aislamiento térmico, anticondensación y amortiguación del ruido. 

Sólo necesitamos aplicar una capa de unas 300 micras (aproximadamente 3 manos a brocha o 
rodillo) para conseguir un aislamiento de más de 5º, tal y como demuestra el ensayo 17/14877-
1420 realizado en los laboratorios de Applus.

     USOS RECOMENDADOS
  •  En paredes donde se generen humedades por condensación.
  •  En paredes sometidas a temperaturas extremas o con fuertes variaciones de temperatura.
  •  Para reducir el ruido de reverberación en locales, viviendas, etc.
  •  Como aislante térmico en tuberías de agua caliente o fría.
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Pinturas Lepanto amplia su gama de Revestimientos

Siguiendo con nuestra política de desarrollo de nuevos productos, damos la bienvenida y ponemos a disposición de 
nuestros clientes un nuevo revestimiento de la familia Lepanto: SILOXPAN.

SILOXPAN nace como respuesta a las numerosas consultas y peticiones sobre una pintura de siloxano que cumpla 
con la doble premisa de una elevadísima impermeabilidad al agua, y una elevada permeabilidad al vapor de 
agua, con una gran resistencia y durabilidad.

SILOXPAN es un revestimiento basado en resinas de silicona (siloxanos) que permite transpirar a nuestra fachada y 
evita que se produzcan problemas de embolsamiento de agua debido a grietas o filtraciones.

Sus singulares características, que combinan la resistencia al exterior, con la adherencia a la fachada y un acabado mate 
decorativo, la hacen especialmente adecuada para proteger y decorar fachadas altamente expuestas a la 
agresividad del medioambiente y de la contaminación.

INDEX  D'ANUNCIANTS

BANCSABADELL 2

B.E.C. 31

COPIBA 41

DEBASA, S.A. 24

DECAPADOS BAENA 8

El nostre agraïment als fabricants de pintura i entitats connectades amb la construcció que continuen donant la seva confiança a la 
Revista Pintores, tant amb els seus anuncis com amb l'aportació d'interessants informacions de premsa i ressenyes de les seves activitats.
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 PINTURAS LEPANTO 35

PINTURAS MONTO, S.A. 52



1a Taula de debat del Gremi:
Codi deontològic de l’ofici de 

pintor
Volem unes normes que regenerin i recuperin el valor de la nostra 
professió?
Amb aquesta pregunta convidàvem als 
nostres associats a intervenir i participar 
al primer debat que es va realitzar al 
Gremi el passat 13 de juny. El tema va 
ser la presentació d’un codi deontològic 
de l’ofici de pintor que ajudi als pintors 
professionals a competir entre ells de 
forma lleial.

El soci i membre de la Junta Directiva, Sr. 
Andrés Rodríguez va ser l’encarregat 
d’organitzar i moderar el debat que va ser 
acollit amb moltes ganes pels assistents.

L’intenció es recollir tots les propostes dels 
participants i un cop consensuades totes, 
presentar el codi a la Junta Directiva per tal que 
el Gremi disposi d’un Codi Deontològic propi.

L’objectiu d’aquest debats és apropar als socis 
interessats en els temes escollits de la nostra 
professió, en una reunió informal i periòdica, 
per debatre, compartir i informar-se de les 
opinions i idees de la resta d’assistents, en 
definitiva, una forma educativa i divertida 
d’estrènyer relacions entre els professionals 
assistents.
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Pintura mural artística y decorativa

Javier Cera Adán
645701840

 Murales interior y exterior

 Persianas decoradas info@arteextra.com

 Cuadros www.arteextra.com
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Major, 88  -  08110  MONTCADA  I  REIXAC
Tels. 935 750 951 - 649 980 470

E-mail: jordigrau@zonaindustrial.com

Fernando Estrada

609 325 577 Barcelona
info@pintors-barcelona.com
www.pintors-barcelona.com
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PINTEC, S.L.
Trilla, 4   08012 BARCELONA

Tel. 93 218 38 37   Fax 93 415 83 07
E-mail: pintec@pintec.e.telefonica.net

www.decoracionpintura.com

n

n

T.móvil: 607.87.22.72
T.móvil (Adrià): 647.21.95.20
T.fijo: 93.815.94.46
T.fax: 93.185.50.75
e-mail: pyenicolasperez@hotmail.com

APLICADOR AUTORIZADO:

Tel. 93 418 40 33
Móvil 667 74 91 41 / 40 / 39
pinmarscp@hotmail.com
C/. Idurnea, 6 - 8 - 08035 BCN

C/. Cerámica, 5 Nave A-7
Pol. Ind. Sud Magarola
Apartat de correus, 126
08292 ESPARRAGUERA (BCN)



TARGETER

AQUEST ESPAI ESTÀ RESERVAT

PER LA SEVA EMPRESA
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PINTURAS MOLINA

Pintura decorativa, estucos
y colocación de papel

Avda. Libertad, 19
Tel/Fax. 93 370 66 87
Móvil. 606 19 38 15
08820 El Prat de Lllobregat (Barcelona)

Pi i Margall, 106-108, 6è 4a - 08025 Barcelona
Tel. 93.455.76.44 - M`bil: 609.715.223

E-mail:sarogaromanos@gmail.com

TEL. 93 245 31 42

Pje. Bocabella 6 bajos 2ª
08013 BARCELONA

hnos.rodriguez.scp@telefonica.net
www.hnosrodriguezscp.com
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ACTUALITAT

Organizada por COPIBA,S.L y el Gremio de Pintores de Barcelona, el pasado 25 de octubre se realizó en 
la Escuela Taller del Gremio, la JORNADA DE FORMACIÓN LASURES Y BARNICES PARA LA 
MADERA CEDRIA. La Jornada constó de:

Formación teórica
•¿Qué es un lasur? Diferencia entre lasur (protector a poro abierto)  y barniz
• Productos al agua VS disolvente
• Principales tipos de madera, características, precauciones y preparación de ésta antes
   de ser tratada
• Productos que ofrecen soluciones para las patologías de la madera
  
Formación práctica
 • Aplicación de diferentes tipos de lasures y barnices en diferentes maderas

www.cedria.com

 JORNADA DE FORMACIÓN      
 LASURES Y BARNICES 
 PARA LA MADERA CEDRIA
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29a DIADA DEL PINTOR CATALÀ
TORTOSA
DISSABTE 2 DE JUNY DE 2018

La 29a Diada del Pintor Català ha estat 
enguany organitzada pel Gremi de Pintors de 
Tarragona-Terres de l’Ebre. La trobada dels 
Gremis va tenir lloc a les 9.30 hores del matí al 
Restaurant La LLar de Santa Bàrbara, Tortosa, 
on els presents van gaudir d’un esplèndid 
esmorzar. 
Seguidament  ens vàrem desplaçar a Tortosa, on 
varem gaudir d’una visita guiada a la Catedral, 
la façana fluvial i al Parc dels Prínceps.
A continuació vàrem tornar al Restaurant La Llar 
on vàrem gaudir del dinar de germanor entre els 
quatre gremis de pintors de Catalunya. 
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En acabar el dinar de germanor, els presidents 
dels gremis provincials, Sr. Antoni Castro, Sr. 
Antonio Peña, Sr. Paulí Fernandez i Sra. Mª 
Carmen Rodríguez van dirigir unes paraules 
d’agraïment als assistents.

Al finalitzat el dinar, va haver un sorteig de pro-
ductes cedits per les cases comercials de pintura.

La Festa va finalitzar amb un animat ball, com 
podem veure a baix a les fotografies.

D’esquerra a dreta veiem el Sr. Paulí Fernández, President del Gremi Provincial de Pintors de Girona, Sr. Antoni Castro, 
president del Gremi de Pintors de Tarragona-Terres , Sr. Antonio Peña, President del Gremi d’Empreses de Pintura de 
Barcelona i Comarques, i la Sra. Mª Carmen Rodríguez, presidenta del Gremi de Mestres Pintors de Lleida i presidenta 
també de la Federació de Gremis de Pintors de Catalunya, FEPIC, els quals van dirigir unes paraules als assistents.
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¡USE ACCESORIOS 
Y REPUESTOS ADECUADOS!

No siempre somos conscientes del papel que 
juegan los accesorios en la ejecución eficaz 
de nuestros trabajos. 

Desde la aplicación de una fina capa de laca 
o barniz, hasta cualquier pulverización de 
productos de alta densidad, la correcta elec-
ción de accesorios, nos permitirán adaptar 
nuestra unidad a cualquier situación con la 
máxima eficiencia, pudiendo marcar la diferencia en-
tre un trabajo rentable y otro deficitario, un trabajo 
incomodo u otro confortable, una ejecución rápida u 
otra interminable. 

Imaginemos que ha de pintar un techo a pistola. La 
extensión adecuada, le permitirá evitar el uso de esca-
leras o andamiajes, mejorar su pulverización y ahorrar 
pintura, realizando ese trabajo con mayor rapidez y 
comodidad.
Por poner otro ejemplo, añadir tramos de mangueras 
adicionales, le evitará movimientos innecesarios de la 
unidad o de los botes de pintura.

No olvidemos que la correcta elección de las boquillas, 
también será fundamental para obtener un óptimo pa-
trón de pulverización.

Está claro que ciertos accesorios pueden lograr 
optimizar nuestros proyectos

RECAMBIOS ORIGINALES: ¡más importantes de 
lo que piensa!

Maximice su AIRLESS con los accesorios necesarios

A menudo, las piezas de recambio se adquieren 
en función del precio, de la urgencia o inclu-
so en comercios on-line sin ninguna garantía, 
conllevando  diversos riesgos para la unidad y 
poniendo en riesgo nuestra seguridad.
Los criterios de cada fabricante, garantizan la 
calidad y el mejor funcionamiento de sus com-
ponentes.

Imagine por un momento que una manguera de baja 
calidad, no resiste la presión y estalla…produciendo in-
numerables daños, retrasos y problemas.

Además hemos de tener en cuenta, que la garantía de su 
unidad, estará vigente bajo uso de recambios originales, 
no cubriendo daños o averías que puedan ser ocasiona-
dos por el uso de productos no originales.

Y recuerde siempre que un mantenimiento correcto, au-
mentará la vida útil de su pulverizador. En caso de nece-
sidad, no dude en ponerse en contacto con su distribui-
dor o servicio técnico más cercano.

No subestime nunca la importancia de los accesorios y piezas de sus 
unidades, siempre destinados a aumentar la rapidez, eficacia y calidad 
de sus máquinas, mejorando el confort y garantizando la seguridad. 

CONSEJOS PARA MANTENER SU 
MÁQUINA EN ÓPTIMAS CONDICIONES:

1. Limpie bien su aparato después de cada uso.

2. Añada cada día unas gotas de TSL a la bomba
al terminar su trabajo para evitar un desgaste pre-
maturo de las empaquetaduras.

3. En periodos de parada y tras la limpieza, utilice 
PumpAmor como conservante.

4. Revise su aparato regularmente en un Servicio   
Técnico Autorizado

5. Utilice siempre piezas y accesorios originales.  

Fernando Sáez
Graco CEDDistrict Manager






