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EDITORIAL

Apreciats socis,
Tots nosaltres som conscients de com és d´important la Formació Professional per a tots els treballadors, independentment de les seves especialitats. Malauradament, al nostre
país la Formació Professional sempre ha estat oblidada, si
més no en la majoria dels oﬁcis. Aquest fet pot portar greus
conseqüències perquè els veritables Mestres d´especialitats
van desapareixent, i això és un perill per al nostre oﬁci.
Veritablement, crec que encara som a temps de mantenir
l´oﬁci si perseverem i ens mostrem ferms en conservar-lo.
Sabem, però, que són els nostres governants els que han de dur a terme una ensenyança
regularitzada de tots els oﬁcis. És cert que últimament la mentalitat dels polítics està canviant; almenys admeten el desavantatge del país comparat amb la resta d´Europa.
Aquest reconeixement ha fet que es comencin a posar en marxa diverses activitats en
favor de la Formació Professional.
No obstant, pel que fa al nostre oﬁci, encara passarà temps abans no veiem la Formació Professional normalitzada, però des dels Gremis continuarem treballant ﬁns aconseguir-ho.
Mentrestant seguim instruint els pintors amb els diferents Cursos de Perfeccionament
a l´Escola - Taller. I vull insistir una vegada més a tots els socis del Gremi de Barcelona i
Comarques per què participin en el cursos i demostracions que organitzem; això ajuda el
nostre oﬁci i garanteix el seu futur.
A tots els empresaris que tinguin treballadors assalariats al seu càrrec els convoco per
que els hi facin assistir als cursos, ja que aquest és el camí per fer oﬁcials de 1ª.
Penseu també en les repercusions positives de cara als nostres clients. La Formació és
la millor eina per lluitar contra l´intrussisme i la competència deslleial, que desprestigia
l´oﬁci amb la seva manca de professionalitat i amb uns preus que no corresponen amb
la realitat.
Fem tots plegats que aquests problemes vagin desapareixent: Participin vostès i els
seus treballadors en tots els cursos que ofereix el Gremi. Ja saben que aquests cursos es
realitzen en horaris posteriors a les jornades laborals i que són gratuïts.
Mentrestant, rebin una molt cordial salutació.

Antoni Peña
President
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INFORMACIÓ TÈCNICA

EL MUNDO DE LA PINTURA: HEMPEL
25 de Marzo de 2009
Hempel obtiene un resultado aceptable y mejora la eﬁcacia operativa en 2008
El 2008 ha sido el año de mayores inversiones en la historia de Hempel y los resultados demuestran que la estrategia de
la compañía, One Hempel – Everywhere, da sus frutos a pesar de la recesión.

Hempel obtuvo un resultado satisfactorio en 2008, a pesar de la recesión económica global que ha afectado duramente al sector
de pinturas. No obstante los ingresos y el beneﬁcio fueron menores a los de 2007, principalmente por la bajada del segmento de
Contenedores que supuso una disminución de ventas de 80 millones de Euros para el Grupo.
Las cifras básicas fueron:
• Un total de 273 millones de litros vendidos frente a 289 en 2007
• Las ventas totales del Grupo disminuyeron un 1% hasta 916 millones de Euros
• E l b e n e f i c i o o p e r a t i v o d i s m i n u y ó e n u n 7 % h a s t a 8 9 m i l l o n e s d e E u ro s ( a u m e n t ó u n
7% excluyendo los gastos extraordinarios)
• El beneﬁcio neto disminuyó un 18% hasta 57 millones de Euros (aumentó un 2% excluyendo los gastos extraordinarios)
Un año de expansión
El hito más destacado en 2008 ha sido la adquisición por 150 millones de Euros de Hempel Hai Hong a sus socios China Merchants
Holdings (International) Co. Ltd.. La adquisición, que se materializó el 5 de Enero de 2009 da a Hempel el control total de su operación
en China, donde se espera un fuerte crecimiento en los próximos años.
Hempel adquirió asimismo el control total de sus operaciones en Marruecos y Croacia e inició la implantación de fábricas nuevas en
China y Polonia (ambas deben estar operativas en 2010).
El Presidente y C.E.O. del Grupo, Pierre-Yves Jullien, comenta: “Las inversiones son vitales para asegurar que seguimos manteniendo
nuestra posición como empresa global; aunque una inversión de 150 millones en las actuales circunstancias requiere valor. No hay duda
de que 2009 y 2010 van a ser años realmente difíciles. No obstante, si mantenemos nuestra atención sobre la mejora de eﬁciencia y
suministramos productos de alta calidad y un nivel de servicio alto, acabaremos siendo una empresa aún más fuerte.”
La mayoría de los segmentos de negocio crecieron en 2008
En esencia 2008 tuvo dos caras para Hempel. El sector de Contenedores se mostró fuerte al principio, registrando una fuerte caída
de ventas en la última parte del año. Por el contrario, las ventas en el resto de segmentos aumentaron.
Principalmente impulsado por la región Asia-Pacíﬁco, el segmento de Protective Coatings fue el que experimentó el mayor crecimiento
(12 por ciento), netamente por encima del mercado. También Marina se comportó bien a pesar de una ralentización en la última parte
del año. Decoración creció, sobre todo a remolque de la construcción en China y Oriente Medio. Náutica Deportiva se mantuvo estable,
tal como en los últimos años y se espera un ligero decrecimiento en 2009.
El beneﬁcio operativo afectado por los gastos extraordinarios
El beneﬁcio operativo de Hempel fue de 89 millones de Euros en 2008. Este resultado se vio afectado fuertemente por gastos
extraordinarios que incluyen provisiones sobre los costes del cierre de la planta de producción en Dinamarca y la amortización de la
marca Lacor (adquirida en 2007). Excluyendo la cuantía del ajuste por gastos no recurrentes, la cifra se sitúa justo por encima de 100
millones de Euros (96 millones en 2007). Una gran parte de las ventas de Hempel se realizan en dólares USA, por lo que la debilidad
de esta divisa tuvo un efecto negativo en el resultado de 2008.
Informe anual de Hempel A/S
El informe anual de Hempel A/S está disponible en PDF en www.hempel.com
Para más información contactar a:
Malte V. Eggers.Group Communications Director.Hempel A/S.
Tel: + 45 4527 3976-Móvil: + 45 2097 5809-meg@hempel.com
Nota para editores:
El Grupo Hempel es líder en la producción y venta de recubrimientos para los sectores de Marina, Protección Industrial, Contenedores,
Náutica y Decoración. Hempel tiene fábricas, oﬁcinas, centros de I+D y depósitos situados estratégicamente alrededor del mundo.
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I JORNADES INTERNACIONALS « INNOVACIÓ, FP I EMPRESA»
Des de fa uns mesos, la consigna «Formació davant la crisi», s´ha convertit en missatge
d´Associacions de Professionals, Organitzacions i Administracions Públiques. En aquest marc s´han
celebrat les I Jornades Internacionals « Innovació, FP i Empresa », inaugurades per l´Alcalde de
Barcelona, que presenten una Guía de Bones Pràctiques el.laborada per l´OCDE, per a la millora
del sistema educatiu de Formació Professional.

A Barcelona, a la Casa Llotja de Mar, s´han celebrat els dies
12 i 13 de març les esmentades Jornades, organitzades per la
Fundació Barcelona Formació Professional de l´Ajuntament,
amb la participació de l´OCDE ( Organització per a la Cooperació
i el Desenvolupament Econòmic) com a principal ponent, i amb
el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona.
L´objectiu del seminari ha estat, d´una banda, establir les bases
necessàries per millorar els programes de Formació Professional
als països integrats als programes de l´OCDE, i, d´altra banda,
exposar les experiències i resultats obtinguts ﬁns ara a la UE.
A la 1ª sessió de les Jornades, els representants de l´OCDE
han donat a conèixer els resultats de l´estudi «Innovació en
Educació Vocacional y Aprenentatge», VET, que examina els
factors, positius i negatius, que inﬂueixen en l´actual situació
del sistema educatiu de la Formació Professional.
L´estudi analitza els sistemes i estratègies d´innovació que
s´apliquen a la FP en diferents països adscrits al programa VET
La 2ª sessió de les Jornades va tenir un caràcter eminentment pràctic. El Sr. Roland Oesterlund, Director General del Ministeri d´Educació de Dinamarca, i el Sr. Bent Paulsen, cap de Departament per
a la Promoció i Desenvolupament de VET , van exposar els resultats de la col.laboració estatal amb el
projecte VET de l´OCDE en el camp de la Formació Professional.
A continuació presentem una síntesi del discurs del Sr Oesterlund qui, planerament i amb claretat,
va explicar a l´auditori els resultats de la implantació del projecte a Dinamarca.
Abans, però, traslladem literalment les paraules del Sr. Paulsen sobre la experiència a Alemanya.
« El sistema alemany d´ Ensenyança Vocacional dual ( combinació de teoria i pràctiques a l´empresa)
gaudeix d´una excelent reputació en tot el món. Aquest apropament a la pràctica del treball i l´ocupació
assegura que un alt percentatge de titulats tinguin accés a l‘ocupació, i garanteix un adequat suministre
de ma d´obra especialitzada per a la indústria. El programa VET proveeix treballadors amb preparació
professional i els ofereix bones perspectives laborals a mitjà i llarg plaç. Aquest és un prerequisit per a
la inserció en la vida social. L´ensenyança dual és la millor prevenció contra l´atur juvenil, i també suposa
una important contribució a la capacitat competitiva i d´innovació.
El canvi estructural en indústria i societat, el desenvolupament demogràﬁc i els creixents canvis, són un
repte al qual l´Ensenyança Vocacional deu adaptar-se. Per tal d´assegurar una bona rotació de les places
d´ensenyament, hem de perseguir també objectius a llarg termini i millorar les estructures i aspectes del
sistema d´Ensenyança vocacional»
6
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L´experiència danesa.
Dinamarca pertany al grup de països europeus
que ha mantingut l´aprenentatge tradicional i
gremial, ja que la seva estructura econòmica
s´ha basat en la petita i mitjana empresa des de
l´epoca medieval.
El país encara compta amb un alt percentatge
ocupacional i, en general, amb un nivell saludable
d´educació.
La demanda laboral de treballadors amb una
alta qualiﬁcació creix, mentre que els llocs de
baixa qualiﬁcació caminen vers un clar retrocés
.
Per altra banda, la població treballadora ha envellit, raó per la qual s´ha incrementat la necessitat
de treballadors extranjers en indústria i serveis
públics. Això crea la necessitat de mantenir el
tipus d´educació que farà que els nous treballadors adquireixin els especíﬁcs coneixements per
desenvolupar la seva feina.
El programa educatiu VET vol demostrar davant
aquestes circumstàncies la seva efectivitat.

Aquesta modalitat d´ensenyança no vol dir
que el paper de l´escola quedi menyspreat; molt
al contrari, les companyies contractants estan
involucrades en tot el programa escolar. La clau
de l´èxit roman en la interrelació i cooperació al
llarg de tot el procés formatiu.
El Ministeri d´Educació és el responsable de
legislar les bases d´aquest sistema educatiu, i
de portar a terme inspeccions periòdiques als
Comités de Tutoria.
Els Comites s´estableixen localment; així valoren
les necessitats de capital humà dins la seva àrea,
evaluen els programes i duració dels cursos, i els
modiﬁquen en base als canvis i innovacions que
apareixen al mercat.
Una altra tasca fonamental dins el camp de la
innovació és la de proporcionar nous programes
formatius, especialment pel que fa referència a
les tecnologies emergents.

Més de la meitat del periòde educacional dels
joves passa per les pràctiques realitzades dins
l´empresa, amb la qual es signa un contracte.

«La clau de l´èxit roman en la interrelació i cooperació dels organismes
i empreses involucrades en tot el
procés formatiu»

Un curs bàsic de Formació Professional té una
duració màxima de 25 setmanes. A continuació, l´alumne entrarà al programa VET, que pot
ocupar-li d´entre tres o tres anys i mig.

En temps de canvi és difícil que les organitzacions privades puguin absorvir noves disciplines
amb rapidesa. En aquest casos és també el Ministeri el responsable d´implantar-les.

Per tal d´aconseguir l´admissió dins el programa,
els estudiants han de pactar un acord de pràctiques amb una empresa prèviament autoritzada
pel Trade Comite, representat per contractants
i contractats. D´aquesta manera, els alumnes
experimenten els canvis de la tecnologia i de la
situació del mercat immersos en les condicions
reals del món laboral .

Amb l´objectiu de mantenir la interconnexió
entre tots els organismes implicats es va crear el
Consell Nacional per a la Educació Vocacional;
el seu propòsit és tancar la xarxa que connecta
govern, institucions, treballadors i empreses que
intervenen en el programa.

Els joves aprenen a l´empresa el que no poden
copsar des de les aules; experiència i posicionament laboral.
Durant el periòde de contracte amb l´empresa,
els alumnes reben un salari, fet que propicia una
completa integració dins el lloc de «treball».

El Consell és un forum d´intervenció global que
manté informat el govern sobre tots els aspectes
concernents a l´evolució del model VET, que engloba aproximadament 100 especialitats diferents de Formació Professional.
D´entre les nombroses intervencions que es van
succeir al llarg de les Jornades, també destacà la
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« Els Comités de Tutoria valoren les
necessitats de capital humà dins la
seva àrea»
de Suisa, on s`estableix la legislació en ensenyament basant-se en la experiència pràctica; a més,
es destina un 10 % del pressupost a promocionar
la innovació.

General d´Ensenyaments Professionals, Artístics
i Especialitats.
El Sr. Francí defensa el caracter local en la relació Formació = Empresa per l´avantge econòmic
i social que representa el fet que els joves trobin
feina a la seva àrea de residència.

Però, per damunt de tot, l´exemple suïs creu
que el seu èxit es basa en la interrelació de tots
els concernents dels programes d’ensenyança.

La ﬁnalitat d’aquestes Jornades ha sigut, no
obstant la diversitat de temes sobre la taula, donar a conèixer les recomanacions clau per ajudar
els paisos de l´OCDE a millorar i incrementar la
seva responsabilitat respecte als sistemes de
Formació Professional.

Com a ponent representant de la Generalitat va compareixer el Sr. Josep Francí, Director

Per acabar, farem esment de les més destacables conclusions d´aquest estudi.
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inversió

Les Administracions Públiques han d´invertir en Formació
Professional en temp de bonança econòmica, i davant
la crisi s´han d´enfortir les inversions en innovació.

conservació

Aproﬁtament dels coneixements adquirits i formalització
institucional d´aquests coneixements.

reconeixement

Eliminar el greuge comparatiu de la Formació Professional
enfront dels estudis universitaris.

anticipació

Necessitat de visió a llarg plaç i identiﬁcació de les necessitats emergents.

tutela

Evaluació dels esforços en innovació per part de
l´Administració per evitar que es perdin.

interrelació

Millora de la comunicació entre recerca i innovació.

SOCIETAT

INSTITUT GAUDÍ
DE LA CONSTRUCCIÓ
« La Formació, una sortida a la crisi»

El passat 23 de març, van tenir lloc les
Jornades « La Formació, una sortida a la
crisi», organitzades per l´Institut Gaudí
de la Construcció, a l´Hotel Hesperia
Tower de l´Hospitalet de Llobregat. El
President de l´Institut Gaudí, el Sr. Jordi
Balagué, va inagurar la Jornada , que
coincidia amb els 20 anys d´existència
de l´Institut.

En la seva intervenció, el ministre Corbacho
va assenyalar la bombolla ﬁnancera, basada en
una economia irreal, com a causa de la crisi, que
caliﬁcà com la més greu des de fa 80 anys.
Així mateix, esmentà els 135.000 autònoms
perduts l´últim any, 80% dels quals pertanyen al
món de la Construcció.
Les iniciatives proposades pel Sr. Corbacho
passan per plantejar el futur de la Construcció
des d´una altra perspectiva ; rehabilitacions que
impliquen noves energies amb la consegüent formació per instal.lar-les, construcció d´habitatges
de protecció oﬁcial i inversió en infraestructures
amb mà d´obra qualiﬁcada.

Sota el lema + Formació = - Crisi, l´Institut
Gaudí ha reunit personalitats polítiques, llicenciats i representants del món de la Construcció en
la Jornada celebrada el 23 de març a Barcelona,
amb l´objectiu d´analitzar el decurs de la Formació
Professional ﬁns ara i en el futur.
El President de l´Institut Gaudí, Sr. Jordi Balagué
i Termes va inagurar la Trobada presentant els
ponents, amb menció especial de les intervencions del Sr. Celestino Corbacho, Ministre de
Treball i Immigració, el President de la Generalitat
de Catalunya, Sr. José Montilla, i l´Alcaldessa
d´Hospitalet de Llobregat, Sra. Núria Marín.
El Sr. Balagué ha volgut enfocar les Jornades
des d´una anàlisi positiva, analitzant els recursos
de que es disposa ara i dels que s´hi trobaran
més endavant.
En aquesta línia, ha fet un breu resum del que
s´ha aconseguit ﬁns avui, passats 20 anys des
de la creació de L´Institut Gaudí. Des de llavors,
l´Institut ha creat 8 escoles a tot Catalunya i en els
20 anys de la seva existència ha format 250.000
treballadors.
En paraules del Sr. Balagué, el sector precisa,
més que mai, invertir en la Formació del seu capital humà per afrontar un futur que cada vegada
serà més exigent a nivell professional.

A la fotograﬁa superior, intervenció del Sr. Corbacho, acompanyat per l´alcadessa de l´Hospitalet i el
Sr.Balagué.
A sota, el Sr.Balague explica al Sr. Montilla detalls
sobre l´exposició dels 20 anys de l ´Ínstitut Gaudí.
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Seguidament, el Sr. Leopoldo Badía, Doctor Ingenier Industrial i autor del llibre més popular sobre la
situació actual, « La crisi Ninja», va explicar planerament quines han estat les causes de la crisi. Segons
la seva opinió, l´euribor suporta els errors i abusos
que s´han comés amb els prèstecs inmobiliaris, pràctica que va començar als EEUU.
Altrament, Badía refusa la recomanació del President del Govern central d´augmentar el consum;
molt al contrari , l´ economista recomana consumir
« el que és necessari».
També denuncia el greu nivell de «distracció» de
l´Administració.
Molt propera als assistents professionals d´oﬁcis
va resultar la participació del Sr. Josep Gardeñes,
President del Gremi de Constructors de les Terres de
Lleida i de la Federació de Gremis de Constructors
d´Obres de Catalunya.
En primer lloc, Gardeñes encomià la labor de
l´Institut Gaudí al llarg d´aquests 20 anys. Per contrast,
va posar la nota crítica dirigida a les Administracions
Públiques, en el sentit que cal defensar l´aprenentatge
a « peu d´obra» com a element indispensable en tot
oﬁci. També advertia als assistents que aquest model
formatiu està en risc de desaparèixer degut al ritme
frenètic que domina avui al sector de la Construcció,
alhora que reivindicava el merescut reconèixement
de la importància dels oﬁcis.

Amb l´aval de 40 anys d´experiència professional, el Sr. Herce va enumerar una sèrie de
dades molt clariﬁcadores sobre les causes de
l´estat actual de l´urbanisme al nostre pais.
Segons Herce, a Barcelona s´han construït
unes 1.200 hectàrees per any, i el beneﬁci no
ha repercutit en el ciutadà.
No creu que s´apliqui en la construcció el
factor ecològic de forma adient; la normativa
no està en consonància amb la necessitat
social.
També ha passat que la obra pública dels
ultims anys, altament tecniﬁcada, s´ha deixat
en mans de personal no qualiﬁcat, reﬂexió
que indica la necessitat de formar treballadors
realment professionals.
Les polítiques, en les darreres dècades, obssessionades per la immediatesa dels projectes,
no han afavorit gens la inversió en innovació.
Davant aquesta situació, Herce proposa invertir en formar treballadors capaços de dominar
les noves tecnologies conservant, no obstant,
els nivells bàsics d´aprenentatge.
Per descomptat, també es fa imprescindible
una Formació en Gestió i Manteniment de les
instal.lacions.

Un altra punt de vista digne d´esmentar va ser el del
Sr. Àngel Pladevall, antic alumne de l´Institut Gaudí
i soci fundador de dues empreses constructores.

Per tal de fer efectiu el bon funcionament del
sistema, la normativa urbanística s´haurà de
revisar des de les necessitats de la innovació.

El Sr. Pladevall assenyalà que en el últims anys les
Institucions Públiques han descuidat la Formació degut a la molta feina existent i a la mobilitat laboral.

Tot seguit i ja en l´Acte de Cloenda, el
President de la Generalitat de Catalunya,
Sr. Montilla, acompanyat pel President de
l´Institut Gaudí, Sr. Balagué, va despedir la
Jornada amb la felicitació als responsables de
l´Institut, passats i presents, per la seva labor al
llarg d´aquests anys, i va anunciar un augment
d´inversió de més de 45,8 mil.lions d´euros en
Formació.

Pladevall proposa un pla d´estudis obligatoris per
a la Formació Professional per tal de no caure en el
mateix error quan tornin els temps de prosperitat
econòmica.
L’última intervenció, a càrrec del Sr. Manuel Herce,
Director d´Urbanisme de l´Àrea Metropolitana de
Barcelona els anys 1985-1987, va oferir una visió, si
més no, discrepant dels discursos polítics que acostumem a sentir des de les Administracions.
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Conﬁem, doncs, que aquesta injecció en
favor del desenvolupament de la Formació
Professional, tan necessària en la societat, es
faci realitat ben aviat.

ACTUALITAT

CONSTRUMAT 2009
Construmat 2009 s´adherit al missatge oﬁcial
«rehabilitació i innovació» del qual s´han fet ressò
administracions i associacions com un canal de
sortida de la crisi.
En aquest sentit, Construmat vol ser una eina
que ajudi a dinamitzar el sector, tot i que el mateix
Saló ha rebut també l´impacte de la crisi.
Enguany, els seus expositors s´han reduït d´un
43 %, i si al 2007 la superfície expositora a Plaça
Espanya fou de 155.000m2, en el 2009 ha estat
de 74.800m2. Val a dir, però, que el 2007 va ser
un any de ple boom immobiliari i la situació era
totalment inversa a l´actual.
A l´espai Pintudecora s´han trobat a faltar les
grans marques, però els gremis i associacions no
han faltat a la seva cita.

A dalt, estand de FEPIC. A sota, el President Sr. Peña
i el Sr. Gabriel, membre de la Junta. Sota aquestes
línies, mostres d´oﬁcis.

El Gremi d´Empreses de Pintura de Barcelona
i Comarques, aplegat en un estand comú amb
la Federació de Gremis de Pintors de Catalunya ha exposat, una vegada més, la seva labor
d´ensenyament de l´oﬁci de pintor i d´incorporació
de noves tècniques.
Durant la setmana s´han realitzat demostracions
de tècniques tradicionals « in situ», i els visitants
van estar a bastament informats sobre els serveis
que ofereix el Gremi.
Quant a novetats i Jornades, hem de dir que la
Fira ha presentat un ampli programa de seminaris
i ponències focalitzats en gran part en «Construcció sostenible i Energies renovables».
L´espai Casa Barcelona, en la seva 5ª edició,
convidava a experimentar un habitatge adaptat
a les necessitats socials actuals.
FITEC,-Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació- presentava tota l´oferta tecnològica de
les universitats i centres associats. També s´han
organitzat concursos; de paletes, d´instaladors
de parket....

Finalment fem esment dels Premis Construmat
2009 atorgats a ; Pavelló Espanya a l´Expo Zaragoza 2008 -Premi Construmat d´Ediﬁcació-,
Construcció i Urbanització de la Gran Via i Plaça
Europa - Premi Ingenyieria Civil - , i Plataforma
Fipro. Lahyer S.A - Premi Construmat de producte
per a la Construcció.
Com a comiat, volem agraïr a la Direcció de
Construmat el tracte i atencions rebuts tant en
la preparació com en el desenvolupament de la
Fira.
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ACTUALITAT

ENTREVISTA:
PILAR NAVARRO
Directora de Construmat

propostes d’un alt nivell tècnic. Aquestes xifres
demostren el prestigi aconseguit per aquests
guardons i l’aval de qualitat que atorguen tant
als guanyadors com als ﬁnalistes

- Quins resultats ha donat la uniﬁcació
de Construmat en un sol espai?
L’organització està satisfeta de la celebració de
Construmat al recinte de Gran Via ja que hem donat resposta a una reiterada petició d’expositors i
visitants. Tot i reconèixer que hem de fer diversos
ajustaments per a properes edicions, creiem que
la uniﬁcació en un recinte modern i versàtil com
el de Gran Via ha aportat més avantatges que
inconvenients, sobretot, pel que fa a qüestions
logístiques i de muntatge i desmuntatge.
Creiem que pel visitant també ha representat
una millora. Pensem que concentrar tota l’oferta
en un mateix recinte permet gaudir d’una visió
completa i global d’una part molt signiﬁcativa
del sector i, al mateix temps, optimitzar el temps
de la seva visita.
- Quines estratègies d’èxit s’han aplicat
per a un moment com aquest?
Hem apostat per la internacionalització, tot i
que la crisi és d’àmbit global. Hem aproﬁtat la
xarxa de delegacions internacionals que Fira té
a tot el món per aconseguir atraure expositors
i visitants. D’altra banda, hem pogut aproﬁtar
el “know how” d’una institució com Fira per
oferir als expositors solucions clau en mà a preus
competitius.
- Quines han estat les novetats més destacables de Construmat 2009?
Construmat ha posat de manifest que la innovació és una de les millors fórmules per fer front
a la crisi. Així s’ha demostrat amb la XIII edició
del Premis Construmat a la innovació tecnològica
en les seves tres categories (Ediﬁcació, Enginyeria
Civil i Producte). En la primera, s’han presentat
114 obres mentre que a la segona, han estat un
total de 20. La categoria de Producte ha rebut 54
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Un altre aspecte a destacar es la dimensió de
fòrum de debat i de reﬂexió que té Construmat
i que el diferencia de la resta d’esdeveniments
ﬁrals. Al llarg del sis dies de saló, s’han celebrat un
grapat de jornades tècniques, seminaris i congressos en què s’han tractat qüestions que afecten
el sector i que han comptat amb la participació
de ponents com la ministra d’Habitatge, Beatriz
Corredor, o el comissari europeu d’Energia, Andris Piebalgs, entre d’altres.
La cinquena edició de Casa Barcelona ha estat
un dels grans atractius del saló. El projecte ideat
per Ignacio Paricio i convertit en un ediﬁci modular, innovador, sostenible i social per l’estudi
Pich Aguilera ha posat de relleu que Construmat,
a més, fa aportacions reals. Tant és així que
l’Ajuntament de Barcelona ha mostrat el seu
interès en aplicar alguna de les idees de Casa
Barcelona a alguna de les seves promocions.

ACTUALITAT

- La situació econòmica ha reduït la projecció internacional del saló?
Percentualment, ens hem mantingut en els mateixos registres de la passada edició i que estaven
al voltant del 20% d’expositors estrangers.
-Hi ha hagut noves participacions internacionals aquest any?
Fruït de les campanyes que hem fet a l’estranger,
s’han organitzat diverses missions inverses amb
països de l’Europa de l’Est, Llatinoamèrica i Àfrica, donant l’oportunitat a les nostres empreses
a explorar nous mercats.
-I absències de països tradicionalment
presents a Construmat?
Afortunadament, en aquest àmbit, no hem
tingut cap baixa signiﬁcativa.

El fet d’haver concentrat tota l’oferta en un sol
recinte amb més de 1.300 expositors i despertat
l’interès de més de 150.000 professionals en uns
moments tan complicats ha conﬁrmat l’innegable
lideratge de Construmat com a la millor plataforma i fòrum de debat i reﬂexió del sector a Espanya
i una de les més importants d’Europa
- Com veu el futur de Construmat?
-Què creu que ha aportat Pintudecora en
una situació com l’actual?
Tot i les diﬁcultats del segment de la pintura,
la segona edició de Pintudecora ha estat una
realitat gràcies al suport de les empreses i associacions que han conﬁat, una vegada més, en
nosaltres. L’absència d’algunes marques ha estat
evident, però tot i això el sector ha demostrat, a
Construmat, el seu dinamisme amb les demostracions in situ o les sessions de bodypainting.

Construmat tornarà a ser el ﬁdel reﬂex del sector i estarà atent a les seves demandes i peticions
per donar-li resposta. Penso que Construmat
2009 ha marcat un punt d’inﬂexió i que en el
futur serà un saló ajustat a les necessitats de la
construcció espanyola que viurà un procés imparable de canvi per acostar-se més a la realitat
socioeconòmica del nostre país.

- Què seria per a vostè el més destacable
de Construmat 2009?
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EL PINTOR I LA SEVA OBRA

JAUME TÒ H: « PINTOR D´ESPAIS OBERTS «

Cap de Creus

Dos són els elements bàsics en la pintura d´en Jaume Tò; el color i la llum.
I el tema?
En Jaume Tò és un home d´instint. Un dia , fa molts anys, va trobar a la butxaca d´una jaqueta una
postal de Cadaqués - recorda que es veia la blanca església enﬁlada per sobre els terrats de les cases,
i una barca en primer terme-.
La família va passar uns dies a Cadaqués des de llavors durant 20 anys, i en Jaume Tò va trobar el
tema dels seus quadres: l´Empordà.
Des d´aleshores s´ha establert una relació indivisible entre la seva obra i el paisatge empordanès. A
més, el Sr. Tò és un actiu participant en el circuit artístic gironí, no tan sols per les seves exposicions,
sinó també pel seu coneixement de les iniciatives i activitats culturals que « es couen » a l´Empordà.
Em parla de l´últim projecte en què ha col.laborat com a expositor. A la Biblioteca de Palafrugell
desenvolupen el Projecte ARTECA; com en el prèstec bibliotecari convencional, aquest consisteix en la
cessió d´obres d´art de pintors col.laboradors durant uns dies als socis de la biblioteca, que així poden
gaudir dels quadres a casa seva.
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EL PINTOR I LA SEVA OBRA

Sr. Tò, com deﬁniria el seu estil?
Inspirat en l´impressionisme
- Des de quan té afició per la
pintura?
Des que tinc coneixement, des de
sempre, per instint.
- Quines han estat les seves inﬂuències ?
Sempre impressionistes.
Monet,VanGogh,Mir, Gimeno...També admiro Derain, Priet Mondrian,
Morandi, Turner i Sorolla dintre de les
seves tècniques i composicions, i no cal
dir res dels mestres , Velazquez, Goya
i el Greco.
- Amb quina tècnica treballa ?
Sempre amb oli. He provat l´acrílic,
però trobo que s´asseca massa ràpid,
i no em deixa « remenar» el material.
-Com ha evolucionat el seu estil ?
He perdut espontaneitat i agressivitat, però he guanyat en tècnica i
matissos.

Sa Tuna al matí. Begur.

« A mi em crida l´atenció el
color, per això em considero
més pintor que dibuixant»
«Crec que en art hi ha un excés
de literatura»
« La gràcia del pintor d´espais
oberts consisteix en veure un
tema concret dintre d´un entorn
global»
« Vaig començar a destacar com
a pintor de bodegons, però amb
el que actualment gaudeixo és
pintant espais oberts»
Sa Riera. Begur.

- Què aconsellaria a qui s´inicia en
el món de la pintura ?
Pintar, pintar i pintar. I també veure
museus i exposicions.
- Quins són els seus projectes més
immediats?
Pintar, pintar i pintar.
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EL PINTOR I LA SEVA OBRA

Tò, amb aquest tema sencill i quotodià, capta a la perfecció l´ambient
i la llum de la costa brava. La seva
pintura és directa i natural, basada
en la observació de la realitat.
Aquest quadre, tot i que no deﬁneix el seu característic estil impressionista, sí és representatiu dels
temes escollits pel pintor actualment.
En Jaume Tò té una vinculació molt
estreta amb Callella de Palafrugell i
els voltants, des de Palamós ﬁns a
Torroella de Montgrí, i des de Pals a
terra endins.
Les voltes. Calella de Palafurgell

Jaume Tò estudià a la Llotja de Barcelona des dels 14 ﬁns els 21anys. Recorda amb admiració alguns
dels seus mestres i es considera afortunat d´haver sigut alumne de Revello del Toro.
Del professor García Morales rebé una lliçó magistral. Li ensenyà la utilitat dels colors terres davant els
« purs» de l´impressionisme. En paraules de Tò, « la teoria del mestre era que si un color estava brut es
devia a que no hi era al seu lloc». Aquesta sentència va canviar la seva concepció del color.
JAUME TÒ HERNÁNDEZ
Barcelona , 1943
Exposicions individuals
Col.legi d´Advocats. Bcn 1974
Col.legi Jesús Mª. Bcn 1977
Galeria Sacharoff. Bcn 1980
Ajuntament de Castellcir. 1993
Cercle Artístic.St.Lluc.Bcn 2006
L´Era d´En Saulot. Pals 2008
Galeria Nord-est. Cadaquès 2008
Biblioteca de Palafrugell,
Projecte ARTECA 2009
Premis

Sa Tuna al vespre. Begur.

En aquest oli es reuneixen les constants de la pintura de Tò;
colors, reﬂexes i volums. El penya-segat concentra en si mateix
tota la llum de la tarda, i reverbera en l´aigua del mar. El volum
de les roques dona els relleus que acaben de conferir la sensació
de realitat del quadre.
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1er Premi Pintura Jove.
Sala Parés. BCN 1965
Menció honoríﬁca Olot 1967
Menció honoríﬁca Sabadell 1969
2on Premi Moyà 1974
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2009
Exposición

48-50 rue Benoit Malon
94250 GENTILLY (Francia)
www.eurocoat-expo.com
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EUROCOAT 2009
CARTA DE LOS PRESIDENTES
En el año 2009, AETEPA la Asociación Española de Técnicos en Pinturas y Afines vuelve a tener el
honor y la responsabilidad de organizar en España el Congreso Exposición EUROCOAT, ya en su 17ª Edición.
Como Presidentes de EUROCOAT 2009 y de AETEPA es un orgullo y un placer, invitar
cordialmente a participar en esta convocatoria a todas las Empresas, las Instituciones y las Personas interesadas
en el fascinante y siempre cambiante mundo de las pinturas, los recubrimientos, las tintas de impresión y
productos y aplicaciones conexas.
EUROCOAT es una Exposición y un Congreso. La excelente funcionalidad del área elegida para su
celebración, sus espacios y salas, la proximidad de los recintos de las diferentes manifestaciones y la
comodidad de acceso, van a facilitar un desarrollo cómodo y armónico de EUROCOAT 2009.
La Exposición, instalada por ETAI, constituye un centro privilegiado para contactar con nuevas
tecnologías, experiencias y novedades en los sectores industriales relacionados con las pinturas en el Sur de
Europa y en la ribera del Mediterráneo
En cuanto al Congreso, AETEPA, por la experiencia adquirida por las 4 ediciones anteriores
celebradas en España, puede ofrecer una excelente manifestación. El Congreso EUROCOAT 2009 se pretende
convertir en un foro o tribuna de debate para todas las personas, instituciones, grupos y gremios, interesados en
los aspectos técnicos y científicos del mundo de las pinturas y los recubrimientos. Continuando en la idea
iniciada en EUROCOAT 2006 de Barcelona y confirmada en Génova durante EUROCOAT 2007, vamos a
seguir con el concepto de La Cadena del Color y La Pintura, dando la palabra a todos ó a la mayoría de
los protagonistas. De esta manera, el Congreso se hace atractivo para muchos colectivos y no solamente para
los formuladores y a los expertos en las materias primas. En esta misión, AETEPA está asistida y secundada
por todas las Asociaciones miembros de la UATCM, la Unión de Asociaciones de Técnicos de Cultura
Mediterránea.
El Comité Organizador de EUROCOAT 2009 ha comenzado ya su trabajo. No dudamos de que vaya
a ofrecer unas propuestas sumamente atractivas. Barcelona, por su parte, promete sus mejores galas de ciudad
dinámica, llena de arte y de modernidad.
¡Contamos con vuestra presencia!
¡Hasta pronto! ¡Os esperamos en Barcelona!
Antoni Mª. Nogués
Presidente de EUROCOAT 2009

Bartolomé Rodríguez Torres
Presidente de AETEPA

Agradecemos vivamente a las siguientes Empresas su patrocinio a
EUROCOAT 2009

E URO CO AT
2009
Congreso

Martes 29 de septiembre
Sesión y Conferencia Inaugural Espacio Congreso. Sala
Principal
FIRA BARCELONA. Recinto Gran Via PABELLON 8
9 30 horas
“Tendencias globales que definirán el mundo de los recubrimientos de los
próximos 10 años.”

Organización

Carrer Balmes, 32, 1º, 2ª, D-1
08007 BARCELONA (España)
www.aetepa.com

Secretaría del Congreso

Hugo Tomas De Notta
A& DF Leader Latin América Dow Coating Solutions
Presidente de SATER (Sociedad Argentina de Tecnólogos en
Recubrimientos)

C/. Comptes de Bell-lloc, 112 – 116
08014 BARCELONA (España)
www.blaucongres.com

EUROCOAT 2009
COMISION
ORGANIZADORA
ORGANIZING
COMMISSION
Comité Directivo
Directive comitee

29, 30 septiembre, 01 octubre

FIRA BARCELONA Recinto Gran Via Pabellón 8
Centro de Convenciones Gran Vía
Horario de la Exposición
La Exposición permanecerá abierta desde las 9 30 hasta las 18 30 los días 29 y 30 de septiembre. El día 1 de octubre la hora de
cierre será las 17 00.

Horario del Congreso
NOGUES
Antoni Mª.
ROGER
Didier
KRISNER
Jacques
SEGURA
Enric

Presidente
Delegado
ETAI
Delegado
UATCM

Las Sesiones del Congreso seguirán el mismo horario de la Exposición, excepto el día 1 de octubre en el cual la Sesión de
Clausura tendrá lugar a las 13 30 horas. El programa de conferencias permitirá a todos los congresistas el disponer de tiempo
para visitar la Exposición. Un avance del horario del Congreso se muestra a continuación.

Tesorero

Comité Científico
Scientific comitee
RODRIGUEZ
TORRES
Bartolomé
EGEA
Manuel
EXPOSITO
Alejandro
GARCIA
JACA Javier
GRACENEA
José Javier
REDONDO
José María
MOSQUERA
José
PEREZ Rosa
María
ROSET
Jaume
WILLIAMS
Francesc

(AETEPA)
Coordinador
(CESTISA)
(AETEPA)
(CIDEMCO)
(AETEPA)
(AETEPA)
(AIQC)
(AIDIMA)
(AETEPA)
(AETEPA)
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Sesiones Científicas
Avance de Comunicaciones
Únicamente aquellas que se presentarán en idioma español

Conferencias Plenarias
Tendencias globales que definirán el mundo de los recubrimientos de los
próximos 10 años
Hugo Tomas DE NOTTA. A& DF Leader Latin América Dow Coating Solutions
Presidente de SATER (Sociedad Argentina de Tecnólogos en Recubrimientos) (RA)
El color: de la abstracción al consumo
Manuel EGEA. Director Gerente. CESTISA. Barcelona (E)
Introducciòn al fenómeno de la corrosión: Conceptos básicos. Importancia
Industrial. Ejemplos prácticos.
Lluis VICTORI. Presidente del Patronato de la Fundación del IQS (E)

Sesión Antiguos Alumnos del IQS. Pinturas, su futuro y retos
“Los Polímeros de origen natural y las fronteras de la base agua”
Tendencias de futuro en química de pinturas - ¿Es posible un futuro sin
petróleo ni gas natural y sin disolventes?

d
p

Comparación de las rutas de síntesis de polímeros relevantes para
recubrimientos por vía clásica (petróleo/gas natural) y por vía natural
(biotecnología u otros?)
Salvador BORROS, Profesor IQS. Universidad Ramón Llull. Barcelona (E)
Visión Histórica y Perspectivas de futuro de los productos naturales en
pinturas
Antoni PUIG, Ing Químico IQS (E)
Problemas y Soluciones de la formulación base agua
Jaume FIGUERAS. Byk Chemie – Altana (D)
Esmaltes Decorativos Cumpliendo el Real Decreto 227/2006: Ventajas y
Limitaciones
Catarina RALHETA, Conceição MOURO, Jorge MONIZ, Susana CARVALHO
Resiquímica - Resinas Químicas SA (P)

Sesión Pigmentos de Efecto
Medida del color total para recubrimientos de efecto
David GIMENO. Byk - Gardner GMBH (D)
Control de calidad en los nuevos pigmentos de efecto
Mikel ENTRENA. Dataphysics GmbH (D), Neuertek (E)

Sesión Pinturas Funcionales CIDEMCO

Sesión Novedades en Pinturas Anticorrosivas
Métodos de Preparación de Superficies
Pretratamientos híbridos autorreparantes
A. JIMÉNEZ-MORALES, Universidad Carlos III de Madrid (E)
Presentación de la sección de protección de materiales y recubrimientos
protectores
Alejandro EXPÓSITO, AETEPA
Nueva gama de inhibidores de corrosión exentos de zinc de uso universal
Xavier LLOVENSÁ, Nubiola Pigments (E)
AC/DC/AC: una alternativa eficiente a la niebla salina
Julio SUAY, Mediciones y Corrosión (E)
Métodos de Preparación de Superficies
Alejandro EXPÓSITO, OPTIMIZA TRAINING & CONSULTING

Sesión Recubrimientos de las maderas. Avances científicos y
tecnológicos, adaptados a nuevos soportes y mejoras medioambientales
Sistemas de poliuretano al agua: versatilidad, calidad y productividad
María ALMATÓ. Bayer MaterialScience, S.L. Barcelona (E)
La Directiva 98/8/CE (BPD): cómo preparar un dossier para un protector de la
madera (PT 08)
Nathalie HANON. TROY CHEMICAL COMPANY BV (NL)
Nanopartículas y la resistencia al rayado: nuevas ideas y nuevos productos
Jaume FIGUERAS. Byk Chemie – Altana (D)
Cinética de la reacción de las pinturas en polvo, midiendo la evolución de la
viscosidad
Enric GRAU. Cray Valley Ibérica, SA (E)

Sistemas de barnizado en madera termotratada, para usos de exterior
Nuria DOMÍNGUEZ y Rosa PÉREZ. AIDIMA (E)

Sesión Novedades en Materias Primas, Ligantes y Aditivos para
Pinturas
Influencia de la utilización de nanorresinas en recubrimientos en polvo
curables por UV
M. T. RODRÍGUEZ, N. ALCÓN, A. TOLOSA, C. MORENO. Asociación Industrial
de Óptica, Color e Imagen (AIDO) (E)
Reducción de la Baba de Caracol en Pinturas para Exterior usando Diseño de
Experimentos
Catarina RALHETA, Conceição MOURO, Jorge MONIZ, Susana CARVALHO
Resiquímica - Resinas Químicas SA, (P)
Resinas alquídicas, propuestas para la nueva directiva de COV
Agustí PULIDO. Cray Valley Ibérica, SA. (E)

Más comunicaciones en espera de confirmación
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Sesión Especial
Sesión dedicada a Empresas Aplicadoras de Pintura y a Pintores

Avance de Comunicaciones
En esta Sesión todas se presentarán en idioma español
Temas
Asambleas ó Reuniones de Asociaciones y Gremios
Reunión Asamblea de ANSPI

El rol de las Empresas Aplicadoras de Pintura
¿Cómo ha afectado a este Sector la Directiva sobre COV’s? El futuro de los productos a base disolvente
Problemática del uso de disolventes en las pinturas (¡título provisional!)

Carles ESTEVEZ. Institut Universitari de Ciencia i Tecnologia (E)
Repercusión de la Directiva sobre los COV’s en el sector pinturas

Jaume SOLÁ. Industrias Titán S. A. (E)
Presentaciones de Novedades. Nuevos Productos, nuevos Sistemas
Madera y agua: la respuesta más “natural” a las nuevas normativas
Juan Miguel GARCIA. Bayer MaterialScience (E)

El Futuro de las Materias Primas. Tendencias, Horizonte 2020
“Tendencias en el mundo de los recubrimientos de los próximos 10 años.”
Hugo Tomas DE NOTTA. Dow Coating Solutions. Presidente de SATER (República Argentina)

La Ciudad Pintada. Conservación, Recalificación Urbana y Rehabilitación
La restauración, recuperación y reparación de fachadas del Patrimonio Histórico Arquitectónico. Restauración de las fachadas de la Casa de Gobierno de
la Argentina (Casa Rosada),
ALONSO G. (1); DOLMANN, I. (1); LUNA, F. (1); VELAZQUEZ S.(1); BERARDO, L. (2); IORIO, A. (2); NIÑO GÓMEZ, A. (2); PINTO, M. (2); YBARRA G.(2) . (1)INTIConstrucciones (2)INTI-Procesos Superficiales (República Argentina)

El Color y La Pintura. Planificación, Hospitales, Residencias, Pediatría, etc.
Planificación cromática del paisaje urbano
Joan CASADEVALL, arq. Gabinete Del Color, S.L. (E)

Escuelas Taller. Los viejos oficios al servicio de la pintura moderna
ALDECORT – Escuela de Alta Decoración de Rute (Córdoba)
Fundación Laboral de la Construcción CATALUNYA (Barcelona)
Antiguos oficios - nuevas profesiones Carles AGELL. Institut Gaudi de la Construcció (Barcelona)
Sistemas de Homologación y Certificación de Pintores Industriales Alejandro Expósito, AETEPA. OPTIMIZA TRAINING & CONSULTING. Miembro
Colaborador de la Cátedra de Corrosión, Protección y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro del CTN 48 de AENOR

Encuentre a los Expositores - Lista al 15 mayo 2009

ADI CENTER
AGUILAR & PINEDA
ALTAKEM
ARQUÍMICA
BAREISS
BEMA
BINDER
C.GLOBAL COLORING CONCEPT
CBI
CHEMIPOL
CINDU
COSSEARCH
CROWN
DATA COLOR
DELTA
DYFLEX
EOC Belgium
ESPAN COLOR
EUROPIGMENTS
EVONIK TEGO
GRANT
HELIOS
IDEAS Y COLORES
INTERCOAT
ISIPLAT
KADION
LANXESS DEUTSCHLAND
LIST-MAGNETIK
LUBRIZOL
MOLY WHITE PIGMENTS GROUP
NANOCOR INC
NEURTEK
NITROQUÍMICA BRASILEIRA
NOVANT CHEMICALS
PALTENTALER MINERALS
PICASSIAN POLYMERS

PO.INT.ER
PROVENCALE
QUIMICA MASSO
RBCO
RESIQUIMICA
ROCHOLL
SCHLENK METALLIC PIGMENTS
SINTOCHEM
SITA
TABER
TRAXYS
UNIQUEMA
X-RITE
AGI CORPORATION
AKCROS CHEMICALS
ANGEM
BASF BTC
BENASEDO
BUHLER
CATHAY INDUSTRIES EUROPE
CESTISA
CIDEMCO
CORQUIMIA INDUSTRIAL
CRAY VALLEY
DALIAN QIHUA CHEMICAL
DATPHYSICS
DELTA TECNIC
EIT
ERCROS
ESQUIM
EVONIK
GREMINI DISPERSINS
GROLMAN IBERIA
HPC
IMPEX QUIMICA
INTERPOLYMER

JO H S O N
LAMIRSA
LENTEQ INDUSTRIES BV
ILEAL
MAPRYSER
MUNZING CHEMIE
NANORESINS
NEVILLE
NORDKALK CORPORATION
NYNAS
PCC CHEMAX
PLANT ENG
PROMINDSA
PURAC
RAL
REEVERCHEMIE
RICARDO MOLINA
ROSEHILL POLYMERS
SILBOND
SIR INDUSTRIALE SPA
SYNTHESIA ESPAÑOLA SA
TOKAN MATERIAL TECHNOLOGY
UBE
WEISS
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ENTREVISTA: ALEJANDRO ESTEBAN
Gerent de PCL PICOLOR S.A.
- En estos tiempos de «turbulencias» económicas, ¿cuales son vuestros objetivos
labores del Pintor/Decorador?

en el sector de la construcción en las

Nuestro objetivo principal, de presente y de futuro, es llegar a ser el proveedor preferido de nuestros CLIENTES. Por ello nos hemos
impuesto contribuir a reducir los costes del pintor, incrementando su productividad para que dupliqen facturación. Para conseguirlo
aportamos tecnología adecuada al trabajo que efectúan, métodos y sistemas que reduzcan las enfermedades profesionales, y situamos
los productos que necesitan en el plazo y lugar deseado.
- Sus objetivos son muy ambiciosos, los servicios que ofrecen interesan a sus clientes, y si les permite incrementar su
facturación les ayudaran a salir de las circunstancias actuales. ¿ Puede concretarme que sistema utilizan?
Estoy de acuerdo con Ud. en que nuestro objetivo es ambicioso, pero disponemos de un equipo de AIR-LESS, en exclusiva en
España, de la ﬁrma GRACO, de 1ª calidad.
- Uds. consideran muy importante el «acoplamiento» de la máquina con la pintura.
Exacto, el equipo, puede proyectar cualquier tipo de pintura. Ahora bien, si queremos conseguir el mejor resultado, tanto en la producción —m2/por minuto— como en calidad, se consigue al optimizar el conjunto Equipo/Pintura, desarrollado por PICOLOR.
-Lo que me indica parece lógico, pero al decirme que el fabricante del equipo es la empresa GRACO, lo que UDS, han
hecho es adaptar la pintura al equipo.
Cierto, pero con peculiaridades, lo que hicimos, fue buscar un equipo adecuado a las necesidades que deﬁnimos, y una vez obtenida su
exclusividad en el territorio nacional, desarrollamos la Pintura para que el «acoplamiento» fuera IMBATIBLE, tanto en precio como en prestaciones. Haber conseguido trabajar sin cansancio, sin polvo, sin esfuerzo físico y de forma continuada al Pintar/Decorar, ha sido importante,
aunque desde el punto de vista del operario, evitar el deterioro de su última vértebra cervical y la primera dorsal ha sido lo mejor.
-¿ PICOLOR, ha puesto a punto más innovaciones?
Sí, otra fase importantísima del proceso de Pintar/Decorar, es el lijado de la superﬁcie para uniformizarla antes de pintar/decorar. Hemos
aportado el «mejor sistema de lijar conocido actualmente en el mundo» el cual evita respirar el polvo producido, en dicho trabajo. El
abrasivo que empleamos, es el único que permite aspirar el polvo producido en el momento de producirse, perdóneme la redundancia.
-¿ Como se puede aspirar el polvo en el mismo momento de producirse?
El tema es muy sencillo, los abrasivos actuales son superﬁcies de papel o tela, con granos de abrasivo adheridos que hacen el trabajo
de lijar la superﬁcie; algunos tienen agujeros separados a cierta distancia, los cuales por una depresión producida por la aspiración de un
aspirador —parecido a los que se emplean en las viviendas— aspiraban el polvo que llega a los agujeros. El abrasivo que empleamos y
que distribuimos en exclusiva en nuestro sector, no esta formado por una sola superﬁcie, si no que se trata de una tela porosa en toda
su superﬁcie. Todo ello conectado simultaneamente a un aspirador acoplable a la lija elimina el polvo en el mismo momento. Otra
ventaja, es la económica, su duración es de 3 y 6 veces mayor que los actuales e incrementa su rapidez de lijado como mínimo en 4
veces —al no tener en la superﬁcie del abrasivo polvo que obstaculiza « el roce del abrasivo». Disponemos de elementos manuales y
motorizados para aplicar estos abrasivos, en ambos casos la aspiración esta diseñada para facilitar su manejo, siendo cómodo y eﬁcaz
su empleo, incluso en zonas rectangulares. La aplicación del abrasivo + equipo de pintar AIR-LES + la pintura adecuada a su tecnología
reduce el tiempo de forma considerable. El tiempo de trabajo se reduce en un 50% y el ahorro de pintura se estima en un 10%
- Siempre que se automatiza un proceso, hay que pensar en la inversión, y es necesario tener disponibilidad económica.
Cuando un proceso industrial se puede automatizar y no se hace, la Empresa «gasta un dinero que no puede recuperar» cuando «la
inversión es correcta», el ahorro debe de «pagar la inversión» e incrementar beneﬁcios, ampliando posibilidades de negocio por tener
« equipos más modernos que han automatizado su trabajo e incrementado LA CALIDAD »
-¿ Han pensado en que a lo mejor su cliente, no puede invertir, por faltarle liquidez debido a las circunstancias actuales
del crédito?
Si hemos pensado en ello y lo tenemos resuelto, a través de una Compañía Financiera, pagando con el ahorro e incrementando «beneﬁcios sin tener que perder su liquidez». Para «servir los productos que necesitan, en plazo y lugar» hemos diseñado y construido en
una furgoneta una «tienda MÓVIL» equipada con pinturas, productos, recambios y aparatos de ensayo, y dispone también de equipo
TINTOMÉTRICO, para hacer «al momento y en el lugar del trabajo el color» ahorrando mucho tiempo y dinero.
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Almogàvers, 60 - 08018 Barcelona
M. 625.69.87.95 - entrecolor@gmail.com

Aguades - Papers pintats - Arrancat d’estucats
Allisat de parets - Colocaci cornises
Maresme, 202 7º 3ª 08020 BCN
93 314 34 85 - 629 15 49 38
gilibetsiﬁlls@gmail.com

C/. Palaudàries nº 29-31, local 1 - 08004 BARCELONA

Tel. i Fax. 93-3295165
E-mail: evamurtra@hotmail.com

zESPECIALISTES EN DECORACIÓ I INTERIORISME: XALETS, CASES, PISOS,
OFICINES,...
zCONSERVACIÓ INDUSTRIAL: FÀBRIQUES, INSTAL.LACIONS, PAVIMENTS...
zRESTAURACIÓ D'EXTERIORS: INTEGRAL EDIFICIS.
zOBRA NOVA: TOT TIPUS DE TRACTAMENTS, RECOBRIMENTS,...
zESPECIALISTES EN APLICACIÓ DE PINTURES ECOLÒGIQUES I SANITARIES HOMOLOGADES
PER A COL.LEGIS, HOSPITALS, PARVULARIS, FÀBRIQUES D'ALIMENTACIÓ,...

DISPOSEM DE SOLUCIONS I ASSESSORAMENT AMB ESPECIALISTES
PROFESSIONALS PER A QUALSEVOL TIPUS DE PROBLEMA.
Av. Valéncia, 6-8 - Tel. 93 668 73 54 - 08750 Molins de Rei
www.parserveisdepintura.com

C/. Joaquim Valls, 119, entlo. 1ª - 08042 Barcelona
Tel. 93 276 49 49 - Móvil: 686 49 78 91
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PINTEC, S.L.
Trilla, 4 z 08012 BARCELONA
Tel. 93 218 38 37 z Fax 93 415 83 07
E-mail:pintec@pintec.e.telefonica.net
www.pintec.es

A. ROCA I CASAS
PINTOR - DECORADOR
COPÉRNIC, 35 - TEL. 93 201 80 63 - 08021 BARCELONA
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NANOTECNOLOGIA APLICADA A LA

PINTURA

La nanotecnologia permet manipular la matèria a escala molecular. Per entendre amb quines «dimensions» treballa aquesta nova
tècnica, direm que un nanòmetre equival a una milionèsima part
d´un MILIMETRE!!!!
Aplicats a la pintura, aquests materials « intel.ligents» aporten un
ventall de possibilitats incomptables.

Segons paraules de la Directora de l´Institut
de Tecnologia de Stirling, a Gran Bretanya, « la
nanotecnologia ens ofereix la possibilitat de dissenyar materials amb característiques totalment
noves; ens permetrà canviar les coses que fem i
com les fem».
De fet, moltes veus acreditades del món de
la investigació parlen d´una Tercera Revolució
Industrial.
Com molts altres sectors industrials, el de la
pintura es beneﬁcia enormement dels formidables avenços assolits en aquest camp de la
investigació.
A la Manchester Metropolitan University
d´Anglaterra s´ha creat una pintura a base de
nano-partícules que maten tona mena de bacteris
i virus que hi entrin en contacte .
A Universitats de Gran Bretanya, Gal.les i els
EEUU desenvolupen una pintura el.laborada amb
nanomatèries que aproﬁten la llum solar.

Les superfícies tractades amb aquesta pintura farien la funció d´enormes plaques solars.
S´espera que pels volts del 2012 ja es pugui
fabricar aquest producte a nivell industrial.
Però ja una petita empresa ha desenvolupat
més de 200 patents i vernissos ecològics que es
basen en un sòlid viscós sense disolvents, prou
ﬂuït per extendre´l en superfície, i que s´asseca
en 3 segons. A més, és més econòmic que les
pintures tradicionals.
Un altre producte revolucionari patentat per
la mateixa empresa és una pintura plastiﬁcant
per a paper que conté un nanorevestiment impermeable als líquids, però que permet escriure
perfectament.
A Shangai, coincidint amb l´Exposició Universal
del 2010, i segons explica un article publicat al
Xina Econòmic Net, les façanes dels Pabellons
construïts es pintaran amb pintura nanotècnica
que puriﬁca l´aire. Sense entrar en explicacions
excesivament cientíﬁques, apuntem que aquesta
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substància pot descompondre les partícules de
formaldehid i nitruro, principals elements de la
contaminació.
Si el sistema és eﬁcaç, les autoritats utilitzaran la
pintura en tota la ciutat de Shangai per millorar
la qualitat de l´aire.
També un popular fabricant d´automòvils treballa en la creació d´una pintura per a cotxes que
no s´embruta ni es ratlla.

«S´està desenvolupant una
pintura elaborada amb nanomatèries que aproﬁta la
llum solar»
«A la Manchester Metropolitan University han creat una
pintura que mata tota mena
de bacteris i virus...»

Se sap des de fa temps que l´addició de partícules dures millora el comportament dels ﬁlms
de recubriment davant l´abrassió, però també
és cert que aquestes partícules minoritzen altres
propietats del recubriment, com la transparència,
la brillantor i la ﬂexibilitat. Doncs bé, amb la introducció de nano-partícules del mateix material
s´eviten els efectes no desitjables causats per
les partícules més grans, sense que minvin els
efectes beneﬁciosos.
Les propietats d´un mateix material depenen
de la seva grandaria.

« Aquesta tecnologia obre
la possibilitat de creació de
materials a mida, a través
de la manipulació dels seus
àtoms»
El fet que es manipuli la matèria ﬁns al seu
element més bàsic, l´àtom, signiﬁca un canvi
revolucionari en la història del progrés humà.
Són múltiples les àrees en que la Nanotecnologia te aplicacions potencials; nous materials
més durs i lleugers, nanorobots dissenyats per
realitzar reparacions cel.lulars, cotxes intel.ligents
amb vidres que regulen l´incidència lumínica i
el consum de carburant, així com l´expulsió de
partícules contaminants.
I podriem omplir pàgines senceres de nous
productes ja existents i en projecte, tots ells no
massa coneguts encara, però que ja formen part
del present i sens dubte, amb majúscules, del
futur més immediat.
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El sota-director del Centre de
Nano-Ciència i Investigació
Tecnològica de la Universitat
de Shangai ha explicat que
« La pintura serà un puriﬁcador permanent d´aire que
millorarà el nostre entorn»
Fonts:
www.nanovip.com
www.lapinturataller5.blogspot.com
www.micoche.com
www.novaciencia.com
www.cognoscibletechnologies.com
www.portalplanetasedna.com
www.curiosidadestecnologicas.wordpress.com

ESCOLA-TALLER
« Noves tècniques especials de pintura:
efectes d´alta decoració»

CURS
D’AEROSOLGRAFIA

Aquest any 2009, l´Éscola- Taller ha presentat
per primera vegada el Curs d´Aerosolgraﬁa, dirigit
per Guillermo Soria, docent d´arts plàstiques i
muralistes, i promotor d´arts amb utilitat social.
Aquesta tècnica jove, basada en els efectes
realitzats amb aerosol, s´ha combinat al Curs amb
d´altres eines pictòriques, com la pintura amb
pincell o els elements « enganxats» en murals,
ceràmica i d´altres.
La imaginació i el poder comunicatiu a l´hora
de concebre l´obra són els principis bàsics per
tal d´aconseguir un resultat òptim, segons el
professor Soria.
Al llarg del Curs, que va tenir lloc l´abril passat,
amb una duració de 50 h., els assistents han reforçat els seus coneixements sobre la relació entre
el color i la línia profunditzant en el seu efecte
psicològic, ja que el primer objectiu d´aquestes
creacions és «comunicar» mitjançant la imatge.
S´han realitzat diferents tallers dins el Curs; el
de Pintura Mural, on els alumnes han après la
tècnica de la cuadrícula i la projecció del dibuix
sobre la paret. Així mateix s´incloïa el taller de
plantilles, amb el qual s´han aconseguit vistoses ornamentacions ﬂorals, i també el Taller de
paisatgisme fantàstic, molt usat per a decoració
infantil i juvenil amb diversos motius com núvols,
efectes 3D, planetes...
Les tècniques aplicades per obtenir els efectes
en els dibuixos són realment sorprenents. Per això
hem cregut que, en aquest cas, una imatge és
millor que mil paraules, i us mostrem un seguit
d´instantànies que il.lustren com s´ha desenvolupat el talent creatiu del grup i quins han estat
els seus resultats.
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Gonzalo Zalaya aplicant la tècnica de la cuadrícula.

Diverses fases del mural creat per la Silvia Bermejo.

Ernesto Sebrango dona
els últims retocs al seu
F1
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Paisatge i rosa

L´equip en acció.

Mostres de plantilles, perfectes com a motius decoratius per a paret.
A sota, entrega de diplomes al Sr. Navarro i a la Sra. Sílvia Bermejo.
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ESCOLA-TALLER
« Noves tècniques especials de pintura: efectes d´alta decoració»

CURS D’EMPAPERAT

tèxtil, vinils... i cadascun requereix d´una aplicació
concreta.
En la part pràctica del curs, s´ha dedicat especial atenció a la col.locació de paper en llocs
diﬁcultosos i a l´aplicació de sanefes i possibilitats
decoratives.

El paper pintat, que va ser protagonista de les
llars dels anys seixanta i setanta, ha recuperat
actualment la seva posició com a motiu decoratiu
en espais privats i col.lectius; hotels, restaurants...
La tendència marca la combinació de paper amb
d´altres materials, com pintura o fusta, aconseguint uns revestiments molt actuals que creen
ambients diferents dins un mateix recinte. Avui
dia, el concepte decoració no es limita a la selecció d´un mobiliari concret, sino que les parets
comparteixen protagonisme estètic.

Dos moments de col.locació de paper pintat.

És per això que l´Escola- taller considera bàsic
per a la formació dels pintors que aquests tinguin
els coneixements adients per aplicar aquesta tècnica que, cíclicament, torna a la actualitat.
Amb aquesta certesa, el Gremi ha presentat
el Curs anual de « Col.locació de paper pintat»
el passat mes de maig, amb una duració de 24
hores.
L´instructor del curs ha estat el Sr. Alejandro
Roca qui, amb una més que demostrada experiència en totes les disciplines de pintor, ha
transmès els seus coneixements als alumnes
sobre la matèria.
El professor Roca, conscient que la qualitat
del resultat comença per la base, ha alliçonat
als assistents en la preparació de les superfícies
a tractar i en els tipus de coles i papers per a
cada cas, ja que el mercat actual de revestiments
per a paper ofereix, a més del tradicional paper,
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El material emprat aquesta vegada ha estat
gentilesa de la empresa Ventra Decoración, a
qui fem arribar el nostre agraïment per la seva
amabilitat.
Aquest curs, subvencionat en part per la Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors, ha
resultat gratuït pels nostres associats, que han
rebut el corresponent Diploma acreditatiu a mans
del Sr. Antoni Peña, President de l´esmentada
Fundació i del Gremi de Pintors de Barcelona i
Comarques.

ESCOLA-TALLER

A dalt,
preparació del
material sota la
supervisió del
Sr. Roca.
Fotos centrals.
Entrega de Diplomes
a càrrec del
Sr. Peña.
Foto esquerra.
Part del grup amb
el Sr. Roca i Sr. Peña.
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TARGETA TPC: PROMOCIONS

4 mesos han passat des que es van començar
els Cursos de Prevenció de Riscos Laborals per a
la obtenció de la targeta TPC.
Des de llavors, el Gremi ha dut a terme 8 CURSOS i ha fet entrega de 197 DIPLOMES acreditatius per a la tramitació de la targeta.
Com a testimoni, acompanyem la resenya
amb unes instantànies de diverses promocions
que, ﬁns aquest moment, s´han beneﬁciat de
d´aquest servei.
Per altra banda, us recordem que el calendari
de cursos continua obert i que només ocupa
una jornada laboral dels vostres treballadors. A
més, com ja sabeu, són gratuïts per als nostres
associats.

La Junta Directiva del Gremi vol agraïr la conﬁança desmostrada pels socis en conﬁar-nos els seus treballadors per
formar-los en la nostra escola.
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La Fundación Laboral de la Construcción celebró
en Barcelona el acto de entrega de Tarjetas
Profesionales de la Construcción (TPC), con gran éxito
de convocatoria
La consellera de Treball, Mar Serna, insistió en que la formación en prevención de riesgos
laborales es primordial para conseguir un sector de calidad
Más de 400 personas, entre representantes institucionales y de organismos oﬁciales, de las organizaciones empresariales y sindicales –provinciales, comarcales y locales-, colegios profesionales, del
ámbito de la judicatura, de la inspección de trabajo, y trabajadores de la construcción, asistieron al
acto de entrega de Tarjetas Profesionales de la Construcción (TPC) a trabajadores de la construcción,
organizado por la Fundación Laboral de la Construcción de Cataluña, el pasado 3 de junio, en el Salón
de Contrataciones del Ediﬁcio La LLotja, sede corporativa de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona.
El acto contó con la asistencia de la Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna,
el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, el presidente de la Fundación
Laboral de la Construcción y de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan F. Lazcano,
el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la federación estatal de MCA-UGT, Saturnino Gil,
y el secretario de Comunicación de Fecoma-CCOO, Antonio Garde, así como el presidente y vicepresidentes de la Fundación Laboral de la Construcción de Cataluña, Joan Santaularia, Francisco Muñoz
(Fecoma-CCOO) y Narciso Riera (MCA-UGT), respectivamente.
El objetivo del acto era concienciar, sensibilizar y fomentar una verdadera cultura preventiva, que esté
integrada en todos los estamentos y niveles del sector de la construcción, a través de la implantación
de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), acreditación que será obligatoria para todos los
trabajadores del sector a partir del 1 de enero de 2012, tal como establece el IV Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción (2007-2011). Así, durante el acto se hizo entrega de 50 TPCs a
trabajadores del sector, que las recogieron de la mano de las citadas personalidades.
La importancia de la formación en prevención
La consellera de Treball insistió en que la formación en prevención de riesgos laborales es primordial
para conseguir un sector de calidad: “La construcción tiene que mejorar e innovar en las personas y en
los procesos, y eso signiﬁca hablar de formación en prevención de riesgos laborales”.
También destacó que en dicho reto deben estar involucrados todos los estamentos que intervienen en
él, “las diferentes administraciones, organizaciones, patronal, sindicatos, empresas y trabajadores...”.
Mar Serna agregó que “las empresas deben creer en la formación, y más aún en la especializada en
prevención de riesgos laborales, como un elemento clave de su competitividad”. Asimismo, mencionó
que “la TPC es un elemento muy importante” para conseguir los logros citados, y agregó que también
“es necesaria una formación especíﬁca, adaptada a cada puesto de trabajo, tal como recoge el IV
Convenio General del Sector de la Construcción CGSC”.

35

SOCIETAT

De izquierda a derecha: Narciso Riera,
Vicepresidente de la Fund. Laboral de
la Construcción de Catalunya MCAUGT. Saturnino Gil, Secretario de
Salud Laboral y Medio Ambiente de
MCA-UGT. Miquel Valls, Presidente
de la Cámara de Comercio de Barcelona. Mar Serna, Consellera de Treball
de la Generalitat de Catalunya . Juan
F. Lazcano, Presidente a nivel estatal
de la Fund. Laboral de la Construcción. Joan Santaeularia, Presidente de
la Fund.Laboral de la Construcción de
Catalunya. Antonio Garde, Secretario
de Comunicación de FECOMA-CCOO.
Francisco Muñoz, Vicepresidente de
la Fund. Laboral de la Construccción
de Catalunya FECOMA-CCOO.

Por último, la consellera pidió la colaboración de todos los agentes del sector “para que no haya
que esperar a 2012 para que todos los trabajadores de la construcción de Cataluña soliciten la TPC, y
se den cuenta mucho antes de la necesidad e importancia de la prevención de riesgos laborales en las
obras de la construcción”.
La importancia del paritarismo
Por su parte, el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción y de la Confederación Nacional
de la Construcción (CNC), Juan F. Lazcano, no dejó pasar la ocasión para referirse a la importancia de
la Ley reguladora de la Subcontratación y al IV Convenio General del Sector, “fruto, ambas normativas,
del paritarismo entre patronal y sindicatos, que trabajan juntos para lograr esos hitos o un documento
tan relevante y novedoso como la TPC”.
Asimismo, Lazcano recogió las palabras de la consellera Mar Serna y habló de que “la crisis también
puede ser una oportunidad para incorporar la innovación a nuestro sector, y la innovación pasa por la
formación”.
El presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Cataluña, Joan Santaularia, que presentó
el acto y dio la bienvenida a los asistentes, también se reﬁrió a la obligatoriedad de la TPC a partir del
1 de enero de 2012, y a la importancia que la acreditación tiene en el sector.
El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la federación estatal de MCA-UGT, Saturnino Gil,
dijo que “la TPC es una clara apuesta del sector por la prevención de riesgos laborales, producto del IV
Convenio General del Sector, que dedica la mitad de sus artículos a dicha materia”.
El secretario de Comunicación de Fecoma-CCOO, Antonio Garde, explicó que “la TPC, va a ser el DNI
de los trabajadores del sector y que representa más formación, más seguridad y más derechos, si cabe,
para los profesionales de la construcción”.
La TPC es la nueva acreditación que permite a los profesionales del sector de la construcción demostrar
su experiencia, su cualiﬁcación profesional, la formación que ha recibido en materia de prevención de
riesgos laborales, así como todo tipo de información sobre cursos, historial profesional, etc.., para más
información www.trabajoenconstruccion.com.
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20ª Diada del Pintor Català

Aquest any el FEPIC ha celebrat, com cada primavera, la 20ª Diada del Pintor Català. El torn de
l´organització corresponia enguany al Gremi de
Pintors de Girona, que ha escollit aquesta vegada,
i molt encertadament, la vila de Banyoles.
A Barcelona el dia s´havia aixecat mandrós i
ennuvolat, però no pas els passatgers, que hem
sigut ben matiners i, a l´hora assenyalada, amb
l´autocar ple de gom a gom, hem enﬁlat la ruta
cap a la nostra destinació.
Un cop arribats a Banyoles i reunits els grups
de Barcelona, Girona i Lleida al punt de trobada,
hem gaudit d´un complet esmorzar amb la vista
immillorable del llac, senyal d´identitat del poble
de Banyoles.
Amb les forces recuperades ha començat el
programa d´activitats amb una excursió en barca
al voltant del llac. La passejada ha transcorregut
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al ritme de les explicacions del « patró» sobre
la formació, història i llegendes d´aquest indret
tan singular.
A mesura que el matí avançava, el dia s´ha anat
aclarint i el passeig s´ha fet encara més agradable; hem pogut apreciar les diferents tonalitats
de l´aigua, encerclades pels boscos de ribera,
alcines i roures.
Quan hem posat peu a terra ja ens esperava el
nostre transport « exclusiu», que ens duria al cor
de la vila per visitar l´emblemàtic Museu Darder.
En Francesc Darder, que fou el 1er Director
del Zoo de Barcelona i visitant asidu molt vinculat a Banyoles, donà la seva col.lecció al poble
fundant el Museu, que ha sabut conservar el
seu fons original afegint alhora noves seccions i
obres pictòriques amb el tema comú del paisatge
de la zona.
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Petits i grans gaudint de la
passejada en barca.

Arribant al Museu Darder.

Vista general del saló de
Ca la Seca.
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Ja tocant el migdia, i de tornada cap el punt de
reunió, el nostre tren ens ha ofert un breu itinerari pels carrers del poble mentre fèiem temps
per dinar. I dit i fet, tot seguit ens hem arribat
ﬁns el veí poble de Tortellà, on ens esperava un
merescut àpat.

Tot ha sigut bon humor i cordialitat durant el
dinar; tothom a gaudit de la reunió i les converses s´han succeït de taula en taula al llarg de la
jornada.
Arribades les postres, els Presidents dels Gremis han procedit al simbòlic tall de pastis i han
dedicat unes paraules d´agraïment als socis per
l´èxit de la convocatòria, que ha aplegat ben bé
el centenar de persones.
A continuació s´ha donat pas al sorteig
de regals, gentilesa de diverses empreses
gironines,amb l´ajuda dels més joves, que s´ho
han passat d´allò més bé actuant de « mà innocent» per a la ocasió.
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Entre una cosa i una altra ha avançat l´estona
sense gairebé adornar-nos i , ja a mitja tarda, hem
refet el camí cap a ciutat amb el regust d´haver
compartit un dia ple de satisfaccions i de trobades
entranyables.
Fins l´any que bé !!!!!

GREMI

FESTA D’HOMENATGE
ALS SOCIS I TREBALLADORS JUBILATS
Sembla que aquest any continuem la bona
ratxa d´assistències a les celebracions tradicionals
del Gremi; ja ho hem aconseguit amb l´èxit de
convocatòria en la Diada del Pintor Català, i per
segona vegada, un mes després, en l´Homenatge
que s´ofereix anualment als socis i treballadors
jubilats.

A més, aquesta vegada hem tingut un convidat
d´excepció, en Joan Marco, qui pel seu treball
incansable en defensa dels interessos del nostre
oﬁci s´ha ben guanyat aquest petita gentilesa.

Amb aquesta satisfacció afegida hem celebrat
tots plegats la festa el dia 5 de juny a la Sala
d´Actes de la nostra Seu.
Més entranyable , però, que el fet de reunir els
nostres socis més veterans, és l´origen i raó de la
festa mateixa.
La major part de vosaltres sabeu que no tan sols
es rendeix homenatge als socis jubilats «per se»,
sino que aquest dia vol ser un reconeixement a
la generositat que van mostrar cedint els drets
liquidatius de les mútues en favor de la Fundació
Privada Sant Lluc de los Maestros Pintores.

Després del discurs de benvinguda a càrrec del
President, convidats i organitzadors hem fet els
honors a l´esplèndid esmorzar que, puntualment,
acompanya la festa. Qui més qui menys, ha deixat
avui la dieta de banda i s´ha deixat endur per
l´avinentesa de l´ocasió.
En marxar, els nostres convidats han rebut un
petit obsequi com agraïment per la seva assistència.
Un cop més, i en nom del President, Antoni
Peña, us donem les gràcies per la vostra visita,
i esperem que hàgiu viscut aquest dia amb la
mateixa alegria que ha tingut el Gremi en portarho a terme.
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Salutacions en començar la reunió,
amb les fotos dels passats
Presidents al fons.

Un «petit» problema tècnic en
començar el discurs.

Ara sí..........!

Els homenatjats escolten
les paraules del Sr. Peña.

El Sr. Marco agraeix al
del Gremi el reconeixement
per la seva labor.
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EN TANCAR

DE FIRES...............

FIRA DE SANT JAUME. 14ª FIRA DEL CAVALL
REUS, 25, 26 I 27 DE JULIOL
La celebració d´aquesta ﬁra es remunta al 1343, quan el rei Pere III el Ceremoniós concedí als pagesos aquesta cita anual per Sant Jaume, on es
proveïen de les eines i animals necessaris per al treball al camp.
Actualment la ﬁra aplega exposicions eqüestres, mostra de carruatges i jocs
tradicionals, com la cursa de sacs.

FIRAGOST
VALLS, 1er DIMECRES D´AGOST
El fet que la Firagost tingui lloc el 1er dimecres
d´agost és un recordatori a la concessió que va
fer el 1210 el rei Pere II d´Aragó de celebrar un
mercat setmanal els dimecres.
La Fira vol recordar aquest esdeveniment combinant-lo amb el període de més abundància als
horts catalans, que es produeix a l´agost.
El visitant, a més de trobar la més ampla exposició
de productes de la terra i mostres d´artesania,
també gaudirà de concursos que reten homenatge a activitats rurals ancestrals, com concursos
d´arrossegament amb cavalleries, de portadors
de saques d´avellanes i tasts de vins.
Per engrandir la Festa també hi ha l´actuació
castellera dels Xiquets de Valls.

FIRA CATALANA DE L´OVELLA A RIPOLL
RIPOLL, 15 D´OCTUBRE
També anomenada Fira de Santa Teresa, per coincidir amb
l´onomàstica de la santa. Aquesta Fira té el seu origen l´any 1853
quan l´ajuntament l’instituí per afavorir la transacció del bestiar.
Avui la Fira es limita a l´ovella ripollesa i a la venda d´objectes d´ús
quotidià , productes típics etc...
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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.

50

