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El 2011, la Revista Pintores farà anys. I no serà un 
aniversari qualsevol; amb el mateix esforç i il·lusió 
que es va dedicar ja des del primer número, RP 
arribarà als 50 anys d´existència.

Al llarg d´aquests anys la Revista ha viscut, en forma 
i contingut, tots els canvis produïts en la nostra 
societat, que no han estat poca cosa...

Revista Pintores no ha sigut, però, l´única eina de comu-
nicació entre el Gremi i els associats, ni la primera...

Ja l´any 1930, es creà un butlletí informatiu anome-
nat Butlletí de Unión y Hermandad de los Maestros 
Pintores, que es va editar mensualment durant sis 
anys amb un total de 72 números. Lamentable-
ment, la guerra civil provocà la desaparició del But-
lletí, i l´únic mitjà de comunicació entre l´associació 
i els seus membres va quedar reduït a les clàssiques 
circulars i les assemblees.

Al començament de la dècada dels 60 la Junta 
Directiva era conscient que la comunicació amb el 
soci havia de millorar qualitativament, i va buscar 
noves fòrmules . La Revista Pintores, que publicava 
el seu primer nº el 1961 fou una resposta efectiva 
a aquesta necessitat.

Eren bons temps per a l´ocupació laboral. Espanya es 
recuperava d´una llarga postguerra i entrava, a la cua 
d´Europa, això sí, en una moderada època de moder-
nitat. Les novetats en qualsevol aspecte de la vida sig-
nifi caven un avenç i es rebien amb molta espectació.

La Revista va ser tot un èxit . Eren temps d´expansió 
econòmica per primer cop en molts anys, i els fa-
bricants de pintures i materials s´anunciaven a les 
seves pàgines. 

El 1973 es fundà l ´ANSPI, i el Gremi s´hi va adherir. 

Durant els anys que va durar l´afi liació, fi ns el 
2005, la Revista pintores va arribar a publicar-se 
mensualment i es distribuïa entre tots el socis de la 
Federación Nacional de Empresarios Pintores.

Actualment, Revista Pintores es distribueix qua-
driemestralment entre els Gremis agregats a la 
Federació de Gremis de  Pintors de Catalunya, 
FEPIC , és a dir, arriba a tots el pintors agremiats 
de Catalunya.

La Revista del Gremi ha fet un llarg camí des del 
1961: Ha sobreviscut a les difi cultats i ha evolu-
cionat amb l´Associació i la seva gent, però no ha 
perdut ni un xic de l´esperit amb que fou creada.

El Gremi va ser concebut per pintors i per a pin-
tors; la Revista forma part d´aquest esforç conjunt, 
és la nostra carta de presentació. Creiem que és 
molt important transmetre una imatge de co-
operació, d´unitat i de consciència professional. I 
de quina millor manera es pot comunicar aquest 
principi si no és amb la col·laboració activa dels 
socis? 

Amb aquest propòsit , Revista Pintores ha tingut el 
plaer d´inagurar la nova secció Els socis del Gremi al 
nº 286, i en la present edició presentem també un 
Glossari de vocabulari professional, per suggerèn-
cia d´un dels nostres socis. No oblidem donar les 
gràcies a tots els socis que amb la seva dedicació 
a la pintura artística fan possible la secció el Pintor 
i la seva obra , facilitant tot el material necessari 
per donar- li forma. Us convidem a que aquest 
sigui només el principi de la vostra participació 
activa en la Revista. Des d´aquí faig arribar el meu 
sincer agraïment als socis que , amb la mostra del 
seu treball, col·laboració i empenta enriqueixen 
aquesta revista que volem que sentiu, cada dia, 
una mica més de tots. 

Antoni Peña
President
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La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat el passat 1 de desembre de 2009 els resultats dels estudis sobre les 
Gestions de Residus a Catalunya. L´estudi ha estat elaborat per la Càtedra Enresa – Amphos de la Sostenibilitat i Gestió 
de Residus de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Els resultats presentats engloben el període 2001- 2007, i al llarg del 2010 es preveu   completar l´estudi amb les dades 
del 2008.

A Catalunya, l´organisme a càrrec de la gestio de residus és l´ARC ( Agència de Residus de Catalunya ), font de les xifres 
recollides per Enresa – Amphos. 

En aquests moments, els agents implicats en el tractament de residus estan aplicant  els programes per al període 2007 
– 2012, basats en els principis de reutilització, valorització material i energètica i disposició controlada del rebuig.
Entenem per valorització  el procediment que , sense perjudici per a la salut humana i el medi ambient, permet l´aprofi tament 
dels recursos  que contenen els residus.

Valorització energètica és el procés de tractament de residus que produeix una combustió controlada que, alhora que 
redueix el volum de  residu per ignició,  es capaç de generar  electricitat . 

Els objectius de l´anàlisi realitzat es centren en l´obtenció de resultats del període abans esmentat, per tal d´extreure les 
conclusions que determinin les actuacions correctes que aconsegueixin una reducció i aprofi tament dels residus en  un 
futur immediat.

Evidentment, s´han tingut en consideració els pronòstics de creixement demogràfi c i industrial a l´hora de fer les previ-
sions, ja que la màxima prioritat dels programes de Tractament de Residus europeus és basen en trencar el vincle entre 
el creixement econòmic i el creixement de la generació de residus.

Fins ara, la producció de residus  s´ha incrementat proporcionalment a l´augment de la població, en el cas d´Espanya, i 
els anys 2001- 2007 van viure un espectacular creixement dels residus de la construcció.

A continuació  farem una exposició dels resultats i objectius en els 3 camps d´actuació de l´ARC.

Residus industrials declarats segons origen durant el període 2001-2007 ( en tones )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indústries 4.358.135 4.531.986 4.508.539 4.678.930 4.838.747 5.348.495 5.427.270

Depuradores 440.085 465.789 482.941 564.305 500.451 433.722 414.254

Gestors 917.913 942.170 873.646 988.067 1.058.292 1.505.807 1.930.796

TOTAL 5.716.134 5.939.945 5.865.126 6.231.302 6.397.489 7.288.024 7.772.320



7

SOCIETAT

La generació de Residus industrials, com  ja hem dit 
abans, ha augmentat de manera continuada durant el 
període 2001 – 2007, tot i que aquesta tendència va 
canviar l´últim quadrimestre del 2008 per causa de la crisi 
econòmica. 
 
Pel que fa al tipus de tractament, la valorització va ser 
la via principal de la gestió de residus, amb un 68 %, dels 
quals un 67 % corresponen a valorització material i un 1% 
a valorització energètica. La via d´eliminació va assolir un 
31 %, i altres vies diferents un 1%.

El PROGRIC ( Programa de gestió de residus indus-
trials de Catalunya) per el període 2007 – 2012 plan-
teja la consecució d´un 77% de tractament de valorització 
pel 2009 ( amb un 6% de valorització energètica ), i el 80 
% el 2012 ( amb un 7 % de valorització energètica ).

L´estudi d´Enresa – Amphos revela que, amb la infraestruc-
tura actual a Catalunya, s´està molt lluny d´assolir aquests 
objectius, i per tant s´ha de fer un esforç important en 
inversió de plantes de tractament .

Ja el 2007, el volum de generació de residus va superar 
fi ns i tot les previsions per al 2010.

L´estudi no detecta necessitat de noves instal·lacions de 
tractament de valorització, però quant a la valorització 

energètica,   el programa parla de la necessitat d´implantar 
d´entre dues a quatre plantes de preparació de combus-
tibles.

També s´assenyala la urgència de més dipòsits controlats 
de residus no perillosos, doncs es considera  que la ca-
pacitat necessària se situa al voltant del 8,33 milions de 
tones, quan actualment hi ha una capacitat de tractament 
disponible de 7 milions de metres cúbics.

D´altra banda, s´ha detectat que un petit volum de 
residus generats a Catalunya es gestiona fora del país 
(124.000 tones el 2007 ), però també hi ha una quantitat 
molt important de residus generats a altres comunitats 
autònomes tractada pels gestors a casa nostra  ( més 
d´un  milió de tones el 2007 ) i que suposa un 13% del 
total  al territori.

L´estudi adverteix que, si continua aquesta descompensació, 
provocarà un problema greu per a la capacitat futura de 
gestionar els residus propis.

La conclusió fi nal, un cop estudiats tots els factors pel que 
fa als residus industrials, passa per potenciar la via de la 
valorització, especialment l’energètica, i reduir dràstica-
ment les quantitats de residus que es destinen a deposició 
controlada si es volen assolir els objectius del PROGRIC 
2007 – 2012

Evolució de la generació de  residus relacionats amb el sector de la pintura industrial ( tones )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dissolvents i            
residus líquids 
amb dissolvents 112,6 108,8 117,8 111,0 111,5 75,5 96,0

Residus oliosos 
( olis, greixos i 
hidrocarburs ) 45,4 36,4 39,8 41,9 63,2 57,0 77,0

Pintures, tints, 
colorants i coles 19,1 33,9 32,9 33,4 34,6 37,9 32,7

Terres 
contaminades i 
sediements 4,0 14,6 8,0 19,6 19,1 25,1 48,5

 Quant a la generació de Residus municipals, els resultats mostren una constant  des del 2001 en referència  a la 
producció de residus per habitant, amb un petit descens el 2005. Però sí que s´ha produït un augment continu de la 
població, amb el consegüent augment de volum de residus. Així i tot, la generació de residus s´ha mantingut constant 
en 1,64 Kg/h. dia.  

El PROGREMIC 2007 – 2012 (Programa de gestió de residus municipals de Catalunya) va proposar una sèrie de 
mesures que permetrien assolir una reducció del residu generat per habitant, però s´han d´esperar els resultats del 2008 per 
confi rmar la seva efectivitat.
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Els residus municipals es gestionen principalment amb la deposició controlada, però estan guanyant terreny altres vies 
com la digestió aeròbica, la deixalleria o el triatge d´envasos lleugers. El percentatge d´incineració s´ha mantingut constant 
durant aquest període.

SOCIETAT

Pel que es refereix a les infraestructures de gestió, el PRO-
GREMIC preveu duplicar-les  pel 2012, fent especial èmfasi 
en el tractament de voluminosos i de la resta de residus 
que no reben tractament específi c.

Un dels principals reptes pendents consisteix a augmentar 
la capacitat de tractament de material de rebuig, que ac-
tualment se situa en el 21%. La causa d´aquesta mancança 
es deu a la paralització del projecte de construcció d´un 
Dipòsit de rebuig previst per l´Entitat Metropolitana de 
Barcelona, amb capacitat per tractar 500.000 tones/any.
Ja és segur que no totes les instal.lacions de tractament 
primari previstes pel 2010 estaran acabades en aquesta 
data, per tant, es podrien produir  problemes en el tracta-
ment a partir d´aquest any.

Enresa- Amphos aconsella buscar immediatament una via 
de gestió alternativa; fomentar la valorització energètica, 
triar un emplaçament nou per a un dipòsit controlat ( el 
problema resideix en la oposició social ), o instal.lar una 
planta de valorització energètica.

Per minimitzar el rebuig social a la implantació d´aquest 
tipus d´instal.lacions, recomanan la integració dels agents 
socials del territori en l´elaboració del projecte perquè 
aquestes infraestrucutures siguin acceptades com a motor 
de desenvolupament.

Si fem una ullada al panorama europeu i segons dades 
de l´Eurostat, a vuit països de la UE es van valoritzar 
energèticament més del 20% del residus municipals l´any 
2007. Dinamarca, Suècia, Alemanya i França ja superen la 
valorització energètica dels residus municipals d´un 25%.
Tot i l´esforç dut a terme a Catalunya des de fa 15 anys 
en el tractament de residus, encara estem molt lluny 
d´apropar-nos als percentatges del països del centre i nord 
d´Europa.

En el cas d´Espanya, l´estudi aconsella com a solució més 
viable la creació de consorcis formats per l´Administració i 
empreses privades per al desenvolupament de les grans in-
fraestructures de gestió de residus que el país necessita.

Generació i gestió de residus municipals a Catalunya durant el període 2001-2007 ( en tones )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Matèria orgànica 36.492 105.532 150.335 178.073 215.373 256.077 302.157

Vidre 80.450 119.108 130.833 143.989 161.391 183.230 201.764

Paper i cartró 240.301 250.970 271.153 335.771 401.827 419.948 408.774

Envasos lleugers 30.339 38.036 58.066 60.596 72.066 94.853 103.923

Residus voluminosos 96.366 103.137 109.395 130.393 142.562 161.877 177.327

Poda i jardineria 29.609 35.676 44.189 49.010 60.151 67.238 65.052

Piles 470 482 502 491 516 519 590

Medicaments 264 322 334 376 440 480 544

Tèxtil 697 3.253 4.400 4.929 5.894 6.513

Altres 89.383 81.654 124.480 147.062 161.208 174.026 184.481

TOTAL recollida selectiva 603.675 735.615 892.540 1.050.162 1.220.403 1.364.141 1.451.096

% rec.sel. S/ total 16,85 19,77 22,64 25,42 29,08 31,95 33,69

Població 6.090.040 6.343.110 6.704.146 6.813.319 6.995.206 7.134.697 7.210.508

Kg/h. dia 1,61 1,61 1,61 1,66 1,64 1,64 1,64

Comparativa de dipòsits controlats i plantes de valorització per a residus

de la construcció a Catalunya durant el període 2007 - 2012

Objectius Instal.lacions existents Grau assoliment 2008

PROGROC 2012 desembre de 2008 respecte 2012 %

Dipòsits 
controlats 65 43 66,15

Plantes de 
reciclatge 58 19 32,76

Plantes de 
triatge 1

Plantes de 
trasvassament 11
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Per últim, resumim les observacions i conclusions de l´estudi referents als Residus de la construcció.

Durant els últims anys, la generació 
d´aquests tipus de residus no ha se-
guit una tendència constant. L´any 
2002 s´observa un decreixement de 
més d´un milió de tones respecte del 
2001, amb un increment signifi ca-
tiu a partir del 2004 fi ns el 2006, i  
amb una nova disminució el 2007 
respecte de l´any anterior.

Ja durant els últims mesos de 2008 
i els primers mesos de 2009 la re-
ducció de residus se situa al voltant 
del 50%. Aquesta reducció està 
associada al descens de l´activitat.

Les dades proporcionades per l´ARC 
revelen que  la majoria dels residus 
s´han destinat, del 2001 al 2005, a 
la deposició controlada.

Tanmateix, des del 2006 la runa  ha  
començat a valoritzar-se en ports 
amb una proporció del 8,7% i del 
9,1% el 2007.

Quant a la previsió pel 2007 – 2012, el PROGROC ( Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya) preveu 
un increment del volum de residus, per bé que amb una intensitat inferior a la dels darrers anys.

Sobre els objectius , el Programa calcula un 50% de reciclatge dels residus de la construcció per al 2012, i un 70% per 
al 2020.

Amb referència a les infraestructures de gestió, aquestes han augmentat de manera continuada des del 2001, però no 
ho han fet al ritme que la generació de residus. 

Dels 65 dipòsits controlats  previstos per al 2012, existeixen ara 47.  Pel que fa a les plantes de reciclatge, segons les 
dades de desembre de 2008, només hi comptem amb 19 de les 58 previstes per al 2012, la qual cosa provoca una situació 
contrària a la directiva de residus, que prioritza el reciclatge per sobre de la deposició controlada.

Segons aquestes dades, l´estudi adverteix que si no es corregeix urgentment aquesta situació, serà inviable aconseguir 
l´objectiu de reciclatge del 50% el 2012 i del 70% el 2020. 
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Materials potencialment perillosos en obres de construcció i demolició

Tipus d´activitat Fase d´activitat Materials potencialment perillosos

Estructura  Aigua bruta amb beurada de ciment Portland

Restes d´oli desencofrant, productes de curat i envasos que  el contenen

Oli de maquinària

Coberta Restes de productes bituminosos que contenen quitrà d´hulla

Dissolvents

Acabats Sobrants de pintura, hidrofugants, vernissos i dissolvents

Pots i llaunes buits de pintures i vernissos

Construcció Restes de productes antioxidants

Restes d´adhesius ( coles, resines etc..) i els envasos que els contenen

Pinzells i corrons impregnats de pintures

Líquids per a polir el terra

Àcids per acabats de formigó arquitectònic

Detergents bàsics o àcids de neteja de façanes

Envasos d´aerosol

Estructura Sòls contaminants

Flocatge amb amiant d´estructures metàl.liques

Proteccions individuals en eliminació d´amiants

Fusta  tractada amb conservants

Coberta Plaques de fi brociment

Instal.lacions Calorifugat de canonades amb amiant

Canonades i baixants de fi brociment amb amiant

Dipòsits de fi brociment amb amiant

Enderroc Equips d´aire condicionat amb clorofl uorocarburs

Tubs fl uorescents

Làmpades de vapor de mercuri

Parallamps radiactius

Detectors iònics de fum

Transformadors elèctrics amb PCB o PCT

Tancaments Envans pluvials de plaques de fi brociment amb amiant

Acabats Revestiments pintats amb pintures que contenen metalls pesants

( crom, plom, cadmi, etc...)

Plaques de cel ras que contenen amiant

Paviments vinílics que contenen amiant

Productes de decapatge de pintures

Evolució del tipus de tractament dels residus de la construcció durant el període 2001 - 2007 ( en milers de tones )

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Valorització de runes 224,4 175,7 21,6 78,9 142,2 665,1 833,1

Dipòsit controlat de runes 6.625,1 5.475,4 6.164,5 6.862,5 8.617,0 9.337,7 8.857,8

Recuperació a ports 0 0 0 0 0 958,3 966,5

Total 6.849,5 5.651,0 6.186,1 6.941,4 8.759,2 10.961,1 10.657,4



C/ Joan d'Austria, 39-47, 5º A  08005 (Barcelona)   T. 932 213 353

Mostra la teva experiència, els teus coneixements, la teva formació.
Sol·licita  la teva Targeta Professional de la Construcció, 
mostraràs que ets tot un professional.

Targeta Professional
de la Construcció
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Seis de cada diez lo hicieron en Formación inicial de prevención de riesgos laborales, requisito mínimo 
para poder obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)

Un total de 27.527 trabajadores del sector de la construcción de Cataluña se formó en algún curso de la Fundación 
Laboral de la Construcción durante el pasado año 2009. De ellos, casi seis de cada diez (el 58%, 15.953 trabajadores) lo 
hizo en Formación inicial de prevención de riesgos laborales, requisito mínimo para poder obtener la Tarjeta Profesional 
de la Construcción (TPC), que será obligatoria para todo los trabajadores del sector a partir del 1 de enero de 2012.

En lo que respecta sólo a su Plan de Formación Continua Sectorial, la Fundación Laboral de la Construcción de Cataluña 
cerró el año 2009 con cerca de 15.000 alumnos, siendo el área de Seguridad y Salud laboral el más demandado por el 
alumnado. En 2009, la entidad impartió formación continua en Cataluña a 8.640 alumnos en materias relacionadas con 
Seguridad y Salud, (58,9% del total). Mientras, en la de Ofi cios, en el año 2009, se registraron 5.439 alumnos (37,1% 
del total), y en el área de Gestión se formaron 599 alumnos (4,1% del total).
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Más de 27.000 trabajadores de la construcción de Cataluña se 

formaron en 2009 con la Fundación Laboral de la Construcción

        C/ Joan d´Austria 39 - 47   
        08005 Barcelona
        Tel 932 213 353 
        wwwfundacionlaboral.org
        

Por tramos de edad, los tra-
bajadores de entre 26 y 35 
años formaron el grupo más 
numeroso

Con respecto al género, la 
entidad recibió en sus aulas a 
1.196 mujeres, que represen-
taron el 8,1% del total de los 
alumnos

A la foto, el Sr. Emilio Gómez, Director Gerent de la Fundació 
Laboral de la Construcció
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El perfi l del alumno de la Fundación Laboral en Cataluña que realizó acciones de Formación continua es el de un traba-
jador de entre 26 y 35 años de edad que se decanta por los cursos relacionados con el área de Seguridad y Salud en la 
modalidad presencial.

Como en años anteriores, la modalidad presencial continuó siendo la más demandada, pues fue solicitada por el 94,2% 
de los alumnos (13.826). Las acciones formativas que combinaron la modalidad presencial con la de distancia (mixta) 
registraron el 4,9% de los alumnos (719), y las que únicamente se impartieron en la modalidad de distancia, el 0,9% 
(133).

Por tramos de edad, los trabajadores de entre 26 y 35 años formaron el grupo más numeroso, representando el 36,5% 
(5.353). A éstos les siguieron los alumnos de entre 36 y 45 años, el 31% (4.545), y, tras ellos, los trabajadores de entre 
46 y 55 años, y entre 16 y 25 años, que representaron el 16,2% (2.374) y el 10,7% (1.575), respectivamente.

Con respecto al género, la entidad recibió en sus aulas a 1.196 
mujeres, que representaron el 8,1% del total de los alumnos, 
porcentaje muy similar al registrado el año anterior, cuando 
las alumnas suponían el 7,3% del alumnado total.

Las tres acciones formativas que registraron en Cataluña 
una mayor demanda en 2009 fueron: “Formación inicial en 
Prevención de Riesgos Laborales”, con 3.426 alumnos, “Nivel 
Básico de Prevención”, con 1.602, y “PRL para trabajos de 
Albañilería”, con 800. 

En cuanto a la situación laboral de los alumnos de la Funda-
ción Laboral de la Construcción de Cataluña en el año 2009, cabe destacar que cada vez es más numeroso el grupo de 
alumnos sin empleo que deciden formarse en la entidad. Si en 2008, los alumnos desempleados suponían el 7,8% del 
total, en 2009, superaron el 25%. 



ACTUALITAT

A cap pintor professional li hem d´explicar que els colors tenen un efecte 
psicològic, que transmeten sensacions i estats d´ànim, i que qualsevol 
espai es pot modifi car mitjançant el color que s´apliqui.
Tanmateix, és un bon exercici recordar el que ja se sap, bé per mantenir 
la creativitat en “ forma” o per aconsellar als clients sobre la creació 
d´un ambient determinat.

Renovar les parets d´una habitació és un dels canvis decoratius més importants que es poden dur a 
terme en un habitatge. El destí que se li donarà a una estança i la seva orientació cardinal són factors 
que no es poden deixar de banda. Així doncs, els estudis sobre el color aconsellen d´utilitzar una o altra 
tonalitat segons el punt cardinal d´un espai de la següent manera:

 NORD colors càlids i lluminosos, terracotes.
 SUD.  Tonalitats naturals i fresques. Blancs, blaus, verds...
 EST.  Colors grisos càlids, cremes i pastels.
 OEST. Colors freds.

Una vegada hem pres en consideració les pautes del color en funció de l’orientació, s´ha de valorar-la 
funcionalitat de l´habitacle

 PASSADISSOS I REBEDORS. Són llocs ideals per usar colors arriscats i vius.
 GOLFES. Si són petites o de sostre baix és aconsellable un color que els hi doni amplitud, com 

blancs, grocs o cremes.
 ELS DESPATXOS demanen colors neutres o les diferents varietats de “pastel”, ja que transmeten 

sensació de tranquil·litat i relax.
 LES CUINES admeten colors més atrevits, però s´haurà d´anar amb compte amb la grandària 

de l´espai. Els colors provençals resulten molt nets.
 SALES DE BANY. Colors que no enfosqueixin excessivament la llum. Un blau amb mobles 

blancs o de fusta és molt acollidor i dona sensació de netedat.
 HABITACIONS INFANTILS permeten l’elecció de tonalitats alegres i estimulants, com els verds 

poma, taronges clars i grocs.
 ELS DORMITORIS D´ADULTS demanen colors que convidin al relax, com els blaus, “ pastels“ 

o terracotes.
 PER A SALONS I MENJADORS s´hauran de tenir molt presents les dimensions i el mobiliari ja 

que admeten, de fet, qualsevol color. En sales grans es poden combinar colors diferents per 
crear la il·lusió de volums diversos.
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ENTENENT EL COLOR 



Per altra banda, l´efecte de profunditat 
també ajudarà a modifi car la percep-
ció espacial. Així doncs, les gammes 
fosques allunyen visualment les parets 
creant profunditat, mentre que les cla-
res les apropen, aportant lluminositat 
a les estances.

No tan sols la intensitat de la llum 
suposa un factor per a l’elecció del 
color d´una habitació, sinó també la 
temperatura, que serà diferent segons 
doni a sud o nord. Llum i tempera-
tura són fenòmens físics relacionats i 
inseparables, per tant, els criteris de 
color segons l’orientació serveixen 
també per aportar frescor o calidesa a 
l´habitació.

En indústria, igualment s´utilitzen els 
colors per crear una atmosfera ade-
quada. Els tallers o fàbriques on es 
treballa amb foc o fa massa calor, o 
fi ns i tot es registra molt moviment, se 
solen pintar amb colors blaus freds o 
tranquil·litzants. Contràriament, en una 
nau gran on la sensació de fred, real o 
no, existeixi, s´aconsella pintar en colors 
ataronjats o vermellosos
Per altra banda, l´aspecte més sedós 
de les pintures setinades aporta una 
sensació més càlida a la vista que no 
pas les mates.

ACTUALITAT

Però crear l´ambient idoni en els diferents espais de la casa o 
local requereix tenir en compte encara més factors, com és 
l´alçada d´una habitació, i l´efecte que desitgem obtenir.

Si es pretén aconseguir sensació de més alçada, s´ha de 
pintar el sostre d´un color força més clar que les parets, 
mentre que si es volen reduir distàncies, s´haurà d´aplicar 
una tonalitat més fosca.

Un recurs molt efectiu per jugar amb altures és el de 
decorar amb ratlles. Les ratlles alternades horitzontals en 
colors d´alt contrast amplien un espai petit. El mateix efecte 
s´obtindrà si es pinten ratlles primes i horitzontals a la part 
central de la paret.

Per allargar verticalment una paret es poden pintar ratlles 
des del terra fi ns al sostre d´uns 10 centímetres de gruix.

14
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Quan es vol decorar amb diferents tonalitats és important recordar sempre les “lleis” de combinació dels 
colors. El cercle cromàtic pot donar una pista inicial per no arriscar- se excessivament en la conjunció 
de tonalitats.

Els colors purs o primaris són el vermell, groc i blau.
Els colors secundaris són el resultat de la barreja a parts iguals de 2 primaris; vermell + groc = taronja, 
blau + vermell = violat, groc + blau =verd.
Els colors terciaris són el resultat a parts iguals d´un primari i un secundari, això és, la resta de colors 
del cercle cromàtic.

Per tal d´aconseguir un ambient “harmònic” s´utilitzaran colors contigus o pròxims del cercle cromàtic, 
és a dir, un grup de càlids o bé de freds.

Si optem per un “contrast “ juxtaposarem un color primari i un altre secundari, o colors distanciats 
entre sí al cercle cromàtic. Tot i això, aquests són els conceptes clàssics de la utilització del color en 
decoració. Les noves tendències permeten llicències molt més agosarades que van més enllà d´aquest 
patró universal.

Per crear un ambient acollidor amb «combinació de colors», és comú seleccionar un color del cercle 
cromàtic i els consecutius de cada banda, per exemple.

I anant més lluny, un ambient es pot “estendre ” a tot l´habitatge si la combinació de colors s´aplica 
harmonitzant les tonalitats entre habitacions.

Els passadissos moltes vegades resten relegats com a simples espais de trànsit, però amb un color que 
combini adequadament amb les habitacions contigües l´aspecte del conjunt pot canviar radicalment, 
això sí, sense oblidar mai que les estances han de conservar l´harmonia cromàtica amb l´espai de nexe, 
el passadís.

A l´hora d´associar colors és imprescindible tenir present els efectes que poden resultar de les combina-
cions. Per exemple, el groc adquireix més intensitat al costat d´un blau, i el vermell ho fa amb el verd.



També s´han de tenir molt en compte els efectes 
físics que un color pot produir a causa d´una 
combinació massa atrevida. 
La persistència d´una combinació molt contrasta-
da en una paret, posem per cas rajoles blanques 
i negres alternades, provoca fatiga ocular. En 
el cas de sales de bany, un color massa fosc o 
vermellós altera visualment el color de la pell i 
del maquillatge.

Una altra manera de classifi car els colors en 
harmonies cromàtiques consisteix a assignar un 
“rang” a cadascú. Generalment es distingeixen 
tres categories; el dominant, que serà el més 
neutre i de més extensió, i servirà per destacar la 
resta de colors que formen la composició.

El tònic, que és el complementari del color do-
minant, el paper del qual consisteix a afegir la 
nota d´animació al conjunt. I per últim, el color 

de mediació, que actua com a conciliador i color de transició entre els altres dos colors. 

A tots aquests consells sobre decoració s´ha d´afegir que sempre caldrà tenir en compte el color del 
mobiliari, del terra i de les portes de la casa, ja que el professional ha d´anar encaminat a aconseguir 
els millors resultats de l´espai que es proposa renovar.

L´estudi de la infl uència psicològica del color és avui una ciència més que reconeguda i s´aplica en molts 
i diferents camps de l´activitat humana. Ja hem esmentat alguns exemples sobre tractament dels espais 
en l´àmbit professional. 

En llocs on es realitza una intensa activitat intel·lectual es dóna preferència als colors tènues i poc 
contrastats.

El color verd clar dels quiròfans i la roba quirúrgica proporciona descans als ulls del cirurgià, que es 
fatiguen degut al color vermell del camp operatori.

En altres casos, però, el color vermell és efi caç per estimular la circulació sanguínia, l´aparell digestiu, 
i combat certs tipus de depressió.

El groc i el taronja són estimulants del fetge, es recomanen en problemes d´asma , bronquitis cròniques 
i de restrenyiment. El verd té efectes analgèsics, ajuda a tractar la hipertensió i la grip. El blau és sedant 
i s´ha demostrat la seva infl uència positiva en les infl amacions i episodis de febre , neuràlgies, disenteria 
i còlera. El porpra actua benefi ciosament sobre ronyó i pulmons.

Demostrats plenament com ho estan els efectes físics i psicològics del color en les persones ( i animals), 
seria molt interessant escollir el color per decorar en funció de determinades necessitats si es dóna el 
cas, com bé podria ser si hi han casos d´enfermetat crònica a la família. La ciència que tracta aquesta 
faceta del color es la cromoteràpia, i està present des de fa anys en molts aspectes de la nostra vida; 
arquitectura, entorn laboral, urbanisme i un llarg etc...

ACTUALITAT
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Centros Procolor Barnasik: 
c/ Frares, 5 · 08970 Sant Joan Despí · Tel. 93 373 54 85 · sjdespi@barnasik.es 
c/ Pujades, 19 · 08018 Barcelona · Tel. 93 486 95 98 · pujades@barnasik.es
ac/ Eusebio Millán, 18 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Tel 93 814 88 72 · vilanova@barnasik.es
av. Tarragona, 87 · 08720 Vilafranca del Penedès · Tel 93 890 59 14 · vilafranca@barnasik.es
c/ Ample, 6 · 08191 Rubí · Tel 93 697 72 98 · rubi@barnasik.es
Ronda Industria, 8 · 08210 Barberà del Vallès · Tel 93 718 94 96 · barbera@barnasik.es
Rbla. de Fondo, 2-6 08922 Sta. Coloma de Gramenet · Tel 93 468 48 34 st.coloma@barnasik.es

Distribuidores de:

Venga a visitarnos. ¡Estamos muy cerca!

El pintor profesional debe contar con soluciones decorativas 

completas, pintura y productos de calidad y el asesoramiento 

más profesional. Barnasik da este servicio con la ventaja de  

tener 7 puntos de venta en toda la provincia de Barcelona. 

¿Nuestra mejor garantía? 35 años de experiencia y conocimiento 

de las necesidades del pintor.
Servicios: 
Estudios cromáticos, Prescripciones técnicas, 
Herramientas del color, Reparto gratuito, 
Financiación, Cursos y presentaciones.

Productos:  
Pinturas y revestimientos, Efectos decorativos, 
Maquinaria y Herramientas, Anexos y 
complementos, Protección Laboral, Suelos 
parquets y puertas, Decoración.

La red más grande de tiendas 
de pintura y decoración de Barcelona
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JOAN CONDINS
1929 - 2001

Fill d´un petit empresari de la pintura, en Joan Condins va establir un contacte directe amb la professió i l´art des de ben jove.

El taller del pare responia a l´ estructura clàssica de botiga – habitatge, i per en Joan aquest va ser l´espai natural dels 
primer anys.

Si parlem de l´art de la pintura, la història de la seva relació té un principi , si més no, curiós. El pare d´en Joan va poder 
establir-se com a empresari gràcies a 3 quadres que uns senyors acomodats van regalar a la seva mare pel seus serveis 
domèstics. 

Amb el pas del temps, aquests quadres van sufragar la independència professional d´en Condins pare. La història es va 
convertir en una autèntica llegenda familiar . El petit Joan decidí que es convertiria en un gran artista –pintor, i així amb 
el seus propis quadres podria suplir aquells que havien portat la bona fortuna a la família.

Dit i fet, en Joan repartia la seva infantesa feliçment entre l´escola, 
el carrer, els amics i el dibuix.

L´empresa creada pel pare va viure temps de prosperitat durant els 
primers anys i es van realitzar treballs de gran qualitat artística, com 
els de la fi nca Vilanoveta ( actual casino de Barcelona ) i el Palau 
Reial de Pedralbes.

En reconeixement a la tasca desenvolupada, Condins pare és nomenat 
representant patronal dels jurats Mixtos de la República pel Gremi de 
Mestres Pintors, càrrec que més endevant li suposarà l´expropiació 
dels seus bens. 

Durant la Guerra Civil espanyola, Condins pare, d´idees dretanes, 
va haver d´amagar-se durant un temps del seu ambient diari ( exili 
temporal a Panamà) , i la feina s´en va ressentir sensiblement, però un 
cop van acabar els temps convulsos de la guerra, el patriarca Condins 
aconseguí refer la clientela i revitalitzar el negoci.

La relació dels Condins amb el Gremi començà amb en 
Joan Condins Sistané, pare de l´artista i soci fundador de 
la Mútua de Maestros Pintores. Joan Condins fou també 
soci del Gremi i, durant uns anys, membre de la Junta 
Directiva.

Sota aquestes liníes, quadre que Condins va rega-
lar   al Gremi i que forma avui part del fons històric de   
l´Associació. 
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«Gots» 1969 . Aquesta obra pertany a la seva època de formació ( 1965- 1975), d´estil modern 
però sempre fi guratiu.

En Joan havia deixat de banda els estudis convencionals 
als catorze anys i començà a treballar com a aprenent de 
pintor amb el pare. Al mateix temps, però, practicava dibuix 
a l´Escola d´Arts i Ofi cis del carrer Aribau.

Pintor vocacional, com hem pogut comprovar , aprofi tava 
fi ns i tot els diumenges per prendre apunts del natural quan 
sortia amb la resta dels companys i els professors de l´Escola 
de Dibuix, entre els quals es trobava en Joan Vila Puig.

No satisfet encara amb les sortides acadèmiques, anava 
sovint a dormir a casa de la seva tia, a Horta, per llevar-se 
al dia següent i anar a pintar els horts que aleshores con-
formaven el paisatge gens urbanitzat del barri.

La seva aspiració llavors era accedir a les classes de profes-
sorat, per la qual cosa necessitava la màxima nota, així que 
va repetir curs malgrat haver obtingut un Notable.

Es va donar la circumstància però, que aquell mateix any 
l´Escola del carrer Aribau tancà les seves portes, i en Joan 
va continuar la seva formació a la Llotja.

Aquest nou pas el va portar al descobriment de les tècni-
ques i procediments de la pintura, en detriment del Dibuix 
pròpiament dit. D´aquesta manera va conèixer la pintura a 
l´ou, al fresc, a l´encàustica, i també la tèmpera, la gouache 
i l´aquarel.la. 
Aquestes serien les tècniques que practicaria al llarg de 
la seva carrera com a pintor, a les quals afegiria l´ús dels 
acrílics, vinílics i gliceroaftàlics a mesura que la indústria  
introduïa aquests materials al mercat.

Malgrat l´abandó momentani del Dibuix, va haver d´aplicar-
se de nou en l´últim moment per treure l´anhelada qua-
lifi cació màxima, que després d´una autèntica prova de 
superació, aconseguí fi nalment.



Acabat el període d´estudis ofi cials i després de la jornada la-
boral a l´empresa familiar, ocupava les hores lliures en practicar 
el Dibuix, l´Aquarel.la i l´Oli al Foment de les Arts Decoratives 
( FAD ) a la cúpula del Coliseum. Mantenia així relació directa 
amb el món de la pintura i era partícip en totes les reunions 
sobre qüestions artístiques, tant del país com de més enllà de 
la frontera.

La seva ànsia de contacte constant amb el món de les arts i la 
“militància” al Foment, li permeteren conèixer els artistes con-
sagrats de l´època i els que més tard es donarien a conèixer. 
El FAD d´aquella època fou un esperó per a la creativitat barce-
lonina del moment, i Joan Condins es sentí sempre molt orgullós 
d´haver participat com a soci.

Condins continuava atret pel natural, i durant els anys següents 
aquesta inclinació s´accentuà en fi xar las seva residència al 
barri de Sarrià, que llavors encara era un poble separat de 
Barcelona.

Santiga i Santa Perpètua de la Mogoda foren també indrets 
d´especial importància per a Condins, doncs allà va reprendre 
contacte amb el pintor Joan Vila Puig, “el mestre dels pallers”, 
de qui va aprendre a captar les vibracions de la bellesa natural 
i per qui sentia gran estimació.

Del poble de Santiga Condins va pintar prop d´un centenar 
d´olis i aquarel·les.

Però on Condins trobà el “lloc” defi nitiu fou a Riells del Fai, on 
establí la seva segona residència.

Tot i això, Condins, d´esperit inquiet i de sentiments catalans 
en tots els seus signifi cats, també mostra una predilecció per la 
Catalunya Nord fi ns al punt de col·laborar, junt amb l´historiador 
Rafael Mª Bofi ll, en un estudi polític pictòric al que aportaria un 
conjunt d´obres de temàtica pirinenca.

Els seus viatges per Europa enriquiren la seva percepció del 
color, que mai va deixar d´estudiar, i a través del qual intentava 
explicar els seus sentiments i els dels objectes a pintar. 

En Joan Condins practicava diversos temes, però el paisatge és, 
sens dubte, el protagonista de la seva obra.

El seu primer biògraf, el mateix Rafael Mª Bofi ll, diu que la 
naturalesa, que Condins estimava intensament, és “ la clau del 
seu caràcter i de la seva pintura “.

EL PINTOR I LA SEVA OBRA

20

« El gorg de la donzella» 1978.
« Chioggia» 1988.
Ambdues obres corresponen a l´època més co-
titzada i de més interès per els col.lecionistes.

« Riells del Fai» 1982. D´època post- impressio-
nista. En el quadre superior i en aquest mateix 
es pot apreciar el puntillisme vertical, caracte-
rístic de la pintura de Condins..
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Condins és un experimentador incansable, ho prova tot; Per això és  habitual que els seus quadres recullin pers-
pectives diferents poc explotades de paisatges coneguts, com a l´obra «Cadaqués».
Potser en allò que coincideixen els crítics especialitzats i les persones que varen conèixer l´obra de Condins és que, 
després d´investigar tantes  tècniques pictòriques i estudiar tot el que va caure a les seves mans relacionat amb 
l´art, va decidir que ell tenia la seva pròpia forma d´expressió, sense que de cap manera  es sentís superior a res ni 
a ningú, que tenia de fer el que li sortia del cor de forma emocional i espontània.

Joan Condins no era tan sols un artista compromés, sino 
que va saber conservar i expandir la sòlida empresa familiar. 
El 1955 ja era el màxim responsable, fi ns que la va deixar 
a càrrec del seu fi ll el 1987 per dedicar-se totalment a la 
pintura artística. També com a empresari demostrà el seu 
caràcter pioner amb la implantació de l´uniforme blanc, 
l´ús de bastides tubulars per millorar la seguretat laboral 
i innombrables estratègies de marqueting ideades per ell 
mateix, per  citar alguns exemples.

Per la qualitat que va assolir l´empresa i la relevància 
d´alguns dels seus treballs ( Café de l´Òpera, Brasserie Flo..) i 
dels seus clients ( Philips, Lab. Esteve, Col.legis de Metges de 
Barcelona, Port de Barcelona...), li fou concedida la Medalla 
i la Placa del President Macià l´any 1996. Un homenatge 
a tota una família, ben merescut, que ha sabut conservar 
i projectar l´experiència d´una empresa amb vuitanta–nou 
anys d´història.

La projecció d´en Joan Condins com a pintor artístic 
ha traspassat fronteres.

Les seves obres han arribat fi ns al What’s art, a Whas-
hington, França i, naturalment, Espanya.

Les exposicions més destacades han tingut lloc a les 
Sales Martí Muñóz, Sala Comas i Florens, i es pot gaudir 
de la seva obra a, 

 Museu de Montserrat
 Museo de Logroño
 Museo de Granada
 Museu de Sant Pol de Mar 
 Museu de Tossa de Mar
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TRACTAMENT I MANTENIMENT TARIMES DE FUSTA A L’EXTERIOR

Tradicionalment, les tarimes de fusta a l’exterior, també anomenades “Deck”, en terminologia anglesa, 
s’han tractat amb olis. El més tradicional és l’oli de teca. 

Aquests tractaments deixen la fusta molt natural, amb un tacte molt suau, però poc protegida en para-
ments horitzontals a l’exterior, on pluja, vent, sol, canvis de temperatura i humitats, deshidraten la fusta 
acceleradament.

La deshidratació de la fusta, la deixa al descobert davant la impregnació d’aigua de pluga i de la humitat, 
de forma que es pot reinfl ar quan té un excés d’humitat (es deforma la fusta) i s’esquerdi quan s’eixuga, 
independentment de si es tracta de fusta tropical o pi cuperitzat. 

L’absència de protector (normalment els olis duren a l’exterior fi ns a 3 mesos, en el millor dels casos. Parlem 
sempre de fusta exposada directament al sol) fa que la fusta en contacte amb l’aire s’oxidi i per això agafa 
aquesta coloració grisa.

Els tractaments en base oliosa, retarden l’envelliment de la fusta a l’exterior insufi cientment, ja que els 
manteniments es fan molt costosos, malgrat els rendiments en consum dels olis sobre la fusta són molt 
notables. La nostra experiència en les nostres latituds mediterrànies ens proporcionen la següent estadística: 
cal aplicar el protector en base oli 4 vegades a l’any per mantenir la tarima en òptimes condicions. 

Com alternativa, es van provar lasurs en base alquídica (dissolvent). Malgrat millors resultats, aguanten en 
horitzontal a l’exterior fi ns a 6 mesos, els resultats són pobres, i per tant, els manteniments costosos. La novetat 
d’aquests tractaments és la incorporació de pigmentació que fa que els raigs del sol degradin la pel.lícula més 
lentament que els olis sense pigmentació (més recentment, els olis incorporen una mica de pigmentació). 

L’any 2007, i després de diferents proves comparatives entre envelliments accelerats mitjançant el Q-UV 
Tester del laboratori d’ADLER LACKE (www.adler-lacke.com), vam concloure el següent resultats:

Es van comparar 5 lamel.les de tarima d’ipe amb diferents tractaments i iguals condicions d’envelliment 
(1005,5 h. al Q-UV Tester, que representa 1 any a l’exterior, sense desgast mecànic pel trànsit humà). Les 5 
lamel.les es composaven de:

• Lamel.la a) sense protecció
• Lamel.la b) protegida amb 2 capes fi nes d’oli de teca ADLER Pullex Teaköl 50525
• Lamel.la c) protegida amb 2 capes fi nes de lasur base dissolvent ADLER Pullex Plus (1 capa colorejada

 tonalitat noguera 50323 i la següent incolora 50520, per no enfosquir la fusta més que les altres mostres)
• Lamel.la d) protegida amb 2 capes fi nes de lasur base aigua ADLER Lignovit Lasur noguera 53144
• Lamel.la e) protegida amb 2 capes fi nes de lasur base aigua barreja de resines alquídiques i acríliques

 ADLER Aquawood Holzschutz noguera 53110 

Com es pot apreciar a la foto, es van deixar descobertes dues fi nestretes a cada lamel.la perquè es pogués 
comparar l’envelliment entre l’estat original de la lamel.la i després. Fins i tot, es va ratllar, amb una creu, la 
fi nestreta esquerra de cada lamel.la per comprovar si els danys eren majors que en la fi nestreta dreta. 

En conclusió, en primer lloc, els lasurs es comporten millor que els olis, sempre i quan, s’apliquin capes molt 
fi nes. En segon lloc, el lasur base aigua queda més en superfície que el base dissolvent, per tant, aguanta 
millor la coloració. En tercer lloc, el lasur en combinació resina acrílica i resina alquídica té molt
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ACTUALITAT

Abans que aparegués el Reglament REACH (Registre, Ava-
luació, Autoritzacio i Restricció de Substàncies Químiques),  
a Europa convivien més de 40 Directives diferents sobre 
productes químics.. 

La primera alternativa a aquest desgavell legislatiu va ser 
l´aparició el 2001 del Llibre Blanc sobre Substàncies Quími-
ques, a càrrec de la Comissió Europea, amb el recolzament 
del Consell  i el Parlament Europeu, i que va desembocar 
en la creació del REACH. L´entrada en vigor del reglament 
REACH  va tenir lloc l´1 de juny del 2007.

A grans trets, el REACH suposa una reforma total del marc 
legislatiu sobre productes químics dins d´un temps  limitat, i 
contempla que l´empresa assumeixi la gestió de les fi txes de 
seguretat, els informes de seguretat química i el nou sistema 
de Classifi cació i Etiquetatge de Substàncies i Barreges. A la 
pràctica, les empreses estan obligades a registrar totes les 
substàncies químiques que comercialitzin dins l´UE, i han de 
garantir que no afectin la salut humana i el medi ambient.

Uns anys abans, però, l´ONU havia adoptat el compromís 
d´unifi car mundialment el sistema de Classifi cació i Etique-
tatge dels productes químics a la Conferència de Río del 
1992, i  es va fer efectiu el 2002 a la Cimera Mundial sobre 
Desenvolupament Sostenible de Johannesburg.
La primera edició d´aquest projecte anomenat GHS ( Global 
Harmonized System ) va veure la llum el 2003.

És evident el repte que suposa el projecte d´unifi car els 
criteris de Classifi cació i Etiquetatge  a nivell mundial, ja 
que els organismes implicats es troben davant  una fi ta 

complexa i difícil d´assolir, i les decisions resultants estan 
supeditades als estudis i informació que els organismes 
reben simultàniament a la creació dels reglaments.   

L´aplicació del GHS pretén, en primer lloc, eliminar les 
divergències entre la legislació dels diferents països ( bloc 
europeu, que ja compta amb el REACH, i la resta ) i, en 
segon lloc, dotar de consens a un bon nombre de països 
sense sistemes de classifi cació i etiquetatge.

A dia d´avui, una mateixa substància, atenent les classi-
fi cacions de 9 països de tots els continents, pot mostrar  
fi ns a 5 categories de perill diferents, que van des de NO 
PERILLÓS fi ns a TÒXIC. Consegüentment, el mateix passa 
amb l´etiquetatge. Dins una economia globalitzada com 
l´actual, no té cap sentit que cada país tingui els seus propis 
criteris sobre un mateix producte. 
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Dins el sector de la pintura, s’espera 
que el REACH doni una forta empen-
ta a la incipient desaparició de certes 
substàncies

Revista Pintores, transmet el seu agraïment a la Sra. 
Montserrat Vega, especialista en REACH i GHS de 
l’Àrea de Prevenció de Mútua Universal, pel seu 
assessorament i col·laboració en la realització d’aquest 
article.
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Per elaborar el GHS s´han pres  com a punt de partida els principals sistemes existents de Classifi cat i Etiquetat, que 
són,

 Reglament USA sobre pesticides.
 Reglament del Canadà sobre pesticides.
 Directives europees de Substàncies ( DSD ) i Preparats ( DPD ).
 Recomanacions de les Nacions Unides relatives al transport de mercaderies perilloses ( ADR ).

A  hores d´ara, el GHS ja ha arribat a la Tercera Edició Revisada, i contempla el perill de les substàncies químiques 
sobre la capa d´ozò. L´abast del GHS afecta  tots els productes químics perillosos.

Com a conseqüència del GHS, la Unió Europea  adopta el reglament CE nº1272/2008, amb entrada en vigor el 20 de 
gener de 2008, conegut com a CLP ( Classifi cation, Labelling and Packaging ) com a  eina legal del GHS a Europa 

El CLP modifi ca i deroga les Directives 67/548/CEE, la 1999/45/CE i la 1907/2006.

El reglament CLP estableix 3 fases d´aplicació,

FASE I Fins 1.12.2010 FASE II Des de 1.12.2010 FASE III Des de 1.6.2015

VOLUNTARI per a OBLIGATORI per a Substàncies OBLIGATORI per a 

Substàncies i Barreges VOLUNTARI per a Barreges Substàncies i Barreges 

L´aplicació del CLP s´aplicarà progessivament . Des de desembre de 2010, el nou sistema serà obligatori per a les subs-
tàncies, i des de juny de 2015 serà obligatori per els preparats, que amb la nova reglamentació s´anomenaran barreges. 
Els proveïdors poden optar per anticipar-se al canvi i adoptar ja el nou sistema, per la qual cosa el ritme d´aplicació el 
marcarà  la indústria química. Durant el procés de transició, per tal d´evitar confusions, els productes no podran exhibir  
doble etiquetatge.

El reglament no afecta la normativa  sobre transport de mercaderies perilloses, que també s´ha anat adaptant al GHS. Els 
últims canvis es van produir el juliol de 2009. 

Els principals canvis que aporta el CLP afecten a,

TERMINOLOGIA
SISTEMA ACTUAL CLP/GHS

Preparats Barreges

Riscos Perills

Categoria de perill classe de perill

DEFINCIÓ DE PERILLS
SISTEMA ACTUAL CLP/GHS

15 Categories de perill 28 Classes de perill

( 79 categories de perill )

ETIQUETAT
SISTEMA ACTUAL CLP/GHS

Frases R Hxxx Indicació de perill

Frases S Pxxx Consells de prudència



ACTUALITAT

30

Els canvis més visibles són els que afecten les etiquetes. Els nous pictogrames de PERILL ara tenen el fons blanc i es 
representen amb un rombe. També apareixen nous símbols

CANVIS AL CLP RESPECTE DEL REACH

Es registren les substàncies fabricades en qualsevol quantitat, no a partir d´una tona, com reglamentava el REACH

Es registren Substàncies , no Barreges.

Registra el fabricant, importador o representant. 

Hi ha un calendari per fases per a qui a pre-registrat.

Sense registre no es pot comercialitzar la substància.

Es registren a l´Agència Europea ( Registre Únic)

L´Agència contacta els registradors per formar el Fòrum d´Intercanvi d´Informació de Substàncies ( FIIS)

S´han d´incloure el usos de la Substància al Registre.
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El registre de les substàncies es realitzarà a l´Agència Europea de Substàncies i Preparats (ECHA), aportant tota la infor-
mació establerta pel reglament. Amb aquest procediment es vol que només es realitzi un enregistrament per substància. 
L´objectiu és que tots els fabricants d´una mateixa substància agrupin  els esforços i el coneixement que s´ha anat acu-
mulant al llarg dels anys. 
Per aquesta raó, l´Agència ha facilitat el contacte entre tots ells per crear Forums d´Intercanvi d´Informació sobre Subs-
tàncies.

Així que l´Agència disposi de la informació procedirà, amb 
les autoritats dels Estats membres , a evaluar-la. La Comissió 
Europea serà qui emetrà les corresponents autoritzacions o 
restriccions d´ús, en base als perills de les substàncies. Aquest 
procés serà progressiu i fi nalitzarà  el 2022.

Dins el sector de la Pintura, s´espera que el REACH doni una 
forta empenta a la  incipient substitució i desaparació de certes 
substàncies components de pintures i altres productes emprats 
al sector. S´incrementarà l´oferta al mercat amb  productes de 
menys perillositat que els actuals.

Aquest canvis ajudaran a que el professional pintor estigui 
menys exposat  a productes d´alta toxicitat, com és el cas 
d´alguns dissolvents sobre els quals ja es qüestiona el seu ús.

El reglament CLP implica a tota persona que faci ús de produc-
tes químics. Quant al sector de la Pintura Decorativa i Industrial, 
els pintors han de conèixer els canvis per poder interpretar la 
informació continguda a l´etiqueta. Tan sols d´aquesta manera 
els treballadors i els mateixos empresaris podran treballar en 
un futur de forma segura.

Al mapa, aplicació del GHS al món
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- Sr. González, quina és, segons el parer de PIMEC, la situació econò-
mica espanyola en relació a l’any passat en aquestes dates?

No hi ha grans canvis. Continuem immersos en la crisi, i la majoria 
d’indicadors econòmics continuen essent negatius: fort creixement del 
dèfi cit públic, augment de gairebé un 80% de les situacions concursals 
al 2009, ajust del sector immobiliari,... Tampoc la dinàmica alcista de 
l’atur ha canviat de tendència, tot i que s’ha desaccelerat. Les empreses 
continuen tenint greus problemes de liquiditat a causa de l’enduriment de 
les condicions creditícies de bancs i caixes, i de l’excés de zel d’aquestes 
entitats a l’hora de prestar diners. A més, durant tot aquest any la mo-
rositat ha anat augmentant, entre empreses i entre administracions i 
empreses, i això signifi ca encara més pals a les rodes a les pimes perquè 
puguin continuar la seva activitat. 
L’actitud del Govern no ha variat, ni sembla que ho hagi de fer pròxima-
ment: ha ajudat les entitats fi nanceres a través del fons FROB, i intenta 
no deixar desemparats els gairebé 4 milions d’aturats a través de diverses 
ajudes. Però quant als empresaris, els autònoms i els emprenedors, les 
mesures han estat minses i no efectives, com els crèdits ICO, que no han 
arribat a la majoria dels demandants. El Govern continua amb la seva 
actitud de no comprendre ni donar suport a l’empresariat en aquests 
moments. Per tant, hem d’afrontar el 2010 amb esperança i amb ganes 
de treballar, però tenint clar que no serà un any d’eufòria i que les mi-
llores no són gaire apreciables, perquè no es pot sortir ben parat d’uns 
indicadors perennement negatius. Tot i així, sembla que les carteres de 
comandes milloren i que, tot i que durant el 2009 es van crear un 25% 
menys d’empreses respecte a l’any anterior, la caiguda en el ritme de 
creació d’empreses s’ha alentit, fet que indica una certa millora. 

- I en concret, a Catalunya?

La situació a Catalunya és semblant a la d’Espanya, però amb el greuge 
que som la comunitat autònoma amb més empreses actives, al voltant 
d’un 19% de totes les de l’Estat espanyol. Això fa que la crisi encara 
malmeti més la situació econòmica de la nostra comunitat autònoma, 
que la notem més intensament. I no hem d’oblidar que això se suma a 
altres greuges comparatius, com la gestió centralitzada a Madrid de les 
infraestructures, que no ens permet posar a punt totes les mesures i eines 
amb què els empresaris catalans podríem lluitar per sortir de la crisi.

- Quin és el balanç de la concentració que van encapçalar 
el passat mes de març a Madrid? Hi ha hagut resultats pal-
pables?

La concentració ha permès, en primera instància, una gran visibilitat del 
teixit empresarial de pimes i autònoms, tant  davant de la societat com 
entre els diputats del Congrés i els partits polítics. Una visibilitat que 
necessitàvem perquè tot i les nostres reclamacions, fi ns llavors sem-
blava que les pimes no existíem ni patíem la crisi, tot i que constituïm 
el gruix del teixit empresarial del país. Per això, valorem positivament 
la infl uència i consciència que hem creat a partir de la concentració, i 
en aquest sentit hem detectat un alt nivell de sensibilitat i preocupació 
per part dels parlamentaris que, malauradament, no hem detectat en 
el Govern. Altres resultats palpables són la implementació progressiva 
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de les 52 mesures que vam proposar al Govern i 
als diputats. Algunes s’han complert i algunes no. 
Algunes estan en procés, i altres, que són impor-
tants, encara no s’han posat en marxa.

- En quin estat es troba la proposta feta 
per les pimes sobre les 52 mesures per 
dinamitzar l’economia? Hi ha cap tipus de 
reacció per part de l’Administració?

Algunes de les propostes presentades s’han apro-
vat, però encara queda per veure com es van forjant 
la resta. El Govern va adoptar la línia d’avals ICO 
de 3.000 milions d’euros perquè pimes i autònoms 
poguessin sol·licitar crèdits amb aquests avals per 
cobrir els diners que els deuen les corporacions lo-
cals. També va destinar a les pimes 19.000 milions 
d’euros a través de diverses línies ICO, dirigides a 
proporcionar circulant a les empreses, dels quals 
només entorn de 5.000 milions d’euros han estat 
adjudicats. Des de PIMEC s’havia demanat que 
es canalitzessin els diners de l’ICO per altres vies 
com les Societats de Garantia Recíproca (SGR), ja 
que està comprovat que a través de les entitats 
fi nanceres no arriben a les empreses.
També està en procés la reforma de la Llei 3/2004 
de mesures contra la morositat, gràcies a la propos-
ta de llei presentada pel grup parlamentari CiU, i 
acceptada per unanimitat, cosa que reafi rma que hi 
ha consciència entre els parlamentaris que canviar 
aquesta norma és molt necessari. Tot i que, malau-
radament, el PSOE a fi nals de novembre va pre-
sentar un conjunt d’esmenes de supressió de tots 
els articles i disposicions transitòries i derogatòries 
que conté aquesta proposició; a canvi, simplement 
va demanar al Govern que en un termini de tres 
mesos presentés un projecte de llei de modifi cació 
de la llei 3/2004, i un altre de modifi cació de la llei 
30/2007 de contractes del sector públic. Finalment, 
aquest mes de febrer el Congrés ha començat a 
tramitar la modifi cació de la llei. Esperem que a 
partir d’ara el camí sigui més fàcil i ràpid que fi ns 
ara.  També vam demanar que s’equiparessin els 
límits d’ajornament d’impostos sense presentació 

ENTREVISTA: 
   JOSEP GONZÁLEZ: President de PIMEC
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de garanties a la normativa actual de les contribucions a la 
Seguretat Social, i el Govern va aprovar la mesura ampliant 
de 6.000 a 18.000  el límit per ajornar el deute tributari sense 
necessitat de presentar aval o garantia. 
Un altre front obert era modifi car la norma que regula l’IVA 
perquè les pimes i els autònoms no haguessin de tributar 
per totes les factures no cobrades, fi ns que aquestes es 
fessin efectives, i havia proposat que es modifi qués el criteri 
de meritació pel de pagament a l’hora de calcular l’impost. 
Finalment, tots els grups parlamentaris presents al Congrés 
dels Diputats han decidit acceptar a tràmit la Proposició de 
Llei per modifi car la norma que regula l’IVA, i PIMEC espera 
que la modifi cació no es vegi retardada pels llargs terminis 
de tramitació que habitualment comporten les reformes 
legislatives, ja que és una mesura que tindria un efecte im-
mediat sobre la liquiditat de les pimes i els autònoms i, per 
tant, s’evitaria el tancament de molts negocis.
Ara bé, tal com PIMEC ha reclamat en múltiples ocasions, hi 
ha mesures com la reforma del mercat de treball, que tot i 
ser més complexes i llargues de posar en pràctica són absolu-
tament necessàries per abordar el futur amb unes capacitats 
prou competitives. Sembla que fi nalment es començarà a 
parlar d’aquesta reforma, o així ho esperem, perquè és molt 
important per al futur.
Altres mesures es van posant en marxa amb comptagotes. 
En l’àmbit català, el Govern ha donat el vistiplau perquè es 
reformi l’impost de successions i està previst que es tramiti 
al Parlament pel procediment d’urgència. Nosaltres vam 
demanar de suprimir-lo entre parents de consanguinitat o 
afi nitat de primer grau. També es comença a posar sobre la 
taula una possible reducció de les cotitzacions empresarials a 
la Seguretat Social, i s’ha esmentat la possible prolongació de 
la vida laboral. D’altres propostes presentades el març passat 
a Madrid, paradoxalment, s’estan prenent en sentit totalment  
contrari: properament hi haurà una pujada de l’IVA i s’han 
reduït les partides pressupostàries en investigació, innovació i 
internacionalització. Res menys encertat en el moment actual.

- Què opina PIMEC sobre la futura prestació a l’autònom 
pel cessament d’activitats que anuncia el Govern?

El model de prestació d’atur per als autònoms aprovat pel 
Consell de Ministres recentment és insufi cient i s’allunya de 
l’esperit de l’Estatut del Treball Autònom. El model aprovat no 
respon a les necessitats i expectatives d’un autònom quan, 
per circumstàncies adverses, es veu obligat a cessar la seva 
activitat.
En general, el model plantejat és adequat, però es tracta 
d’una prestació massa curta, en contemplar com a màxim de 
cotització sis mesos, ja que deixa desprotegits i desemparats 
els aturats autònoms una vegada transcorregut aquest període 
de temps. Tot i així, reconec el valor de dotar els autònoms 
d’una prestació d’atur donant resposta a una reivindicació 
històrica del col·lectiu.
Ara bé, hi ha propostes que s’han lliurat al Ministeri de Treball 
i Immigració respecte al model i a la quantitat de la prestació 
d’atur que es planteja per als autònoms en cas de cessament 

d’activitat i que no s’han tingut en compte, i haurem de portar-
les a tràmit parlamentari. En aquest sentit, creiem que les con-
dicions establertes per accedir a la prestació són extremament 
dures i no tracten les especifi citats de l’autònom, considerant 
que té la possibilitat d’endeutament i capacitat de resistència 
com altres models empresarials, quan en realitat no és així.

- Quins resultats ha obtingut fi ns ara la Plataforma 
Multisectorial contra la morositat?

Ha aconseguit el suport de la majoria dels grups parlamen-
taris per reformar la llei, ha creat consciència sobre el llast 
de la morositat a Espanya, i no deixa de lluitar perquè aviat 
es pugui resoldre el problema. És una llàstima que després 
de tot aquest esforç, incloent-hi una cimera politicoem-
presarial a Madrid amb l’assistència de 300 representants 
empresarials de tot Espanya, on vam aconseguir el consens 
dels grups parlamentaris, el PSOE decideixi canviar com-
pletament de rumb i presenti unes esmenes que només 
aporten compromisos genèrics de canviar la llei i allarguen 
innecessàriament el moment d’implementar la solució

- El fi nançament de les Pimes, ha vist alguna millora?

És clar que denunciar el problema ha permès fer pressió 
perquè les entitats fi nanceres es mirin més les peticions cre-
ditícies de les pimes. Però no està, ni de llarg, solucionat. El 
Govern hauria de proporcionar una alternativa que permeti 
l’accés al fi nançament a les pimes, però les línies ICO no ho 
han solucionat. És l’obligació del Govern trobar la manera 
que aquestes ajudes arribin a la pime, i no desistir fi ns que 
ho aconsegueixi. De moment, això no ha passat

- Hi ha mesures reals per part del Govern Central 
per pal·liar la precària situació de les PIMES?

El principal problema de les pimes és la manca de liquiditat, i 
aquesta té dues causes molt concretes: la restricció del crèdit 
de les entitats fi nanceres cap a les pimes, i l’alta morositat 
entre empreses. El Govern té la clau per solucionar tots dos 
aspectes. És només qüestió de voluntats. 

- L’autònom és un dels principals perjudicats per 
la situació de crisi general. PIMEC té xifres de les 
baixes produïdes en aquest col·lectiu al llarg de 
l’any? Vol afegir cap comentari sobre la situació 
de l’autònom?

Les dades a tancament del 2009 parlen de 31.250 autò-
noms menys a Catalunya en un any, cosa que signifi ca una 
mitjana de 125 baixes per cada dia laboral. Crec que és un 
indicador prou clar de com estan patint els emprenedors. 
Majoritàriament, totes les empreses han començat com a 
autònoms i microempreses amb molta il·lusió, molta em-
penta i un projecte. Que el teixit de treballadors autònoms 
minvi a tanta velocitat, indica que no se’ls està ajudant, ni 
s’està tenint en compte l’emprenedoria, que és qui genera 
i ha de generar en un futur la riquesa del país..



Curs de restauració 
       d´Escales, 
especial imitacions

Tot  pintor sap que és imprescindible  el domini de les tècniques tradicio-
nals de l´ofi ci quan el treball consisteix a restaurar determinats  espais.

Amb la intenció d´englobar en profunditat aquests coneixements, el Gremi 
va iniciar un Cicle Formatiu que començà l´octubre del 2009.

La 1ª fase tractava sobre “ Tècniques diverses per restaurar escales 
planxades al  foc amb introducció a diverses imitacions”.

Com a 2ª fase i complementari al 1er curs, del 9 al 22 de desembre s´ha 
realitzat el  “Curs d´imitació a marbre”.

Tots dos cursos s´han impartit a càrrec del professor Ramón Navarro, 
especialista en restauració i imitacions a fusta i marbre.

Tot seguit us mostrem els treballs realitzats durant els cursos, dels quals 
destaquem les imitacions a marbre en totes les seves varietats.

34

ESCOLA-TALLER

A  les fotografi es, i en ordre descendent podem apreciar,

- Imitació de noguera.
- Esponjat.
- Imitació a marbre amb cola de conill i blanc Espanya.
- Fons i preparació per imitació a marbre ( dues fotos inferiors) 
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ESCOLA-TALLER

1- Imitació a marbre amb motllures i imitació 

       Rojo Bilbao en procés de realització.

2- Imitació a marbre acabada.

3- Imitació a mabre acabada.

4- Imitació a marbre Negro Oporto.

5- Imitació a marbre en columna.

6- Imitació a marbre acabada

7- El grup d´alumnes amb el President i el professor.

8- El Sr. Peña  fa entrega dels Diplomes acreditatius.

1

2

3
4

5

6
7
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Fingit; que aparenta la realitat sense ser-ho. Simular, fer veure que és... 

Aquesta és l´essència del trompe d´oeil i de qualsevol tipus de decoració que inclogui fi lets o motllures fi ngides, un recurs 
decoratiu que es remunta a l´època dels romans i que mai ha perdut la seva vigència en el món de l´arquitectura i la 
decoració.

En aquest curs, que s´ha dut a terme del 13 de gener al 9 de febrer, amb una duració de 50 h. s´han  desenvolupat els 
mètodes necessaris per, pas a pas, aconseguir l´efecte del  “trampantojo”, abastament usat en rehabilitacions d´edifi cis 
civils i religiosos, atrezzos etc... 

Per començar, els alumnes han realitzat sobre paper pràctiques de ratllat, ombrejat i llums 
a pinzell. També s´han practicat imitacions de carreus i rústica sobre el mateix material.

Un cop introduïts als rudiments d´aquesta tècnica, que requereix un 
domini previ del dibuix i la perspectiva, els assistents han executat 
els seus dibuixos, els quals han adquirit el relleu i realisme desitjat 
mitjançant l´aplicació del clarobscur.

S´ha treballat sobre taulells prèviament pintants o drapejats sobre 
els quals s´han traçat les motllures fi ngides,  imitant a  plafons.

Els resultats són espectaculars, com es pot apreciar a les fotografi es, 
però els que hem tingut l´oportunitat d´admirar els treballs, us podem 
assegurar que l´efecte de volum i relleu aconseguit és, a “peu de 
paret”, encara més impressionant.
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ESCOLA-TALLER

CURS DE FAIXES, FILETS I 
MOTLLURES FINGIDES

Tromp d´oeil amb 
imitació fusta, 
carreus i muntant.
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ESCOLA-TALLER

Vista general de l´Escola- Taller 
durant el curs.

Tromp d´oeil de furnícula.

A la foto superior, 
sanefa amb 
decoració de 
motllura per crear 
la sensació de relleu.

Foto esquerra,  mur de carreus 
i rústic.

Tromp d´oeil amb clarobscur.

El President 
fa entrega 
dels Diplomes.





GREMI
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El passat 11 de desembre de 2009, els socis jubilats del Gremi 
van acomiadar l´any amb el tradicional esmorzar que es celebra 
a la nostra Associació  en aquestes dates.

Com sempre, l´alegria del retrobament  i el bon humor van ser els 
protagonistes de l´encontre, i el nombre d´assistents va  superar la 
setentena, la qual cosa és bon indicador de l´èxit de la celebració 
i del seu poder de convocatòria.

Com és habitual, el President del Gremi va donar les gràcies a tots 
els convidats per la seva fi delitat i  assistència a la festa que,  com 
molt bé saben la major part dels socis , és un homentge a la labor 
i recolzament que tots els nostres socis jubiltas van demostrar en 
moments difícils pel Gremi.

Completem  aquesta  ressenya amb unes instantànies de la reunió,  
mostra de la cordialitat i excel.lent ambient  que,  any rere any,  
acompanya aquest petit obsequi que el Gremi ofereix als seus 
amics  més antics . 

FESTA DE  NADAL 

2009
dels socis jubilats

A  les fotografi es es poden 
apreciar diversos moments 
de la reunió i del discurs 
de Nadal del Sr. Peña als 
socis jubilats. 

Com sempre, els treba-
lladors jubilats del Gremi 
també són part destacable 
de la festa



Un dels fets que ens sembla més positius com a redactors d´aquesta publicació és la cooperació i participació directa dels 
nostres socis a la Revista.

Amb aquest esperit s´ha creat aquesta nova secció, pensada per acollir tota mena de notícies, idees i  treballs dels nostres 
agremiats  que siguin d´interès comú.

Aquesta novetat que ara introduïm és fruit de les suggerències de diferents 
socis del Gremi que pensen, com la Direcció d´aquesta casa, que la Revista 
ha de ser un mitjà d´intercomunicació Gremi-Soci i  que s´ha d´aprofi tar 
en tots els sentits.

La nova secció, de fet, ja es va inaugurar en la Revista nº 286 amb la 
ressenya de la intervenció del nostre soci Adrià Gilibets al programa Els 
Matins de TV3, emès el 8 d´octubre del 2009.

ELS NOSTRES SOCIS
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Bones idees....

En aquesta edició ens complau presentar 
-vos una nova secció, nascuda a petició i 
suggerència del soci Joaquim Sedò. 

En Joaquim ens va proposar  d´introduir  a 
la Revista un Glossari Tècnic de l´Ofi ci de 
Pintor. 

El fet que no existeixi  una Formació Ofi cial 
del nostre ofi ci afavoreix la pèrdua dels 
coneixements que ens haurien de ser propis, 
i d´entre aquests, el vocabulari  referit a les 
eines i  tècniques del pintor.

A partir d´aquest número trobareu, doncs, 
dins la secció  Glossari, diverses accepcions 
que intentarem agrupar per famílies i que, 
revista rere revista, aniran conformant un 
breu  manual de consulta que esperem us 
sigui d´utilitat, recuperi i enriqueixi aquest 
aspecte tan important en qualsevol ofi ci,com 
és el bon ús del seu vocabulari. 

Esperem que us agradi la nova secció.



Mitjançant  aquestes imat-
ges us mostrem el treball  
realitzat pel nostre soci 
Antonio Piernagorda per 
a l´Empresa  Ambitdeco,  
a  una tenda de la Cadena 
Natura a Madrid capital.

ELS NOSTRES SOCIS
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TENDA NATURA 
A MADRID

Per aquest treball s´han aplicat els colors corporatius de la Cadena Natura, en tons marrons i  terres . El resultat  ob-
tingut és  un ambient càlid i molt acollidor. L´accés  a la tenda  s´ha pintat en tons més clars per recollir la llum natural 
i diferenciar-lo de la resta de l´espai. S´ha  intensifi cat   el to del marró al cos central i fi nal del local per eliminar racons 
difícils i  donar un efecte d´unitat líneal a tot l´espai. L´ús de mobiliàri blanc i il.luminació càlida, en contrast amb el color 
fosc de la paret atreu l´atenció dels  clients envers els objectes exposats, que es realcen amb la il.luminació matisada  de 
les parets.
 

GLOSSARI

BROTXES 

La brotxa és una eina d´evident simplicitat i d´ús 
ancestral, que és molt útil  per a la aplicació de la pri-
mera ma de pintures anticorrosives, esmalts sintètics 
i vernissos, ja que aconsegueixen millor adherència i 
excel.lents resultats en la neutralització d´òxids  que 
el corrò o la pistola aerogràfi ca 

  *BROTXA: 
Espècie de pinzell gros format per un manat de cerres 
de cavall o de porc lligades a l´entorn de l´extrem 
inferior d´un mànec i disposat de manera que els 
pèls són igualats per les puntes deixant un espai buit 
central sense pèl, que facilita un maneig més lleuger 
i una millor distribució de la pintura.
Generalment la brotxa és usada per pintar grans 
superfícies.

  * BROTXA DE CAMPIR: 
Brotxa grossa que empren els pintors per estendre la 
pintura, generalment cola, sobre grans superfícies.

  * BROTXA D´EMPASTAR:
La que empren empaperadors per empastar l´envers 
de les trossades de paper d´empaperar.

  * BROTXADA:
Traç continu, donat amb un sol cop de la brotxa plena 
de pintura, vernís, etc.

  * BROTXETA:
 Brotxa petita: espècie de pinzell rodó que té els pèls 
igualats sense formar punta com les brotxes grosses, 
però sense buit central. 



REIAL DECRET 2030/2009 DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES FIXA EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 
PER AL 2010. 

En aquest Reial Decret s´estableixen les quantitats que hauran de regir a partir de l´1 de gener de 2010, tant per als 
treballadors fi xos com per als eventuals o temporers, així com per al personal al servei de la llar familiar.

    Les quantitats que s´estableixen són les següents:

   1.-El Salari Mínim Interprofessional (SMI) per qualsevol activitat en l´agricultura, en la Indústria o en els Serveis serà:
      - de 633, 30 euros/mes o 21,11 euros/dia, segons si el salari està fi xat per dies o per mesos i tenint en compte  
        que el SMI en còmput anual en cap cas podrà ser inferior a 8.866,20 euros.
        En el SMI es computa tant la retribució en diners com en espècie. Aquest salari s´entén referit a la jornada legal de
      treball en cada activitat i no inclou, en el cas del salari diari, la part proporcional dels diumenges i festius. Si es
        realitzés una jornada inferior es percebrà a prorrata.

   2.-Els treballadors eventuals i temporers els serveis dels quals en una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies,
          percebran conjuntament amb el SMI esmentat, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com
      dues gratifi cacions extraordinàries corresponents al salari de 30 dies cadascuna d´elles sense que en cap cas la 
        quantia del salari professional pugui ser inferior a 30 euros per jornada legal en l´activitat.

   3.-El SMI dels empleats de la llar que treballin per hores serà de :
      - 4,96 euros per hora efectivament treballada.

   Informació facilitada pel
   Departamet Jurídic i Laboral 
   de PIMEC

GREMI

El Gremi informa...  
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FIRA  FARBE 
 Fira Internacional de la pintura, l´estuc i construcció en sec. 

DATES- Del 24 al 27 de març de 2010 

La Fira lider del sector de la Pintura, que es celebra cada 3 anys a Munich i Colònia 

alternativament obre les seves portes aquest any amb més de 500 expositors 

de 20 països diferents, amb productes innovadors i noves solucions.

LLOC. Neue Messe München, Messegelände, 81823 Munich, Alemània

Tel. 49- 0 - 89 94920720  -  Fax. 49 - 0 - 89 94920729  -   info@ghm.de  -  www.faf-munich.com   



INFORME TÈCNIC
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HEMPEL AMPLÍA SU CENTRO DE I+D EN ESPAÑA
El nuevo centro ampliado, tras una inversión de 2 millones de euros, permitirá a la compañía 

desarrollar y personalizar productos con mayor rapidez, responder a las necesidades de los 
clientes de forma más efi caz y ayudarles a cumplir con los frecuentes cambios legislativos en 
materia medioambiental

El programa de inversiones en I+D de HEMPEL prosigue con la ampliación de su actual laboratorio 
en España. Las instalaciones de Polinyà (Barcelona) se han especializado desde 1980 en la investigación 
de pinturas antincrustantes, así como en el desarrollo de productos para clientes españoles de diversos 
sectores. Ahora, tras una inversión de 2 millones de euros en este proyecto de ampliación, este Centro 
podrá aplicar sus conocimientos en sectores tales como Industria, Decoración y Náutica Deportiva para 
satisfacer las necesidades técnicas, medioambientales y legislativas de sus clientes en Europa.

La política del GRUPO HEMPEL siempre se ha centrado en la mejora constante de su capacidad de 
investigación y desarrollo. Dentro de esta línea, el Grupo está abriendo centros de excelencia en todo 
el mundo. En noviembre del año pasado se inauguró un Centro de I+D en Bahrein, especializado en 
Decoración. Con la actual ampliación del Centro de Polinyà, los clientes de toda Europa se benefi cia-
rán de la misma experiencia y conocimientos que han permitido a la compañía ocupar una posición 
privilegiada en el mercado español.

HEMPEL ha destacado siempre por desarrollar productos que cumplen las necesidades de los clientes 
y las exigencias legislativas en cuestiones medioambientales. El Centro de I+D de España cuenta con 
una larga experiencia en el desarrollo de soluciones especializadas y, gracias a la ampliación de sus ins-
talaciones, podrá ofrecer este mismo servicio a otros clientes europeos de forma más efi caz y rápida.

La ampliación también permitirá a HEMPEL extender su Programa Internacional de prácticas para 
estudiantes de todo el mundo ofreciéndoles una oportunidad de desarrollar sus aptitudes en un labo-
ratorio realmente enfocado a la industria.

El actual centro de I + D en Polinyà cuenta con 40 profesionales especializados en diferentes sectores 
y ocupa más de 2.000m2 dedicados a diferentes tipos de ensayos experimentales y zonas de fabrica-
ciones piloto.

Corte de la cinta en el acto de inaguración, donde se 
contó con la presencia de diversas y destacadas auto-
ridades. En primer plano, de derecha a izquierda, los 
señores Pierre Yves Jullien, Presidente y CEO del GRUPO 
HEMPEL y Antoni Soy, Secretario de Industria y Empresa 
de la Conselleria d´Innovació, Universitats i Empresa de 
la Generalitat de Catalunya. 

Vista general de una de las zonas del nuevo labora-
torio de I+D que la empresa HEMPEL tiene en Polinyà 
(Barcelona).



EN TANCAR

Aprofi tant el bon temps que se’ns acosta, proposem, entre 
d´altres activitats, una petita excursió al Baix LLobregat per 
visitar el Museu de la Rajola de Can Tinturé.

COL.LECCIÓ DE RAJOLA DE MOSTRA

Can Tinturé, a Esplugues de Llobregat, acull el primer museu 
monogràfi c de rajola de mostra de l´Estat  espanyol. 
El fons està constituït, principalment, per la col.lecció de rajo-
les de mostra de Salvador Miquel. 
Descobriu les innombrables combinacions i composicions de 
moltes de les rajoles que han decorat les llars catalanes.

Visita guiada els diumenges a les 11,00 i 12,00h, al museu i a 
la fàbrica

Museu Can Tinturé. Esplugues de Llobregat
PREU 3 Euros
Tel. 93 470 02 18  -  museucantinture@esplugues.cat

EXPOSICIÓ: XARXES, VIATGE PER LES INFRAESTRUCTURES  DE CATALUNYA

Exposició sobre les infraestructures en fase de 
construcció o en projecte a Catalunya.

    Lloc: PALAU ROBERT. 
 Pg.Gràcia 107
 Entrada gratuïta
 Tel. 93 238 80 91 

ÍNDEX D´ANUNCIANTS

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