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e d i t o r i a l

Apreciats consocis,

Des del Gremi d´Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, ens plau adreçar-nos a tots
els professionals pintors socis dels Gremis components de FEPIC, Federació de Gremis de Pintors
de Catalunya, per tal d´informar-vos que després de trenta anys d´existència de la nostra Federació,
aquesta continua treballant en defensa i en interès de l´ofici de pintor i per a actuar com a
interlocutora amb els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.

Tot i que és molta la problemàtica que ens afecta i moltes les fites a assolir, la més important
és i ha estat sempre per a FEPIC la de comptar amb bons professionals en l´ofici i és per aquest
motiu que pràcticament desde la seva fundació estem sol·licitant al Departament d´Educació de
la Generalitat, ajuda i col·laboració per tal de posar en marxa  algun sistema d´ensenyament de
l´aprenentatge en l´ofici de la pintura, havent estat sempre molt ben rebuts i havent-se encetat
una molt bona cooperació.

Cooperació que cuallà ara fa un any, a començaments del 2008, quan amb una gran il·lusió
per part dels representants de FEPIC, es signà entre aquesta i el Departament d´Educació de la
Generalitat, un conveni de col·laboració per a preparar a joves de 16 anys en l´aprenentatge de
l´ofici de pintor. Els Gremis de FEPIC informaren i posaren a disposició dels seus associats els
avantatges de l´esmentat conveni, tot i que lamentablement, sense saber-ne ben bé les causes,
el mateix quedà de moment estancat.

Sense desanimar-nos, des de FEPIC continuarem esforçant-nos en aconseguir el somniat sis-
tema d´aprenentatge en la Pintura.

Mentrestant, i des de fa moltíssims anys, les nostres Escoles-Taller continuen oferint de forma
permanent, Cursos de perfeccionament en les diferents tècniques, tradicionals i   modernes, en
l´ofici de pintor, els quals s´imparteixen d´acord amb les preferències  dels associats.

Des del Gremi d´Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, considerem un gran encert
que les nostres Escoles de perfeccionament estiguin obertes, a disposició de tots els pintors de
Catalunya, associats a llurs Gremis respectius.

Som conscients de la dificultat que poden representar les distàncies entre unes i altres ciutats
i poblacions de Catalunya, per tal d´accedir a determinats cursos, però estem certs que amb
bona voluntat i en el desig de perfeccionar-nos més i més en el nostre estimat ofici comú,
podran superar-se totes les dificultats que puguin presentar-se a uns i altres.

Una altra iniciativa que ens sembla molt encertada és la de compartir entre tots els socis de
FEPIC, les Revistes òrgans dels nostres Gremis, editades pels mateixos. Trobem extremadament
positiu aquest intercanvi d´informació, doncs tot intercanvi significa ajuda i enriquiment que
han d´ajudar-nos en l´exercici diari de la nostra professió.

Preguem a tots els socis interessats en participar en cursos en les diferents especialitats, impartits
per una o altra Escola-Taller,  es posin en contacte amb el seu Gremi respectiu per tal de reser-
var-hi plaça.

Antoni Peña
President
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Els nous dossier i

carnet d´associat

de l´ A.M.P.B.

F ou amb motiu del Centenari  de
l´Associació de Mestres Pintors de Barcelona,
fundada el 1899, que es creà el primer dossier
per a ús dels associats i com a mitjà divulgatiu
de la  nostra Entitat. Com a motiu central,
l´emblema de l´A.M.P.B. ideat amb motiu de la
efemèride.

Però d´aleshores ençà ja han passat deu
anys ,  que es  comple ixen prec i sament
enguany i en el seu afany de renovar la
imatge de l´Entitat i de crear nous lligams
entre els socis i el seu Gremi, la presidència
del mateix cregué oportú idear un disseny
per a fer-ne un dossier pels associats i,
alhora, un carnet  identificatiu de cadascuna
de les empreses agremiades.

Així doncs, presidència i administració
emprengueren la tasca de trobar un disseny
l´essència del qual fos el que distingeix per
damunt de tot la bonica professió del Pintor:
EL COLOR!

Pensem que aquest objectiu s´ha aconseguit
plenament en aquest nou dossier de
l´Associació que tots els associats han rebut i
tenen a la seva disposició per a ús propi -doncs
a l´atractiu interior disposen d´una pràctica
butxaca per als seus documents.

En l´anvers hi figura, junt amb una fotografia
d´estris nostres tals com cinta mètrica, carta
de colors i pinzells, fotografia ampliada a
l´interior, hi figura deiem, l´emblema de
l´A.M.P.B., mentre que al revers, és l´emblema
de la nostra Fundació Privada Sant Lluc dels
Mestres Pintors, el que hi apareix, ambós
emblemes en negatiu.

Potser no us heu fixat massa en que en el dit
emblema, és el bou alat símbol de l´Evangelista
Sant Lluc, el que hi figura.

Volem acabar posant l´accent en l´encert que
representa el fet que en endavant, els associats
comptin també amb un carnet d´associat
personalitzat amb les dades de llur empresa
respectiva i, naturalment, amb el mateix
disseny plè de color i de vida.

L´enhorabona a tots!
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el  mundo de la pintura

Nuevo Hempamur Liso

Revestimiento para fachadas de HEMPEL

Hempel  ha lanzado una nueva fórmula de uno de los productos más reconocidos de la
gama de revestimientos para fachadas de la empresa, se trata del  Hempamur Liso. Gra-
cias a esta nueva fórmula se refuerzan las mejores características por las que se valoraba el
producto. La principal novedad consiste en que Hempamur Liso va a estar disponible en
varios colores estándar completamente resistentes a la intemperie.

Hempamur Liso es un producto para la impermeabilización y decoración de fachadas. Se
trata de una pintura acrílica al agua de aspecto mate que se caracteriza por una muy buena
resistencia a la acción de la intemperie y a la radiación UV, además de ofrecer  propiedades
fungicidas y alguicidas. Es un producto impermeable al agua de lluvia pero permite la difu-
sión del vapor de agua gracias a su gran transpirabilidad.

El nuevo Hempamur Liso se ofrece en 16 colores escogidos cuidadosamente según las
últimas tendencias. Los colores son estables a la  luz  y a la intemperie.

Hempel es reconocido por su constante labor de reducir el impacto medioambiental de
sus productos. El contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles de Hempamur Liso se sitúa
muy por debajo de los límites legales marcados para el año 2010 (el producto contiene
únicamente un máximo de 20g/l de VOC).

Hempamur Liso se comercializa en envases de 15 litros.
Está disponible en toda la red de distribuidores Hempel. El listado de los puntos de venta

se puede consultar en www.hempel.es

El Grupo Hempel

El grupo de empresas HEMPEL fundado en 1915 por el Sr. J.C. Hempel es uno de los
fabricantes  de pinturas más grandes a nivel mundial. Los sectores en los que actúa la em-
presa son pinturas navales, sector industrial, náutica deportiva y de recreo, decoración, pa-
vimentos especiales y pintura arquitectural.

Pinturas Hempel, S.A.U. El grupo lleva presente desde 1917 en España, con fábrica en
Polinyà (Barcelona) implantada desde 1964, así como con oficinas comerciales en Bilbao,
Madrid, Gijón, La Coruña, Vigo y Sevilla.

Pinturas Hempel fabrica y distribuye una gran diversidad de pinturas y recubrimientos
ampliando la gama estándar del Grupo HEMPEL con formulaciones de desarrollo propio,
además de cumplir con las normativas nacionales e internacionales más exigentes (VOC,
UNE, ISO, ATEX…).
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CONSTRUMAT 2009
El sector de la Pintura tornarà a ser protagonista a Construmat

Després de l’èxit de l’edició de 2007, el
sector de la pintura decorativa tornarà a
comptar amb un espai propi i singular a
Construmat, el Saló Internacional de la
Construcció de Fira de Barcelona.

Així, del 20 al 25 d’abril, tindrà lloc la segona
edició de Pintudecora, sectorització en què es
donaran a conèixer novetats i tendències. A
més, a Pintudecora, hi haurà una zona habili-
tada per dur a terme demostracions d’estucats,
imitacions i pintura decorativa així com ses-
sions de bodypainting.

Aquesta nova edició de Pintudecora atorga
un valor afegit a Construmat, que celebra el
seu 30 aniversari, concentrant tota la seva ofer-
ta comercial en un únic recinte, el de Gran Via,
un dels més versàtils i innovadors d’Europa.

I és que la posada en marxa de salons inde-
pendents, a partir d’iniciatives sectorials com
a Instalmat, fet aquest passat mes de maig, i
Concepte Bany, que celebrarà la seva primera
edició l’any 2010, permet que aquest recinte
disposa de més metres quadrats de superfície
expositiva per acollir tota l’oferta prevista.

Dissenyat per l’arquitecte japonès Toyo Ito i
equipat amb la més alta tecnologia  compta
amb 200.000 metres quadrats bruts, repartits
en sis pavellons. Les instal·lacions estan
perfectament connectades amb el centre de
Barcelona a través d’una línia de ferrocarril,
que està unida a la xarxa metropolitana de
transport.

Construmat 2009 comptarà amb dues
entrades, l’accés principal (vestíbul Europa) i
el del pavel ló 8, on tindran parada els

autobusos que connectin el recinte amb
l’aeroport d’El Prat. Pel que fa a la distribució
dels expositors, els pavellons 1, 2 i 3 acolliran
als expositors dedicats a la finalització de l’obra
mentre que als pavellons 4, 6 i 8 hi exposaran
les empreses dedicades als processos
fonamentals per a l’edificació.

Construmat s’ha consolidat com el saló de
referència del sector a Espanya i un dels tres
més importants d’Europa. No en va, des de
l’any 1979, el saló ha estat sempre al costat
del sector, essent un fidel reflex de la seva
realitat.



Però Construmat no serà només un espai co-
mercial sinó també un fòrum de debat i reflexió
al voltant de les qüestions que afecten al sec-
tor i que és una dels signes d’identitat d’aquest
certamen.

En aquest sentit, Construmat llança el seu
Projecte Casa Barcelona, que arriba a la seva
cinquena edició, fusionat amb el concepte
APTM i en què hi participen quatre arquitectes
de prestigi.

Sota la direcció tècnica de l’arquitecte Igna-
cio Paricio, els alemanys Sauerbruch Hutton,
els catalans Carme Pinós i Xavier Claramunt i
el madrileny Andrés Jaque presentaran les
seves propostes d’habitatge innovadora, so-
cial i sostenible en un pavelló de dos pisos

coordinat per l’estudi d’arquitectura Pich
Aguilera.

D’altra banda, Construcció Sostenible tindrà,
de nou, un espai rellevant i augmentarà el seu
protagonisme, exposant l’oferta d’empreses
que promouen la sostenibilitat i on destaca la
presentació de productes i sistemes vinculats
a les energies renovables.

De manera simultània, congressos, seminaris,
jornades tècniques, ponències o el lliurament
dels Premis Construmat a la innovació en la
construcció, que arriben a la seva tretzena
edició, completen el programa d’activitats del
saló. Un saló que vol ser un important element
dinamitzador d’un dels sectors més importants
de la  nostra economia.
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Pinzellades d´ humor

El alcalde de Miami pide presupuestos para pintar la fachada del Ayuntamiento, y le entre-
gan 3 ofertas (de un inglés, un alemán y un español).

La del inglés asciende a 3 millones de dólares, la del alemán a 6 millones, y la del español
a 9 millones.

Ante tales diferencias, se entrevista con los ofertantes, por separado, para que justifiquen
la oferta.

El inglés dice que él usa pintura acrílica para exteriores en dos capas, y que cuesta 1
millón; en andamios, brochas, equipos y seguros se va otro millón, y el otro millón restante
es la mano de obra.

El alemán justifica su presupuesto diciendo que él es mejor pintor, que usa pintura de
poliuretano con tres capas, cuyo costo asciende a 3 millones. En andamios, otros materia-
les, equipos y seguros se gastan otros 2 millones, y el millón restante es la mano de obra.

El último, que es el que finalmente gana la licitación ya que el alcalde asegura que es el
presupuesto mejor justificado, resulta ser la del español que le dijo:

Mire Alcalde, 3 Millones son para usted, otros 3 para mí, y los 3 restantes se los damos al
inglés para que nos pinte la fachada’.

P.D. *¡¡¡CUALQUIER PARECIDO CON LA VIDA POLÍTICA DE TU MUNICIPIO ES PURA
COINCIDENCIA..!!!!*

Vet  aquí una simpàtica col.laboració d´un dels nostres socis. Si vostè vol afegir la seva
            «Pinzellada», només ens ho ha d´enviar per email.



el pintor i la seva obra
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Benito Magallón
Pintor artístic associat al Gremi de Pintors

En aquesta edició dediquem la secció
CULTURES a un pintor especialment estimat
per nosaltres, ja que es tracta d´un dels nostres
associats.

Benito Magallón va nèixer a Cascante, a   Na-
varra , el 1947. Va passar la seva joventut al
també poble navarrès de Ribaforadada, on es
va casar, i uns anys després es traslladà a Bar-
celona.

A la ciutat comtal  estudià  a l´Escola de
Mestres  Pintors, sota la direcció dels mestres
Balmes i Ribó.

La seva primera exposició va tenir lloc a la
Sala Foment Cultural de Sant Joan Despí el
1978, alhora que es matriculava a la Facultat
Sant Jordi de Belles Arts. Durant cinc anys va
compaginar la seva vocació artística amb l´ofici
de pintor de parets.

Aquest va ser el principi d´una l larga
trajectòria com a expositor, que perdura fins
avui, traspassant a hores d´ara les nostres
fronteres.

En el quadre « Perales», es pot apreciar la
tècnica de taques  de color emprada per
Magallón.

« La dehesa»

Tot i que s´ha inspirat en  diverses fonts
estil ístiques, actualment es decanta per
l´Impressionisme, adaptat, això sí, als  temps
actuals.

No sempre, però, ha estat així.
En la seva etapa com a estudiant de Belles

Arts, la influència provenia de la pintura rea-
lista francesa - Corbet, Millet-, que atreia
especialment  el jove Magallón pel tractament
dels grisos i per la temàtica social característi-
ca d´aquest corrent pictòric.

Pel que fa a l´Impressionisme, el màxim
exponent d´aquest estil, segons paraules de
Magallón, és en  Monet.

Altres influències al llarg de la seva evolució
han sigut; Picasso i Malévich ( en la seva
exposició de la Pedrera), i també Gimeno.

La producció de Magallón és prolífica -uns
300 quadres-, i destaca com a paisatgista.
Bona part de la seva obra evoca la seva terra
natal, però també ha retratat el cos humà i el
món taurí.
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« Com a pintor, crec que és obligació de qualsevol persona que es dediqui a una activitat artís-
tica intentar que la seva obra, sigui un quadre o qualsevol altre tipus d´expressió, funcioni d´una
forma diferent del fet conegut  fins a aquell moment, trobar aquelles característiques pròpies que
el fan singular i endinsar-se en elles fins a aconseguir un discurs personal i ben armat.»

« Encara que en una primera impressió l´espectador pugui sentir-se una mica confós davant de
tant embolic de traços, els he d´advertir que els meus quadres només cobren vida quan ens allunyem
i els mirem des de la distància.»

Una altra mostra del traç aparentment confós al quadre « Les vinyes».
Per contra, el conjunt defineix perfectament les formes.
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« Camino  del bocal», fidel exemple de les
paraules de l´autor sobre les seves aplicacions
tècniques.

« Camino Bárdenas»

« Durant anys he anat construint una forma
d´articular la meva obra basant-me en les
capacitats expressives de la pintura quant a
matèria, aprofundint en els diferents recursos
que aquesta proporciona en aplicar-la sobre
la tela, forçant-los i exgerant-los fins a límits
fins i tot grotescs. I és així, a partir de potents
taques d´oli, grans traços de color, escurridas i
contrasts accentuats cromàtics com
construeixo els meus quadres. Tot això sense
perdre mai un fort compromís a l´hora de re-
presentar fidelment allò que es veu».

«Desnudo»

«Monte Habitas»



13

« Per l'exposició a Tudela del 2008, presen-
to una extensa sèrie al voltant d´un paisatge
que m´és molt familiar, el de la Ribera de Na-
varra; els seus pobles, els seus camps, arbredes
i camins, intentant reflectir en els meus
quadres totes aquestes llums, atmosferes i
textures que conformen aquest escenari,
canviant i extrem, que ens és comú a tots els
que som d´aquesta zona.»

«Bárdenas Fustiñana»

«Ribaforadada»

«Cascante» poble natal de Benito Magallón»

«Cabaña»

«Tudela»
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Relació
d´exposicions

1978- Exposició individual a la Sala
Foment Cultural de Sant Joan  Despí.

1979- Exposició individual a la Sala
Castel- Ruíz, a Tudela.

1980- Exposició individual a la Sala
Grifé-Escoda, a Barcelona.

1981- Exposició individual a la Sala
Serrano 19, a Madrid.

Exposició individual a la Sala
Cova del Drac, a Barcelona.

Exposició individual a la Sala
Cheese Manhattan Bank-Barcelona.

1987- Exposició individual a la Sala
Can Negre, a Sant Joan Despí.

Exposició individual a la Sala
Leonard, a Barcelona.

1988- Exposició individual a la Sala
Castel Ruíz, a Tudela.

1989- Exposició individual a la Sala
de la CAN, a Pamplona.

1994- Exposició al 5e Premi Nacio-
nal de Pintura de la Real Maestranza
de Caballerías, a Sevilla.

1997- Exposició individual a la Sala
Can Negre, a Sant Joan Despí.

2002- Exposició individual a la Sala
Forum Junger Künstler, a Paderborn-
Alemanya.

Exposició individual a
l´Ajuntament de Ribaforadada, a Na-
varra.

«Tierra labrada»

«Sant Boi»
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ciberespai

           La nostra Revista necessitava un espai adequat als nostres temps, com és el dedicat
a les novetats que ens ofereixen les pàgines d´ Internet, relacionades amb la nostra
professió i de les quals puguin treure-n profit els nostres associats.
L´ aparició d´ una nova pàgina, DECORESPACIO.COM,, ens dóna peu a donar-la a conèixer
als lectors, mitjançant aquesta nova secció.

Aquesta nova pàgina, editada per ARTEMA COMUNICACIÓN, està dedicada a la Decoració
i, dins d´ ella, a DISTRIBUIDORS, PINTORS, ARQUITECTES, DECORADORS, BRICOLATGE.

A  l´edició de febrer de 2009, i a Notícies, hi trobem :

* TRONCS D´ ABEDUL DECORANT LA PARET

* PINTURES DE QUALITAT. Components clau d´ una gran pintura d´ interiors

* NOUS PRODUCTES XYLAZEL PER A PROTEGIR EL METALL

* PINTURES PER A FAÇANES I, DINS D´ ELLES, Pinturas ISAVAL, Industrias JUNO, JOTUN
Ibérica, Pinturas MONTO, Barnices VALENTINE, Pinturas DYRUP...

* COLORS BRILLANTS, PROTAGONISTES EN EL 2009 i, sabeu que hi diuen? Us ho
avancem:
Groc llimona amb un lleuger toc verd
Tons roses, verds suaus, grisos neutrals
 i tons marrons
I es mantenen el gris urbà i tons metal·lics.

A Noticia destacada hi trobarem:
*BIOCIDES, INDISPENSABLES A LES PINTURES

D´ altres seccions són, Boletín, Consúltenos, La pregunta de la semana, Lo más leído, He-
meroteca, Enlaces, Cartas al Director...

RECOMANEM molt seriosament aquesta nova pàgina, que respondrà sens dubte a la constant
inquietud professional dels nostres lectors.
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escola-taller

Curs de Daurat i Policromia

Dues mostres dels treballs realitzats durant
el curs.

Aquesta matèria és, sens dubte, una
de les més gratificants i creatives discipli-
nes de l´ofici de pintor.

És per això que a la nostra Escola Taller hem
volgut repetir aquest curs, la 1ª edició del qual
es va impartir l´octubre de 2007.

El curs de Daurat i Policromia d´enguany, a
càrrec del professor Josep Mª Ollé i Ferrer,
Mestre Artesà  Daurador, impartit aquesta
vegada del 20 de novembre al 18 de desembre
de 2008, ha estat novament tot un èxit en
assistència i resultats.

La tècnica de Daurat i Policromia s´aplica
tradicionalment en mobles, plafons de fusta,
rosetons i , especialment, en imatges religioses,
tot i que avui dia l´artesania religiosa ha minvat
considerablement la seva produccció.

El curs pretenia ser, en primer lloc, pràctic,
per tal de capacitar els professionals pintors
en la execució d´aquesta tècnica decorativa,
diferenciant-los de la competència del mercat
i optimizant la seva habilitat en la decoració
d´espais interiors.

El contingut dels Curs s´ha dividit en tres
blocs:

D`una banda es va fer una introducció al
Daurat, mostrant els diferents materials i
e ines  necessà r ies ,  i  l e s  d i ve r ses
tècniques,d´entre les quals destacaren el
Daurat a l´aigua  i el Daurat amb pa d´or i
de plata, que és la tècnica per excelència,
amb la qual s ´aconsegueix que la peça
treballada prengui l´aparença d´or massís.

D´altra banda,  el professor Ollé instruí els
alumnes sobre la tècnica del Daurat al mixtió,
que es treballa amb imitació d´or i plata.

La qualitat dels materials és inferior, però el

procediement resulta menys laboriós i es pot
aplicar en molts suports, com  ferro, marbre,
pedra o fusta.

Per acabar, el Sr, Ollé ensenyà l´aplicació del
Daurat en vidre, molt utilitzat en Retolació.

Un cop acabades les sessions lectives, el Sr.
Peña, President del Gremi de Pintors, va fer
entrega dels corresponents diplomes.

Des del Gremi de Pintors desitjem que aquest
Curs hagi satisfet els assistens tant com a
nosaltres ens ha agradat portar-ho a terme.
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En aquesta pàgina mostrem
aplicacions de Daurat sobre

fusta i escaiola, també
realitzades al Taller Escola.

Treball sobre rosetó
d’escaiola i detall del

daurat a la mateixa peça.
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escola-taller

Curs d´estuc a la calç en fred i en calent

Un any més, el Gremi ha organitzat el
ja tradicional Curs d´Especialitat d´estuc a
la calç en fred i en calent, sota la direcció
del professor Joan Campreciós.

Aquesta tècnica,  a banda de la seva
història mil.lenaria, es manté en completa
vigència, no sols pels recursos artístics, sino
també per les pròpies característiques com
a material i la seva versatil utilitat.

És per això que al Gremi hem volgut im-
partir aquest Curs, com a mínim, un cop
l´any, amb la voluntat d´oferir als nostres
socis les millors especialitats de l´escola-ta-
ller de l´AMPB.

El Curs ha tingut   una durada de 50 hores,
començant el 20 d´octubre i acabant el 13
de novembre de 2008, a la seu del Gremi.

En finalitzar les classes, els alumnes van
rebre  e l s  seus d ip lomes de mans de l
President del Gremi de Pintors, Sr. Antoni
Peña.

Paret decorada amb imitació de rajola feta
durant el Curs

Artística aplicació d´estuc decoratiu realitzada
a l´escola-taller.

Foto de grup amb el Sr. Antoni Peña

Un alumne  rep el diploma corresponent de
mans del Sr. Peña.
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L´estuc, un material versàtil

L´estuc està  compost de calç apagada, marbre en pols i pigments naturals, tot i que els estucs més
antics eren fets de morter de calç.

Posteriorment es van afegir resines i coles naturals. Avui, en l´estuc modern s´afegeixen normalment
resines sintètiques.

La composició de l´estuc el fa un material molt elàstic; la calç absorveix molt bé les dilatacions i
contraccions dels edificis. És a dir, té una gran resistència mecànica i a més  és transpirable si està fet de
materials naturals. També destaquen les seves qualitats antisèptiques i termoreguladores.

L´estuc en fred és el més usat; es pot aplicar en exteriors i interiors. L´anomenat llis o «mate» és idoni
per a patis de llums pel seu poder de refracció.

L´estuc en calent és molt recomenable per a exterior, ja que la fina textura i l´acabat amb planxa en
calent el «tanca», fent-lo més consistent.

Aquestes qualitats expliquen perquè la utilització de l´estuc ha trascendit durant segles fins a la
actualitat.

I què hem de dir de les aplicacions ornamentals? Des de les civilitzacions mesopotàmiques ha estat
present en tots els estils arquitectònics i decoratius fins els nostres temps .

La cultura grecoromana destacà pels seus «frescos», els àrabs estucaven amb efecte marbre les
columnes de les mesquites. A Venècia neix l ´estuc més conegut, el «Lustro» venecià, llis i brillant, que
treballa les tonalitats dels colors.

Al barroc, les esglésies i palaus es guarnien d´estuc imitació pedra, marbre...
Les possibilitats plàstiques de l´estuc son inabastables, i avui dia es combinen amb els dissenys més actuals.

Mostra d´imitació marbre el.laborada al Curs Una altra mostra, aquesta d´imitació pedra.

Parets decorades amb la tècnica de l´estuc, fruit dels treballs desenvolupats durant el Curs.
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P.A.R. SERVEIS DE PINTURA
PINTURA APLICADA RODRIGUEZ, S.L.

� ESPECIALISTES EN DECORACIÓ I INTERIORISME: XALETS, CASES, PISOS, OFICINES,...
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PER A COL.LEGIS, HOSPITALS, PARVULARIS, FÀBRIQUES D'ALIMENTACIÓ,...
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El mes de desembre de
2008, els socis jubilats del
Gremi foren convocats un any
més per la Junta del Gremi, a
la tradicional i emotiva trobada
amb motiu de les festes
nadalenques.

La qual t ingué l loc el
divendres dia 12 de desembre,
a la sala d´actes de la tercera
planta de l´edifici social, on
socis jubilats i acompanyants
foren rebuts pel president del
Gremi Sr.  Antoni Peña
acompanyat d´una bona part
dels components de la Junta
Directiva, acompanyats també
de les seves esposes.

El president del Gremi i de la
Fundació Privada Sant Lluc dels
Mestres Pintors, junt amb diver-
sos membres de la Junta,

Trobada nadalenca
     dels socis jubilats
     del Gremi de Pintors de Barcelona

donaren als presents llur més
cordial  benvinguda, expressant
el Sr. Peña la seva intensa
satisfacció per aquesta trobada
del present i del més immediat
passat de l´Associació.

El president tingué interès en
posar al  corrent els seus
col·legues de les més recents
realitzacions de l´Associació,
així com dels projectes que la
Junta té pensats pel futur de l´
Entitat.

Seguidament, fou ofert als
assistents el ja tradicional i
complert aperitiu amb que
celebraren per endavant les
festes nadalenques, brindant-
se  a  l a  sa lu t  de  to t s  e l s
presents i perquè l´any vinent
poguessin retrobar-se tots
plegats.

 Voldriem destacar un cop més
l´emotivitat d´aquestes trobades
en les quals es retroben el
present i el passat de la nostra
Associació, retent-se homenatge
a tots els qui l´anaren forjant al
llarg dels anys, ja fos des de la
presidència de l´ Entitat, com són
els Srs. Joan Sirvent i Miquel
Barrobés o des dels diferents
càrrecs que ostentaren en la Jun-
ta, o bé des dels rengles dels
centenars d´associats que ha
tingut l´ AMPB, importants tots i
cadascun d´ells.

Al f inal  de l ´acte, els
assistents foren obsequiats
amb un lot nadalenc,
acompanyat del nou disseny de
dossier de l´Entitat, amb una
faixa desitjant als associats
BON NADAL I UN FELIÇ ANY
NOU 2009!

Dos instantànies de l´arribada dels associats: amb el president Sr. Peña donant-los la benvinguda,
acompanyat de la Montse Grau, ja jubilada però molt vinculada com sempre a la casa.
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Dos moments del parlament de benvinguda del
president, flanquejat pels Srs. Roca i Gilibets.

A l ´esquerra,
bonica instantània
dels oients, en el
marc de la sala
d´actes de l´Entitat,
amb les flors de
Nadal en primer
terme. Al fons, el
mural que feu el Sr.
Gil Pallarès quan
ens vis itaren els
amics europeus el
2001 i que forma
ja part de la
decoració de la
sala.

També a l´esquerra, alguns dels assistents,
entre els quals distingim els matrimonis Cor-
tada i Xifreu i  la Sra. Maria Peña, tots ells
escoltant el president.

A la dreta, veiem uns altres dels assistents,
escoltant atentament les paraules del

President.
Distingim, entre ells, el Sr. Miquel Solà i el Sr.

Ramon Senabre, ambdós de l´ antiga Comissió
Provincial Permanent. També podem veure el

Sr. Albert Garcia Figueras i l´ex-president Sr.
Miquel Barrobés.
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Aquesta pàgina la dediquem a les
simpàtiques fotos obtingudes durant
l´agradable aperitiu que constitueix la
part central d´aquestes trobades.

 A dalt, en primer terme, la Sra. de Cortada i el
Sr. Josep Peña. A la dreta, aspecte de la sala
abans de començar l'acte.

Sobre aquestes línies, ens trobem altra cop
amb els Srs. Xifreu.
Al costat i  a sota, dos magníf iques
instantànies de bona part del conjunt dels
assistents, durant l´aperitiu.
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El Gremi informa:

Reunió informativa
a càrrec  del Sr. Albert Ballesteros

El  passat dia 2 de desembre de 2008 es
va celebrar la periòdica reunió informativa per
als socis a la sala  d´Actes del Gremi.

El Sr. Ballesteros, assessor fiscal i laboral del
Gremi, va informar sobre les últimes novetats
en normatives que afecten el sector dels
professionlas de la pintura, especialment en
aquesta ocasió, els autònoms.

Al llarg de la reunió, els assistents van ser
ampliament informats sobre els temes en
relació als seus interessos i obligacions legals.

Sobre aquestes linies, diversos moments de la xerrada informativa, que es va celebrar a la sala d´Actes
de la seu del Gremi de Pintors de Barcelona.

També es va fer una exposició sobre el
pressupostos generals de l´estat pel 2009 i les
novetats fiscals i laborals per aquest any.

En finalitzar la reunió, el President, Sr. An-
tonio Peña, va plantejar de realitzar reunions
informatives durant  tot l´any per tal de
tractar els temes que puguin aparèixer quant
a legislació, o sobre  assumptes d´interès ge-
neral.

La idea va agradar i va ser acollida molt
positivament.
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Agraïments

Des que, fa anys, es va començar a planificar la remodelació de l´edifici que acull el nostre
Gremi, molts han estat els esforços per fer d´aquest desig una realitat.

Durant molt de temps semblava difícil aconseguir tots els propòsits que, finalment, s´han
assolit amb bona voluntat i perseverància, superant tots els entrebancs.

En primer lloc, hem pogut concloure els treballs de restauració de la nostra seu al carrer
Diputació, amb la reparació integral dels terrats i la rehabilitació de l´escala i el vestíbul
d´accés a l ´edifici.

En aquest punt volem donar las gràcies de manera especial a la Fundació Sant Lluc, ja que
sense el seu ajut les reformes no haurien estat  possibles.

Un altre objectiu que ha perseguit tenaçment la Junta del Gremi ha estat  la reducció de
quota dels socis, que ha passat dels 41,50 euros als 28,50 euros mensuals.

S´ha realitzat un gran esforç, amb molt bons resultats, per  reduir despeses mentre que,
s´han incrementat els ingressos gràcies a l’augment de socis durant els últims temps.

Aquestes millores substancials, junt amb les Subvencions dels Cursos de les diferents
Especialitats de l´ofici de pintor per part de la Fundació Sant Lluc per els nostres agremiats,
són raons de pes  per les quals hem  tingut aquest  important augment  d´afiliats al Gremi de
Pintors de Barcelona i Comarques.  A més, els socis poden gaudir d´aquest cursos durant tot
l´any practicant diverses tècniques.

El President, Sr. Peña, vol fer arribar el seu agraïment a la Junta del  Gremi, per les seves
decisions i els seus encerts, i per la confiança que han dipositat en ell.

No podem acomiadar-nos sense mostrar un gran reconèixement als socis i empleats del
Gremi per la seva ajuda i permanent col.laboració en favor de la Fundació Sant Lluc dels
Mestres Pintors, ja que sense ells tots aquests objectius  no s´haurien aconseguit.

A la dreta, instantània de la
Junta del Gremi de
Pintors a la seu del carrer
Diputació de Barcelona durant
el passat Nadal de 2008.
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El Gremi informa:
A partir de l´1 de gener de 2012, la targeta professional TPC* serà

OBLIGATÒRIA
*Targeta professional de la Construcció.

El Gremi de Pintors de Barcelona i Comarques està
LEGALMENT I TÈCNICAMENT

capacitat per impartir els cursos als nostres associats.

- Curs de 8 h. per obtenir la TPC ( per a treballadors assalariats)
- Curs de 20h. per a l´especialitat de pintura ( per a treballadors

                  assalariats)
- Curs de10h. per a directius de les empreses.

Ara és un bon moment per obtenir la TPC a través del Gremi, no ho deixi passar.
Per informació addicional, truquin a les nostres oficines al Tel. 93 488 12 88

Ara, els socis del Gremi de Pintors de Barcelona
poden obtenir la targeta
DE FORMA GRATUÏTA



31

1 er Curs per a l´obtenció de la TPC
Benvolguts socis,

Com bé debeu saber, segons el 4º Conveni
General del sector de la Construcció per al
període 2007-2011. Art. 138, en arribar l´any
2012, la TPC (tarjeta professional de la
Construcció), serà requisist exigit per a
qualsevol operari pertanyent al sector de la
Construcció.

La intenció del Gremi és proporcionar sempre
les màximes facilitats als nostres associats; així
doncs, hem organitzat els Cursos de 8 hores
de « Formació inicial en matèria preventiva a
les obres en construcció».

Aquests Cursos seran de continuïtat , és a
dir, es faran sense interrrupció a partir d´ ara.

Per començar, s´han programat sis Cursos,
els quals ja tenen totes les places cobertes.

Val a dir que la Junta Directiva del Gremi de
Pintors de Barcelona i Comarques vol agrair a
la Fundació Laboral de la Construcció el fet de
concedir al Gremi  l´homologació corresponent
per tal de dur-los a terme.

La Junta també vol expressar la seva grati-
tud envers els nostres socis per la confiança
que depositen en el Gremi en enviar els seus
treballadors a aquests Cursos què, de bon
principi, han tingut tan bona acullida, com  ho
demostra que les sis primeres convocatòries
hagin cobert  totes les places, ( 25 participants
per sessió).

El primer d´aquest Cursos va tenir lloc el
passat 18 de febrer de 2009, amb total
ass istència per part dels trebal ladors
matriculats.

El contingut de matèries, establert per
l´esmentat Conveni, comprèn tots els àmbits
del món de la Construcció i els possibles ris-
cos de cadascun; Tancaments i senyalització
d´obres, instal.lacions elèctriques, màquines i
bast ides, proteccions col. lect ives i
individuals,materials químics i un llarg etc...

Una vegada acabada aquesta primera
sesssió, els participants van tenir torn de
dubtes i preguntes, i van mostrar la seva
satisfacció pels coneixements adquirits.

A dalt, foto de grup del 1er  Curs de 18 de
febrer.

En concloure  la jornada, el Sr. Antoni Peña,
President del Gremi, saludà els "alumnes" i
lliurà els diplomes que certifiquen l ́ assistència
i assimilació del Curs.

Per últim, recordem als socis que la possessió
de la TPC serà obligatòria l´1 de gener de 2012
pels operaris de les empreses i que ara, a tra-
vés del Gremi de Pintors de Barcelona i
Comarques, poden accedir al 1er Cicle
formatiu de 8 hores de forma totalment
gratuïta per als treballadors.

A sota aquestes línies, el Sr. Peña fa entrega
del Diploma acreditatiu d´assistència i
assimilació.

a. m. p. b.
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La Fundación Laboral de la Construcción de Ca-
taluña cerró su Plan de Formación Continua del
año 2008 con más de 20.000 alumnos (21.249),
un 48,8% más que el año anterior en el que for-
mó a 14.280 alumnos.

Uno de los cambios más significativos registra-
dos en Cataluña en 2008 es que por primera vez
el área de Seguridad y salud fue la más demanda-
da por los alumnos de la entidad. En 2008, la Fun-
dación Laboral formó en Cataluña a 10.688 alum-
nos en Seguridad y salud, (50,3% del alumnado
total), lo que supone un 82% más con respecto a
2007, cuando se formaron 5.872 alumnos en di-
cha área.

Mientras, en la de Oficios, en el año 2008, se
registraron 9.350 alumnos (44% del total), y en el
área de Gestión se formaron 1.211 alumnos (5,7%
del total).

La modalidad presencial continuó siendo la más
demandada, pues fue solicitada en 2008 por el
90% de los alumnos (19.122). Las acciones
formativas que combinaron la modalidad presen-
cial con la de distancia (mixta) registraron el 9,1%
de los alumnos (1.926), y las que únicamente se
impartieron en la modalidad de distancia, el 0,9%
(201).

Por tramos de edad, los trabajadores de entre
26 y 35 años formaron el grupo más numeroso,
representando el 38,6% (8.186). A éstos les siguie-
ron los alumnos de entre 36 y 45 años, el 31,1%
(6.590), y, tras ellos, los trabajadores de entre 46 y
55 años, y entre 16 y 25 años, que representaron
el 15,2% (3.216) y el 8,7% (1.843), respectiva-
mente.

Con respecto al género, la entidad recibió en sus
aulas a 1.378 mujeres, que representaron el 6,5%
del total de los alumnos. Este dato indica un au-
mento del 73% respecto a las alumnas formadas
en 2007 (796), Además, si se compara con el por-
centaje respecto al alumnado total se observa un
pequeño aumento, puesto que en 2007 las muje-
res constituyeron el 5,6% del total de los alumnos
de la entidad (frente al 6,5% de 2008).

De todos estos datos se desprende que el perfil
del alumno de la Fundación Laboral en Cataluña
es el de un trabajador de entre 26 y 35 años, que
se decanta mayoritariamente por cursos del área
de Prevención, en la modalidad presencial.

Las tres acciones formativas que registraron una
mayor demanda en 2008 fueron: “Formación ini-
cial en Prevención de Riesgos Laborales”, con 4.365
alumnos, “Nivel básico de prevención en construc-
ción”, con 2.653, y “Operador de grúa torre”, con
1.354. Estos tres cursos fueron los más demanda-
dos también por los alumnos de la Fundación La-
boral a nivel nacional.

Los alumnos extranjeros representaron un
22,5% y aumentaron más de un 80%

En 2008, la Fundación Laboral de la Construc-
ción de Cataluña formó a un total de 4.801 alum-
nos de procedencia extranjera, lo que supone un
22,5% del total de alumnos formados por la entidad,
y un incremento del 80,6% en el número de alum-
nos extranjeros formados con respecto a 2007.

En cuanto al lugar de origen del alumnado ex-
tranjero de la Fundación Laboral en Cataluña, del
total de alumnos inmigrantes, el 21% de los alum-
nos procede del continente africano. Le siguen los
alumnos que provienen de Latinoamérica, que re-
presentan el 18%, mientras que los países del este
de Europa son el lugar de procedencia del 8% de
los alumnos inmigrantes de la entidad.

Sobre estas líneas, el Sr. Emilio Gómez
Villardon, Gerente de la Fundación Laboral  de
la Construcción.
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Les Petites I Mitjanes Empreses, PIMES, a les
quals pertanyen la majoria de les empreses de pin-
tura i, en el cas del nostre Gremi d´Empreses de
Pintura de Barcelona i Comarques, la pràctica
tota l i ta t ,  són soc ia lment  i  econòmicament
importants, des del moment que representen el
99% de totes les empreses a la UE, cobreixen al
vo l tant  de 65 mi l ions  de l locs  de t reba l l  i
contribueixen a la innovació.

No obstant, s´enfronten a especials dificultats a
les quals les legislacions comunitària i nacionals
tracten de donar-hi solució, atorgant diversos
avantatges a les PIMES. Es feia necessària una
definició legalment segura i fàcil per a l´usuari,
per tal d´evitar distorsions en el Mercat Únic.

És per això que en 2001-2002 s´efectuaren dues
rondes de consulta pública intensiva, com a
conseqüència de les quals la Comissió Europea va
adoptar al maig de 2003 una recomanació en
relació a la definició de les PIMES, que entrà en
vigor el 1er de gener de 2005, l´enunciat de la
qua l  era  e l  següent :  «Recomanació de la

La definició europea de les pimes

Comissió 2003/361/EC sobre la definició de les
micro, petites i mitjanes empreses (PIMES)
pels Estats Membres».

El desembre de 2006, la Comissió aprovà un in-
forme que resumia les principals actuacions dutes
a terme pels Estats Membres, el Banc d´Inversió
Europeu i el Fons Europeu d´Inversió.

Voldríem fer constar que a casa nostra, una de
les iniciatives més notòries, en compliment de
l´esmentada Recomanació, ens vingué de PIMEC,
la Patronal Catalana de les petites i mitjanes
empreses,  a la qual el nostre Gremi està associat
des de fa molts anys, la qual incorporà al seu nom
la nova definició, passant a dir-se: PIMEC, Patro-
nal Catalana de les Micro, Petites i Mitjanes
Empreses.

Per a una major informació als nostres lectors,
desitgem facilitar-los un resum de la definició de
les micro, petites i mitjanes empreses, la qual
constitueix l´Annex de la Recomanació 2003/361/
EC.

ANNEX

TÍTOL 1

DEFINICIÓ DE LES MICRO, PETITES I MITJANES EMPRESES ADOPTADA PER LA COMISSIÓ

Article I

Empresa

Es considera com empresa tota entitat dedicada a una activitat econòmica, independentment de la  seva
forma jurídica. Això inclou, en particular, les persones autònomes i família que amb elles treballen,
dedicades a un ofici o altres activitats, les societats de persones o les associacions dedicades regularment
a una activitat econòmica.
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Article 2

Personal i sostres financers que determinen les categories d´ empresa

1. De la categoria de micro, petita i mitjana empreses (PIMES) la mitjana està formada per empreses que
ocupen menys de 250 persones i que tenen una facturació anual que no excedeix de 50 milions d´
Euros, i/o el total del balanç anual no excedeix de 43 milions d´Euros.

2. Dins de la categoria de PIME, una petita empresa es defineix com una empresa que ocupa menys de 50
persones i la facturació anual de la qual i/o el total del seu balanç anual no excedeix de 10 milions
d´Euros.

3. Dins la categoria de PIME, una microempresa es defineix com una empresa que ocupa menys de 10
persones i la facturació anual de la qual i/o el total del seu balanç anual no excedeix de 2 milions
d´Euros.

(Per a una millor percepció dels tres tipus d´empresa, per part dels nostres lectors,
les sintetitzem en un quadre sinòptic):

Com els lectors poden apreciar, l´anterior definició
de les petites i mitjanes empreses, a nivell europeu
comprenien només les empreses de menys de 250
i de 50 treballadors.

Calia una tercera categoria, en la qual se sentíssin
representades les petites empreses que a casa
nostra i també en la resta de l´ Estat espanyol,
constitueixen el gruix de la nostra professió, tant
pel nombre de treballadors com per llur facturació
i total de balanç anual.

Aquestes han quedat perfectament definides en
la nova categoria de micro, és a dir, aquelles
empreses de menys de 10 treballadors, que fac-
turen 2 milions anuals d´euros i el balanç total
anual de les quals puja uns altres 2 milions.

La resta dels Articles de la Definició de les micro,
petites i mitjanes empreses, es refereix als tipus
d´ empresa presos en consideració en calcular el

personal i muntants anuals; a les dades emprades
pel càlcul del personal i els imports financers i
període de referència; al càlcul del personal
d´aquestes empreses, el qual consisteix en:

(a)  empleats;

(b) persones que treballen per l´ empresa subordinades
a la mateixa i considerades sota la llei nacional;

      (c)  administrador propi;

      (d)  associats dedicats a una activitat regular
a  l´ empresa i que es beneficien d´ avantatges
financers de l´ empresa.

        Els aprenents o estudiants contractats en
formació professional amb un contracte d´
aprenentatge no estan inclosos dins del personal. La
durada per maternitat o permisos per paternitat no
es compten

Categoria Empresa Personal Facturació o Balanç total

mitjana < 250 50 milions euros 43 milions euros

petita < 50 10 milions euros 10 milions euros

micro < 10 2 milions euros 2 milions euros
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Els restants Articles fan referència a l´establiment de
les dades d´una empresa; estadístiques d´acord amb
les següents mides d´empresa:

(a) 0 a 1 persona;
(b) 2 a 9 persones;
(c) 10 a 49 persones;
(d) 50 a 240  persones.

Així com també a Referències i a la Revisió de l´actual
definició, en particular els sostres  de facturació i del
balanç total.

Diguem finalment, que la Comissió Europea està
interessada en tenir informació sobre els resultats
de la Recomanació sobre la definició de les PIMES.

És per això que demanà els seus comentaris a les
organitzacions empresarials europees, donant-lis
un termini fins final de novembre de l'any 2008.

Esperem amb aquesta informació, haver donat a
tots els nostres associats una visió prou àmplia
sobre la gestació, aprovació i entrada en vigor de
la nova definició europea de les nostres PIMES.

europa . notícies europa . notícies europa. notícies europa

europa . notícies europa . notícies europa. notícies europa

IVA: La Comissió proposa revisar les regles de facturació amb vistes a reduir les
càrregues per les empreses i a ajudar els Estats membres a lluitar contra el
frau.

La Comissió Europea ha adoptat el 28 de gener de 2009 una proposta de cara a modificar la
directiva 2006/112/CE, dita «directiva IVA», pel que fa referència a les regles de facturació, sobre
la base d´una comunicació relativa a l´evolució tecnològica en l´ àmbit de la facturació electrònica.

L´objectiu de la proposta és el d´aumentar el recurs a la facturació electrònica, reduir les càrregues
per a les empreses, sostenir les petites i mitjanes empreses (PIMES) i ajudar als Estats membres a
lluitar contra el frau.

La Comissió estima que es fa necessari augmentar el recurs a la facuració electrònica, deixant de
fer signatures avançades o intercanvi de dades informatitzades (EDI) de les condicions prèvies a l´
enviament de factures electròniques. A més a més, estarà autoritzat l´emmagatzement electrònic
de les factures, fins i tot quan la factura original és de suport paper, i s´introduiran períodes
d´emmagatzement comuns.

Per ajudar les PIMES, es proposa incrementar el recurs a la facturació simplificada, en especial per
les factures d´un import reduït (fins a 200 Euros), el qual serà particularment interessant per les
petites empreses. Aquest tipus de facturació serà també autoritzat pels lliuraments de béns o
prestacions de serveis destinats a particulars, així com per a certs lliuraments de prestacions
exonerades, quan el risc de frau és limitat.

La proposta simplifica, modernitza i harmonitza les regles de l´ IVA en matèria de facturació.
Particularment, suprimeix les disposicions actuals de la directiva IVA que obstaculitzen la facturació
electrònica, tractant les factures en paper i les factures electròniques de la mateixa manera.

La proposta constitueix un element essencial del programa d´actuació de la Comissió, enfocat a
reduïr en un 25% d´aquí a 2012, les càrregues que pesen sobre les empreses. S´inscriu també en
l´estratègia de la Comissió, destinada a reforçar l´eficàcia de la lluita contra el frau a l´IVA.
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Temps lliure

En aquesta edició ens ha semblat interessant apropar els socis a dues de les
moltes ofertes culturals que la ciutat posa a l´abast.  Ambdues exposicions són
d´entrada lliure.

L´Arxiu Fotogràfic presenta 60 instantànies del
fotògraf Francesc Serra sobre artistas de finals
del secle XIX i principies del XX  i de les seves
obres, com en Ramón Casas, Nonell, Josep
Clarà o Joan Miró.
Del 23.2.09 al 23.5.09

Mostra de vuitanta obres del famós pintor
barceloní plenes de llum i color  pintades amb
olis i pastels, que reprodueixen gairebé tots
els paisatges catalans. Destaquen especialment
les obres que va pintar de  Mallorca i la seva
naturalesa.
Del 4.2.09 al 26.4.09

Joaquim Mir  ( 1873-1940)

CaixaForum Centre Social i Cultural,
Av. Marques de Comilllas, 6. Sants-
Montjuich

De dilluns a diumenge. De 10:00 a 20:00h.
Dissabtes.                De 10:00 a 22:00h.
Entrada lliure.

El nostre agraïment als fabricants de pintura i entitats connenctades 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.

Retrats de Francesc Serra
(1877-1967)

Arxiu Fotogràfic de Bcn.
Sala d´exposicions.
Pl. Pons i Clerch,2. Ciutat Vella

De dilluns a dissabte. De 10:00 a 19:00h.
Entrada lliure.
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