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EDITORIAL

Carta als socis

Barcelona, juliol de 2010

Benvolguts consocis i amics del Gremi d´Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques.
M´adreço a vosaltres per fer-vos arribar el meu agraïment més sincer pel suport que m´heu demostrat durant aquests
anys en que he ocupat la Presidència del Gremi. Al llarg d´aquest període han estat molts els maldecaps i reptes amb
que he hagut d´enfrontar-me. Però també han estat moltes les alegries, i l´orgull que he sentit defensant els interessos
de la nostra professió.
Quan els meus companys de la Junta Directiva van saber que el mes de juny d´enguany ﬁnalitzava la meva legislatura com
a President de l´Entitat, em vam demanar que continués com a President i que tornés a presentar la meva candidatura.
Amb aquesta mostra de conﬁança, que he pogut constatar una vegada més, i per la qual em sento agraït i afortunat, i
després de fer una llarga i meditada reﬂexió, vaig decidir de presentar la meva candidatura novament, i el passat mes de
juny la Assemblea la va aprovar per als propers 4 anys.
M´omple d´orgull i de satisfacció que els meus companys de la Junta Directiva conﬁïn en mi en aquests temps tan difícils
que ara vivim, i podeu estar ben segurs que afronto el nou període amb molta il·lusió; Per a mi suposa un estímul i una
gran responsabilitat assumir de nou la Presidència d´una Entitat amb l´acreditació i càrrega històrica que té el nostre
Gremi. Esteu ben segurs que posaré tot el meu esforç en defensar els interessos del nostre oﬁci i de la nostra associació,
que ha sigut i serà sempre un referent per a tots els pintors.
Com ja haureu comprovat tots els que em coneixeu, l ´Escola-Taller ha estat una de les meves prioritats , ja que des de
l´Escola mantenim i perfeccionem les diferents especialitats de l´oﬁci. El temps i la dedicació ens ha demostrat que un
bon professional sempre té èxit en el mercat laboral. Aquest és el motiu pel qual, actualment , el Gremi imparteix tots els
cursos que demanen els socis, i que a més són totalment gratuïts.
Sempre m´he entestat en reduir les quotes i en oferir als socis tots els serveis necessaris per el desenvolupament de la
seva activitat professional amb el mínim cost per als agremiats, i si puc comptar amb el vostre suport i feu ús dels serveis
que posem a la vostra disposició, encara podrem reduir més les quotes d´associació.
Per últim, us vull agrair una vegada més la conﬁança que sempre m´heu demostrat, i us demano que continueu recolzant
en tot el que pugueu al Gremi, que en deﬁnitiva, és el nostre òrgan de representació.
No cal que us recordi que, per a qualsevol consulta, o si teniu cap problema en que us pugui ajudar, seré a la vostra
disposició a les oﬁcines del Gremi.
Rebeu la mes cordial de les salutacions,
Antoni Peña
President
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Aprendre a conscienciar-nos de les nostres limitacions
ens ajuda a construir el futur de manera segura
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Fundación Laboral
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932 213 353 www.fundacionlaboral.org
C/ Joan d’Austria, 39 - 47, 5º A. 08005 - Barcelona

Accions formatives ﬁnançades en el marc del
Reial Decret 395/2007, de 23 de març, amb el
coﬁnançament del Fons Social Europeu.

ACTUALITAT

ENTREVISTA A ENRIQUE CORRAL ÁLVAREZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
¿Cómo está afectando la situación que atraviesa el sector a la labor desempeñada por la Fundación
Laboral de la Construcción?
La consecuencia inmediata ha sido el incremento de la demanda de cursos, especialmente en trabajadores desocupados
que buscan la oportunidad de cualiﬁcarse. Para dar respuesta a esta situación, la Fundación también se está adaptando
y busca adecuar su oferta formativa a la mejora de la cualiﬁcación profesional de los trabajadores del sector.
Creo que es una gran ocasión para que los trabajadores del sector puedan reciclarse y adquirir nuevas competencias
que enriquezcan su perﬁl y les facilite el acceso a los nuevos oﬁcios y profesiones, que van a dar respuesta a las necesidades de la sociedad abierta en la que
estamos.
¿Cuáles son los principales aspectos de mejora que están trabajando
en materia de formación?
El gran reto al que nos enfrentamos es el de crear una gran plataforma on line,
que permita, por un lado a trabajadores consultar la oferta formativa y gestionar
su inscripción y, por otro, a las empresas acceder a servicios de formación personalizada a sus peculiaridades, teniendo en cuenta las necesidades del mercado
y los principales campos de innovación en este ámbito.
Por otro lado, continuamos haciendo un gran esfuerzo por adaptar y dar respuesta a las exigencias en materia de formación en el ámbito de la prevención
de riesgos laborales, que marca el IV Convenio Colectivo General del Sector de
la Construcción.
A la foto, el Sr.Enrique Corral

En todos estos proyectos consideramos las nuevas tecnologías como un gran Álvarez, Director General de la
aliado, pues ayuda a hacer más accesible la información y permite llegar más lejos. Fundació Laboral de la Construcció.
Además, estas tecnologías, como internet, permiten una comunicación abierta
con trabajadores y empresas, que nos posibilita escucharles, para poder dar respuesta a sus necesidades e ir adecuando
nuestro trabajo a la realidad del sector de la construcción.
¿Qué importancia tienen los trabajos de Pintura en la oferta formativa de la Fundación?
La formación de Pintura tiene una gran demanda, porque cada día se requieren profesionales más especializados. Así, en
la actualidad la utilización de nuevas técnicas y nuevos productos hace que los niveles de formación sean altos, tratando
de cumplir con las exigentes expectativas de los trabajadores del sector.
Asimismo, estamos intensiﬁcando la formación en prevención de riesgos laborales, tanto la formación inicial como la
especíﬁca para los trabajos de pintura, cumpliendo, como he comentado anteriormente, con el mandato del IV Convenio
General del Sector de la Construcción y necesaria para poder obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).
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ACTUALITAT

Hablando de la TPC, ¿cómo va el proceso de implantación a falta todavía de casi dos años y qué ventajas
ofrece a los trabajadores?
La implantación de la TPC es uno de los principales retos que en este momento tiene la Fundación. El objetivo principal es
establecer un sistema de reconocimiento de la profesionalidad de los trabajadores, que permita acreditarse y distinguirse,
contribuyendo, por tanto, a fomentar el trabajo profesional, el trabajo digno y el trabajo seguro.
Para conseguir que en el año 2012 todos los trabajadores estén acreditados, se está incrementando el ritmo de tramitación
de la TPC, un importante esfuerzo que viene realizando la Fundación, junto con nuestros patronos, tanto la Confederación
Nacional de la Construcción (CNC), con sus asociaciones empresariales, como los sindicatos Fecoma-CCOO y MCA-UGT, que a través de
sus estructuras territoriales, ha permitido que se pueda incrementar El gran reto al que nos
notablemente el ritmo de expedición de la TPC en este año 2010, enfrentamos es el de crear
hasta superar el ritmo de las 20.000 tarjetas mensuales.
una gran plataforma on
En este sentido, la Fundación lleva cerca de un año recorriendo toda
España con la campaña “La Ruta de tu Seguridad”, un autobús
itinerante mediante el cual se informa a los trabajadores del sector
de todas las ventajas y requisitos para obtener la tarjeta, y se les
ofrece la posibilidad de realizar el curso de Aula Permanente para
poder solicitarla, en el caso de no disponer de la formación mínima
en materia de prevención de riesgos laborales.
¿Qué otros retos afronta la Fundación para los próximos
años?

line, que permita, por
un lado a trabajadores
consultar la oferta formativa y gestionar su
inscripción y, por otro, a
las empresas acceder
a servicios de formación personalizada a sus
peculiaridades

Debemos ser capaces de asumir nuevos desafíos que puedan mejorar la calidad y la competitividad de nuestro sector, principalmente
a través de una formación, en nuevos oﬁcios, que permita el desarrollo profesional de los trabajadores en un entorno
cambiante. Por ejemplo: sobre los requerimientos derivados de la aplicación del Código Técnico de la Ediﬁcación (CTE),
en la necesidad de mejorar la eﬁciencia energética de los ediﬁcios, la gestión de los residuos, etc.
Asimismo, estamos desarrollando nuevos proyectos y herramientas en materia de seguridad y salud, que contribuyan a
la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros profesionales.
En el ámbito del empleo continuaremos trabajando en la primera bolsa de empleo sectorial on line, que verá la luz en
los próximos meses, así como esforzándonos por la deﬁnitiva implantación de la TPC.
Todo ello, con la seguridad de que muy pronto nos moveremos bajo una perspectiva de sector más sostenible, más respetuoso con las personas que trabajan en él, velando por su seguridad y su salud, en el que sólamente tengan cabida
los mejores profesionales.

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

TRACTAMENT PER A FUSTES D´EXTERIOR
La fusta és un material viu, tou,
porós, higroscòpic, combustible i deformable degut als canvis d´humitat.
Pateix alteracions per efecte de la
calor i el fred, i és aliment de fongs
i insectes.
La pintura o el vernís són, sens
dubte els millors protectors, que
allargaran la vida d´aquest versàtil
material. Però, com a matèria viva,
les propietats i comportament varien segons l´origen de la mateixa

fusta, el lloc i les condicions a les
que sigui sotmesa.
Abans de tractar cap superfície, cal
tenir en compte el tipus de fusta i
la seva procedència ( hi han fustes
més humides que d’altres, de diferents densitats i estructura...), i el
destí i ús que donarem a la fusta.
Podríem començar per diferenciar,
a grans trets, els tipus de fusta amb
que es treballa més assíduament.

R CONÍFERES. Són fustes molt fàcils de treballar. La seva estructura és senzilla, lleugera i tova. Les espècies
més comuns són el pi, l´avet, el xiprés i el teix.
R FRONDOSES. Les seves cel.lules són de parets més gruixudes, amb espais buits i més dures i pesants que
les coníferes. Les principals frondoses són el faig, el cirerer, el roure, el noguer, el freixe, la caoba i el banús.
R TROPICALS. Les procedents d´Àfrica i Amèrica. Les més conegudes són la teca i el palisandre.
Una característica morfològica de la fusta que no es pot ignorar a l´hora d´aplicar-li un recobriment ve marcada pel tipus
de porus. Així doncs, les fustes més utilitzades i classiﬁcades segons aquest criteri són,
R PORUS GRAN. Amb forma de buit o bola, la caoba, el roure, el castanyer, la teca, el rosewod, el freixe i
l´alber.
R PORUS PETIT O OBERT. En forma d´agulla o cargol. Noguer, cirerer i cedre.
Val a dir que, a més de les classiﬁcacions descrites, encara hauríem de diferenciar entre fustes dures i toves.
Les fustes dures s´obtenen d´arbres caducifolis, els quals perden les fulles durant la tardor, i segons l´espècie de l´individu
poden presentar porus petits o grans.
Fustes dures són el roure, el noguer, el cirerer, l´alsina, l´olivera, el castanyer i l´om.
Les fustes toves són les que pertanyen a arbres de fulla perenne i sempre tenen el porus petit. Les més usades són el
pi, l´avet i el cedre.
Seguint amb la morfologia de la fusta, hem de tenir present, per evitar la seva degradació amb el tractament més adequat,
que aquesta es pot contraure de 3 maneres,
-

En paral·lel a les ﬁbres.
Perpendicular a les ﬁbres.
Tangent als anells.

Tot seguit completarem aquest article amb una sèrie de puntualitzacions sobre l´aplicació del recobriment per a FUSTES
D´EXTERIOR i una enumeració dels problemes més habituals produïts per una aplicació incorrecta.
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ACTUALITAT
CONSELLS PER A L´ENVERNISSAT DE FUSTA PER A EXTERIOR
1.

La preparació de la fusta per a l´envernissat és fonamental per aconseguir uns resultats òptims. Ha d´estar perfectament polida, neta i eixuta.

2.

La humitat de la fusta no ha de superar, idealment, el 17%.

3.

No són convenients les temperatures extremes per envernissar ( mai per sota de 50).

4.

S´ha de remoure el pot de vernís abans de l´aplicació, PERÒ NO PAS SACSEJAR-LO, ja que podríem formar-se bombolles sobre la superfície envernissada.

5.

Habitualment s´aconsella una mà prèvia de tapaporus per tal de reduir el consum de vernís i millorar la uniformitat
de l´aplicació, però també és cert que redueix la transpiració natural de la fusta.

6.

Aplicant el vernís amb una brotxa de cerres de porc s´evita la formació de bombolles d´aire.

7.

No s´ha d´aplicar mai vernís de 2 components per sobre d´un vernís d’un component.

8.

La fusta nova ha de tenir un mínim de 4 o 5 capes de vernís, amb el corresponent polit entre capes per obtenir una
superfície d´aspecte perfecte.

9.

Si s´aplica tint per donar color és imprescindible deixar que la fusta s´assequi completament per tal d´evitar la formació
de veladures.
També es pot optar per usar un vernís amb color, però els resultats són molt millors amb el procediment anterior.

10.

Els punts dèbils de les peces a pintar seran sempre juntures i unions. Així doncs, la emprimació de fons protector ha
de ser abundosa.

11.

Idealment, s´ha de realitzar un manteniment anual.

Sovint les fustes, especialment les destinades a exterior, ja tenen una emprimació inicial de protector de fons. Un bon protector
ha de tenir les següents propietats;

R
R
R
R
R

Poder ser aplicat sobre tot tipus de fusta, amb principis actius capaços de penetrar l´estructura de la fusta.
Ser efectiu contra els insectes, fongs xilòfags i la putrefacció.
Ser hidròfug, i que permeti transpirar la fusta, donant pas així a la transpiració natural.
Ser respectuós amb el medi ambient.
Ser compatible amb l´aplicació d´altres pintures i vernissos.

Si el protector de fons s´aplica amb brotxa s´han de donar diverses capes i insistir-hi a les “testas”, on la ﬁbra és perpendicular
a la superfície.
Si es treballa amb protectors de base solvent es recomana aplicar-los amb brotxes de cerres naturals. Si es tracta de protector
amb base aquosa són més apropiades les cerres sintètiques.
Normalment es recomana acabar el treball aplicant un lausure de porus obert, ja que és capaç de “seguir “ els moviments de
la fusta i protegeix més que un vernís convencional de la fotodegradació.

2
1

3

Tres exemples de la falta de prevenció en el manteniment de
la fusta;
1- Aparició de fongs en fusta sotmesa a constant
humitat sense tractament.
2- Danys a la pintura per falta de segellat del porus.
3- Canvi de color degut a un excés de resina natural
de la fusta sense sagnar.
4- Una fusta convenientment tractada adquireix
propietats hidròfugues
4
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ACTUALITAT
PROBLEMES MÉS COMUNS I FORMES D´EVITAR-LOS
1. De vegades, la fusta per tractar conté resines en els nusos o ﬁns i tot en tota la seva superfície. Aquesta resina
pot actuar com a plastiﬁcant amb algunes pintures estovant o arrugant la pel·lícula aplicada, i generalment
també mostra un canvi de color.
La solució passa per fer un sagnat dels porus i segellar els nusos abans d´aplicar l’emprimació.
2. Algunes fustes d´origen tropical, com la teca i el palissandre, tenen un alt percentatge de substàncies pròpies
inhibidores de l´assecat de vernissos, pintures grasses o sintètiques, raó per la qual l´assecat és més lent.És
recomanable fer una prova d´assecat en una petita superfície abans de pintar o envernissar tota la fusta.
3. Per tal d´evitar el clàssic trencament de la fusta per dilatació és convenient usar un protector de porus obert i
lausures amb protecció contra els raigs ultraviolats que respectin el moviment natural del material.
4. La fusta, com a matèria orgànica, és aliment de fongs i insectes, per la qual cosa ha de rebre un tractament
preventiu. Si la fusta ja es troba danyada, el pintor ha d´aconsellar al client d´aplicar un tractament curatiu com
a primer pas.
5. Ja hem parlat de la importància d´utilitzar un vernís o lausure pigmentat per prevenir la fotodegradació. Però
un pigment massa fosc, tot i que és un excel·lent protector contra els raigs UVA, també pot provocar l´excessiu
rescalfament de la superfície de la fusta, i aquesta acabarà per fer-se malbé.
6. Mai s´ha de pintar després d´un canvi brusc en les condicions ambientals,
tant de temperatura com d´humitat.
7. Insistim. El grau d´humitat de la fusta ha d´oscil.lar d´entre 14 i 20 % a
l´exterior, i d´entre 8 i 14% per a interior. Un excés d´humitat a la fusta
causa clivelles per la pressió exercida de la humitat cap a l´exterior. El mateix
problema pot tenir el seu origen per causa de l´aplicació d´esmalts curts
d´oli.
8. Una humitat excessiva també crearà butllofes, buits que es produeixen
entre la fusta i la pel.licula de revestiment.
9. De tot pintor és conegut l´oli de llinosa, capaç de restituir l´elasticitat a la
fusta més deshidratada. Així i tot, és un costum erroni aplicar vernís sobre la
capa d´oli, ja que diﬁculta l´adherència del vernís en certs tipus de fusta.
En resum, la manera com es faran servir els productes, els tipus de fustes amb que es treballa i la
utilització de mesures de prevenció contribueixen
essencialment als resultats i conservació posterior
de la superfície.
També és important tenir present que, en la major
part dels casos, els danys que puguin aparèixer en
una fusta tractada són resultat de la combinació de
diferents factors que no es poden ignorar: Humitat,
lloc i orientació de la fusta, aplicació del producte
adient en cada cas...
Es deu aconsellar al client realitzar un manteniment
periòdic, generalment anual. Si és necessari, s´ha
d´higienitzar la fusta obrint el porus mitjançant
paper de vidre abans d´aplicar la emprimació.
Fonts. www.emac.com - www.decorespacio.com
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Algunes fustes, com l´iroko, que ara es comercialitza
abundosament, presenten diﬁcultats davant pintures o vernissos que s´assequen per oxidació, ja que
l´iroko conté un antioxidant natural, la cloroforina,
que impedeix l´assecat d´aquest tipus de productes.
Aquesta diﬁcultat es pot evitar amb un rentat previ
amb alcohol, metanol o cetones, però MAI s´ha
d´usar aiguarràs.
Amb els productes que s´assequen per polimerització no es presentarà aquest problema.
Per fustes com l´aiús o el tali es recomana un pretractament amb tapaporus.
Si en els transcurs de la feina la fusta es taqués,
aquesta es pot netejar amb aigua i sabó o espart
d´alumini, MAI amb lleixius, salfumant o soses.

INFORME TÈCNIC

SOLUCIONES HEMPEL
Hempel ofrece varios sistemas para el cuidado y conservación de la madera. Tanto los productos al disolvente como al
agua ofrecen óptimas prestaciones que protegen y embellecen la madera en la construcción y la decoración.
Su línea de productos abarca una amplia gama de soluciones para la protección de elementos de madera en el exterior
tales como barandillas, contraventanas, porches, complementos de jardín etc.
Para las maderas de teca se recomienda HEMPEL’S TEAK SEALER cuando se desee un acabado incoloro o HEMPEL’S TEAK
FINISH para realzar el color de la madera.
Además Hempel ofrece sistemas de lasures al disolvente y al agua disponibles en seis colores estándar: pino, teca, castaño,
palisandro, caoba, nogal y roble, así como una inﬁnidad de colores obtenidos con el Sistema Tintométrico Multi-Tint.
Para las maderas con bajo contenido en aceites se recomienda los barnices peliculantes en sistemas formados por una
imprimación y un acabado que puede ser brillante o satinado.
Dichos sistemas pueden aplicarse también en interiores y además Hempel ofrece productos para la protección de suelos
de madera.
Los esmaltes al agua para las maderas de bajo contenido en aceite se suministran en una amplia gama de colores dentro
del sistema Tintométrico Multi-Tint y en tres acabados diferentes: brillante, satinado y mate.

Esquemas de pintado HEMPEL
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Josep
Sintas
Pintor de les estrelles

Avui retem homenatge a un artista singular, autor
d´una obra monumental que ha estat present en
les nostres vides i que forma part de la memòria
col·lectiva d´aquesta ciutat.
El nostre pintor nasqué ara fa noranta vuit anys. La
seva dilatada existència fa d´ell un testimoni de la
història recent de primer ordre. Els seus records, que
són molts, recreen una Barcelona que ha viscut, com
ell, totes les circumstàncies imaginables al llarg de
quasi cent anys. Durant més de quatre dècades, en
Josep Sintas alleugerí amb els seus cartells la grisor
d´una Barcelona de postguerra. Cinemes, places de
braus, camps de futbol, grans magatzems, el Gran
Teatre del Liceu.... Qualsevol lloc podia esdevenir
escenari de les seves creacions.
Josep Sintas és, sens dubte, un dels més prolíﬁcs
cartellistes des dels anys 30 ﬁns ben avançats els 70
al nostre país.

En primer terme, en Josep Sintas amb el seu ajudant
i amic Josep Royo junt al cartell de “ La isla Perdida”,
ﬁlmada el 1949.

Josep Sintas, barceloní, va néixer el 1912 al si d´una família
treballadora; el seu pare fou encarregat d´una cotxera. En
Sintas va viure de primera mà el pas del cotxe de tracció
animal als cotxes de motor en una Barcelona on els ramats
de bens eren llavors part habitual del paisatge urbà.
El pare, en veure que en Josep no era un estudiant brillant, el va enviar d´aprenent al taller de Pintura Tarragó.
Clarividència paterna o casualitat? El cas és que en Sintas
es vincularia des de ben jove, i molt intensament, al món
de la pintura i manté avui encara una estreta relació.La
seva pertinença al Cercle Artístic Sant Lluc va començar
als disset anys. Recorda que en Llimona escultor, que era
client de la cotxera, li aconsellava que pintés del natural
quan només era un noiet.
Encara era un adolescent quan s´incorporà al taller Utrillo
i Andreu, especialitzat en la confecció de cartells per al
teatre . En Pepito, com se’l coneixia aleshores, penjava els
cartells. Aquí començà la presa de contacte amb el treball
que desenvoluparia ja durant tota la seva vida.
Durant els anys de joventut, en Sintas va començar els
estudis de pintura a l´Escola d´Arts i Oﬁcis, i ja el segon
any es va instruir en classes de natural, per espant de la
seva mare.
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El nostre més sincer agraïment a l´Arxiu Fotogràﬁc de Barcelona, dipositari de la col·lecció
de fotograﬁes cedides pel Josep Sintas , per
la seva aportació documental a aquest article.
Agraïments especials a la Mariona Teruel.

Seguiren el Cercle Artístic de Sant Lluc, fundat pels germans
Llimona, on va ingressar l´any 1929, i l´Escola de Belles Arts
amb dos anys d´Artístic Lliure i dos més d´Art Antic.
Els seus professors foren ben coneguts en aquells temps: Soler
Puig, Fèlix Mestres, Monjo, Marés. Va estudiar perspectiva amb
el Vidal fent pràctiques a la Seu de Zaragoza, i ja abans del
1936, en Sintas feia “bolos” com a dibuixant de ﬁgures.
Durant la guerra civil, gràcies a les seves habilitats com a
dibuixant, l´exercit republicà el destinà com a cartògraf a
Lleida, experiència que, malgrat les circumstàncies, en Josep
recorda com a molt interessant i enriquidora.
Restablerta la pau, llogà un local al carrer Mònac i
s´independitzà com a professional. En aquesta nova etapa
el seu primer client fou la casa Pepsi – Cola, per la qual
feia la retolació dels seus anuncis. Més tard traslladaria el
taller al barri de Gràcia i, ﬁnalment a Sant Andreu, on s’hi
va estar ﬁns a la seva jubilació.
Faltaria espai en aquestes pàgines per enumerar la tasca
incommensurable d´en Sintas. Des dels seus inicis com a
cartellista de teatre, passà a ser- ho del cinema, i va ser
l´únic a Barcelona, tret dels retolistes que treballaven en
exclusiva pels locals del Paral·lel.

EL PINTOR I LA SEVA OBRA

La creació d´un cartell al carrer aixecava una gran
expectació: Els vianants feien rotllana al voltant
d´en Sintas i dels seus ajudants. Els amos dels
cinemes instaven els pintors a no acabar el cartell
molt aviat, com a estratègia de marketing. Això
sí, un cop estrenada la pel·lícula...” Capa de blanc
i fora”. AFB. Foto. J. Carbó. 1954.
Amb els títols de les pel·lícules no tenia la llibertat
que li permetia la composició pictòrica. El tipus de
lletra venia deﬁnit des de les productores. Aquesta directriu afectava la forma i la mida, donant
preferència als actors principals, naturalment. El
Director també es distingia per una lletra diferent
a la que usaven per a les estrelles.
Cartell de la
pel.lícula
«Niàgar»a. AFB.
Foto Bistage.
1950-1956.

Carnet de soci del Gremio de Pintores
Decoradores de Barcelona, l´actual
Gremi, quan estava ubicat al carrer
Casp.

Els primers encàrrecs foren els de la Metro Golden Mayer.
Sintas rebia les fotos directament dels Estats Units, en blanc
i negre, amb una mida de 20 centímetres, que ell reproduiria
en enormes cartells d´uns 40 metres. En Sintas dividia la foto
en quadrícules d´1 centímetre quadrat, excepte a les zones
que demanaven més ﬁdelitat amb l´original, com els rostres
dels actors, on les divisons les feia de mig centímetre. Quant
a la composició del dibuix, l´artista decidia la ubicació dels
diferents motius dins el cartell. Sovint feia més d´un esbós
per a la mateixa pel·lícula. A en Sintas li preocupava molt
la qualitat del treball i que hi hagués “ missatge”. També
passava, amb freqüència, que les fotograﬁes de mostra
no tenien cap relació amb l´ambientació del ﬁlm. Per això,
en Sintas acudia a les preestrenes, i així es situava en
l´atmosfera de la pel·lícula. Amb els colors deixava anar la
seva creativitat i aplicava els seus coneixements de pintor,
“ No hi havia cap problema”.
A un país governat aleshores per un règim dictatorial,
era “de obligado cumplimiento” sotmetre algunes de
les fotografies model a l´implacable inspecció de la
censura. La mateixa “Cleopatra”, malgrat haver passar
el control de l´oﬁcina de censura perquè “lluïa un escot
massa pronunciat”, va patir les ires dels falangistes
quan aquests van empastifar el cartell que anunciava la
pel.lícula. En aquesta ocasió, la direcció del cinema no

va despenjar el cartell perquè va resultar un excel·lent
reclam publicitari.
I sobretot, en Sintas sempre recorda amb afecte al seu
equip de feina, del que van sorgir artistes reconeguts, com
ell mateix; Rey Polo, Royo...
Fins ara tan sols hem parlat de cinema, però en Sintas ha
fet inﬁnitat de cartells publicitaris i encàrrecs peculiars, la
llista és llarguíssima: Publicitat d´Henry Colomer, Danone,
la cartelleria de Sears i del Sepu, les furgonetes de cafés
Marcilla, de General Òptica...Va ser decorador a la pel·lícula
“El mayor espectáculo del mundo”, on va conèixer la
Claudia Cardinale. També va conèixer John Wayne, entre
d´altres. Feia els anuncis del Camp de l´Espanyol i del Sant
Andreu, i els primers marcadors simultanis dels gols!!! Va
pintar els cartells del Liceu durant tres anys i va gaudir-ne
també de moltes representacions.
Josep Sintas va fer cartells ﬁns a principis dels anys setanta.
Amb la revolució de l´informàtica, el món del cartell, tal com
s´havia conegut ﬁns llavors, va desaparèixer, i en Sintas es
va retirar. Aproﬁtà aleshores per dedicar-se plenament a la
seva veritable vocació, la de pintor artístic, incrementant les
seves exposicions en nombroses galeries d´art... Però això
ja és una altra història, que mereix un capítol apart.
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Treball encara més singular fou el Puzzle Vivent de Terrassa,
obra realitzada el 1976, amb nou decoracions de 500 metres cadascuna, originals de Jordi Alomart. Aquest va ser un
encàrrec d´en Samaranch pels Jocs Mediterranis celebrats a
Terrassa. Una d´aquestes decoracions mostrava els retrats dels
reis d´Espanya amb l´hereu, Felip, i les senyeres de Catalunya i
Espanya. A la fotograﬁa podem apreciar el procés del treball.
Cada decoració era un enorme puzzle, cada peça del qual va
ser aixecada pels dos mil setenta vuit alumnes de les escoles
assistents als Jocs, mostrant així la composició. A la fotograﬁa
podem veure a en Sintas, amb un peu a la bastida i un altre a
l´escala, treballant sobre l´ull del rei Joan Carles, que ocupava
sis peces del Puzzle, que feia 10 metres d´alçada.
La portada de La Vanguardia del 23 de maig de 1976 presentava l´aspecte del Camp de Futbol de Terrassa durant la
inaguració del Jocs amb dos dels puzzles gegants.
Els carrers més visitats pels pinzells d´en Sintas foren el
Passeig de Gràcia, Pelai, Balmes, Aragó i, naturalment,
la Rambla. Del carrer Pelai, Sintas recorda com eren de
dures les condicions de treball, “ Ni una ombra a l´estiu,
ni un raig de sol a l´Hivern”. No eren poques les diﬁcultats
que havien d´afrontar al carrer ell i el seu equip. Pintaven
sobre paret amb esmalt. “ Quan feia molt de fred o molta
calor, s´assecava de seguida”. Si plovia “ regalimava tot
i s´havia de tornar a començar”. A sota,cartell de la pel.
licula «Salomé».AFB.Foto J.Carbó. 1954

El cartell de «Joana d´Arc» va ser un des més difícils d´executar, però també un dels més agraïts.
La malla de la protagonista li va donar molts mals
de cap, però l´efecte de realisme era perfecte.És
un dels treballs dels que està més orgullós. AFB.
Foto Basrobert.1950 – 1956.

Al «Hidalgo de los mares» la composició és d´una gran
armonia. Destaca el treball de fons, amb els vaixells de
guerra, que donaren una remarcable profunditat de
camp al conjunt. AFB. Foto. J.Carbó.1954.
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La red más grande de tiendas
de pintura y decoración de Barcelona
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.

Venga a visitarnos. ¡Estamos muy cerca!

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

Distribuidores de:

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

TARGETER D’EMPRESES ASSOCIADES

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
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TARGETER D’EMPRESES ASSOCIADES

z ESPECIALISTES EN DECORACIÓ I INTERIORISME: XALETS, CASES, PISOS,
OFICINES,...
z CONSERVACIÓ INDUSTRIAL: FÀBRIQUES, INSTAL.LACIONS, PAVIMENTS...
z RESTAURACIÓ D'EXTERIORS: INTEGRAL EDIFICIS.
z OBRA NOVA: TOT TIPUS DE TRACTAMENTS, RECOBRIMENTS,...
z ESPECIALISTES 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/. Palaudàries nº 29-31, local 1 - 08004 BARCELONA

Tel. i Fax. 93-3295165
E-mail: evamurtra@hotmail.com
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TARGETER D’EMPRESES ASSOCIADES

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

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
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Aquest espai está reservat
per a la seva empresa
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•••”Colores saludables” para la consulta del
doctor en Vomp: Certiﬁcado higiénico de ADLER
Una nueva pintura decorativa antibactérica garantiza un clima
residencial óptimo y los mejores estándares higiénicos.
Basado en la moderna tecnología de las nanopartículas, las bacterias se ﬁltran fuera y quedan estériles.
Por tanto, la consulta, nuevamente pintada, del doctor Otto
Kunz en Vomp, Austria, ha sido galardonada con un certiﬁcado
ADLER.
El Doctor Kunz en Vomp muestra el certiﬁcado higienico ADLER otorgado a su consulta.

Goodbye Bacteria (Adiós bacteria)
Cuando renovó y amplió su consulta – abierta en 1998 – el Dr. Otto Kunz utilizó una
pintura de pared especial. Las nanopartículas de plata – que son 5.000 veces más
pequeñas que el cabello humano – garantizan que las bacterias son ﬁltradas fuera y
desactiva los agentes patógenos tan pronto entran en contacto con la pared.
La moderna tecnología se base en un principio antiguo, ámpliamente utilizado: No en
vano, hace siglos que se utilizan cubiertos de plata porque son grandes esterilizantes.

Para personas alérgicas
El Dr. Kunz quería una consulta muy moderna y un clima higiénico óptimo – y lo obtuvo de la mano de ADLER Medicolor.
La pintura de pared, que se puede utilizar en centros de belleza y salud, residencias, escuelas, guarderías y viviendas, es
también muy recomendable para personas alérgicas, ya que en su contenido se han sustituido las sustancias biocidas
tóxicas por las nanopartículas de plata.

Oriol Palau (PINTURAS TRAVÉ, S.L.)
www.pinturastrave.com
Importador oﬁcial de ADLER LACKE
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El Gremi informa:
A partir de l´1 de gener de 2012, la targeta professional TPC* serà
OBLIGATÒRIA
*Targeta professional de la Construcció.

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

DE FORMA GRATUÏTA
- Curs de 8 h. per obtenir la TPC ( per a treballadors assalariats)
- Curs de 20h. per a l´especialitat de pintura ( per a treballadors
assalariats)
- Curs de10h. per a directius de les empreses.

El Gremi de Pintors de Barcelona i Comarques està
LEGALMENT I TÈCNICAMENT
capacitat per impartir els cursos als nostres associats.

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

Folleto anticrisis_copiba.pdf
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ESCOLA-TALLER

CURS D´INICIACIÓ ALS SISTEMES DE PLACA
DE GUIX LAMINAT ( PYL )

L´empresa Knauf, especialitzada en Solucions Constructives, ofereix una nodrida gamma
d´elements per a la construcció com són els envans de placa de guix revestits per les
dues cares amb cartró o ﬁbra de vidre, protecció d´estructures al foc, antirradiacions,
tancaments d´ascensors i d´altres productes d´alta especialització.
El 1989 neix la primera sucursal del Grup Knauf Gmbh a Espanya i, des de fa uns anys,
imparteix cursos d´instal.lació per a professionals a la ﬁlial que l´empresa té ubicada
a l´Hospitalet de Llobregat. Els socis del Gremi participen en aquests cursos des del
2005.
Durant la segona setmana de març d´enguany, els nostres socis han pogut gaudir d´una
nova edició d´aquest interessant curs.
Per donar una idea clara al lector del treball realitzat, acompanyem l´article amb una
sèrie de fotograﬁes que mostren el procés de muntatge d´una estructura amb plaques
de guix.
El primer pas consistia a col·locar les guies de metall galvanitzat que donarien suport a
l´estructura. A continuació es van acomodar la resta d´elements com és la porta d´accés
en aquest cas.
Una vegada la carcassa va quedar acabada, es ﬁxaren les plaques de guix, que ja tenen
marcats de fàbrica els punts d´unió, amb les guies de l´estructura. Seguidament es van
tapar les juntures amb una massilla especial.
A continuació es va procedir a la instal·lació del fals sostre, que amaga els cablatges i
conduccions elèctriques habituals en pisos i despatxos.
Els assistents al curs també varen allotjar un conducte per a calefacció i aire condicionat.
L´avantage d´aquest tipus d´obra davant la construcció tradicional és la netedat i rapidesa
de muntatge, que a més admet tota mena de revestiments.
El professor Jordi Ràfols ha estat al càrrec d´aquest curs, que s´ha desenvolupat al llarg
dels dies 8 i 9 de març.

A la dreta podem apreciar com les plaques Knauf
poden encabir tota mena de conduccions i cablatges
o dissimular elements arquitectònics, com la biga
de la foto inferior.
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A la sèrie de fotograﬁes;
col.locació de les guies
galvanitzades i porta
d´accés. Fixació de les
plaques de guix a les
guies. A les fotos es pot
apreciar el massillat de
les juntes i la presa de
mesures per instal.lar el
fals sostre. Finalment,
ﬁxació del conducte per
aire condicionat.

Fotograﬁes cedides pel nostre soci
Joaquim Sedó.
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Curs d´envernissat
«a muñeca»
de l´1 al 17 de març

Tan sols han transcorregut sis mesos des que es va realitzar l´últim Curs d´envernissat a muñeca, però ha estat tal l´èxit,
després de comprovar els espectaculars resultats que s´obtenen amb aquesta tècnica, que hem repetit el curs a petició
d´ aquells socis que no varen poder matricular-se el passat octubre.
En l´article del nº 286 parlàvem sobre l´origen de la goma laca i la tècnica d´aplicació. Avui farem unes pinzellades sobre
la seva història.
Abans, però, permeteu-nos insistir sobre la importància i interès pels professionals de la conservació d´aquest mètode
artesà, que mai no podrà ser substituït per cap sistema industrial.
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A les fotograﬁes mostrem alguns mobles
restaurats durant el curs. Destaquem
aquesta vegada la perfecta restauració
dels poms i manetes d´algunes peces.

Els primers vernissos a l´alcohol apareixen mencionats en Tractats de Tècnica anglesos del segle XVIII, i consistien a disoldre amb la base alcohòlica resines com el copal, la sandàraca o la goma laca. Tot i així, es creu que a l´Itàlia del segle
XVI ja s´utilitzaven amb regularitat.
Pel que fa a la goma laca, al segle XVIII només se la coneixia sense decolorar, i el seu colorant natural conferia un to
groguenc- vermellós a la barreja, raó per la qual no s´aplicava com a vernís en marqueteria, ja que tenyia els contrastos
cromàtics de les fustes. Tanmateix resultava idònia per a caobes i fustes fosques, però el seu ús habitual era d´additiu
colorant d´altres vernissos.
No va ser ﬁns al segle XIX, gràcies a un nou sistema anomenat French Polish, aparegut de la mà d´artesans francesos
establerts a Anglaterra, que s´utilitzà la goma laca com a base, ja que van aconseguir decolorar-la, i així es va fer apta
per a tot tipus de mobles.
Amb aquesta modiﬁcació, la goma laca va passar de ser un simple additiu dels altres vernissos a tenir el seu propi lloc
entre els vernissos més usats.
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CURS DE PINTURA DECORATIVA
Del 12 d´abril al 6 de maig de 2010
L´estargit és una tècnica senzilla, econòmica i eﬁcaç que s´adapta a tota mena
d´estils decoratius i amb la que s´obtenen ambients únics i exclusius a partir d´una
plantilla. La seva versatilitat el converteix en element decoratiu de qualsevol ambient
o superfície; des d´una paret ﬁns a catifes, vidres...el límit d´aplicació estarà en la
capacitat de disseny del professional. De fet, és una perfecta alternativa al paper
pintat i amb un sol disseny ( plantilla ) es pot decorar tot un espai.
La característica principal de l´estargit és l´acabat suau i difuminat, i pel que es refereix al professional pintor, el curs s´ha centrat en l´aplicació per a espais infantils
i parets en general, tot i que si ens hi ﬁxem una mica, comprovarem que a tot arreu
es poden trobar formes realitzades a partir de plantilles; retolacions, senyals viàris
i tots els codis utilitzats en la via pública.

Amb aquest curs de nova implantació el Gremi respon
a l´objectiu d´introduir dins el seu programa formatiu les
actuals tècniques i tendències en Pintura Decorativa.
Coincidint amb aquesta novetat, esmentem també la incorporació al planter de professors de l´Escola – Taller a en
Ramón Navarro ﬁll, qui ha estat el responsable d´impartir
aquest curs.
El curs s´ha centrat principalment en aplicar la tècnica de
l´estergit, crear sanefes per a habitacions infantils i d´altres
motius decoratius en general.
Abans, però, el professor ha fet una introducció teòrica
i pràctica sobre perspectiva i cercle cromàtic per aquells

alumnes que han tingut necessitat de “refrescar” coneixements bàsics, ja que ens trobem davant una tècnica que
requereix d´una obligada base artística i un cert domini
del Dibuix.
Tal com va passar al Curs d´aerosolgraﬁa del 2009, un
dels principals atractius d´aquest curs roman en el fet que
els alumnes poden desenvolupar el seu talent creatiu
i donar forma a la seva imaginació amb els treballs
realitzats.
No hem trobat millor manera de conﬁrmar aquestes paraules
que a través de les fotograﬁes que acompanyen l´article, i
penseu que el que veureu no és sinó una petita mostra dels
excel·lents resultats obtinguts.

Confecció de la plantilla per estargir. Còpia
del dibuix, “ retallat” i estampació del dibuix
sobre la superfície.
Per realitzar aquest estargit s´han necessitat
7 plantilles, tantes com colors es vulguin
afegir a l´estargit. Cada plantilla es retalla en
funció del color, i després es superposen ﬁns
a completar el dibuix, en aquest cas, el gerro,
del qual mostrem diferents versions.
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Fotos superiors: Confecció d´arrimador a esponja en colors pastel i
mostres de sanefes planes per habitació infantil. A sota, pràctiques de
perspectiva i dibuix, ja acabat, amb tècnica de quadrícula.

A les tres fotograﬁes inferiors, plantilla múltiple per
a trompe d´oeil, apropiat
per a cuines.

Instantània dels
assistents al curs
amb el president,
Antoni Peña..

Un altre esbós
de trompe d´oeil
i fotograﬁa original del dibuix.
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Curs d´estuc venecià,
marmorino a la calç i
tractament de renovació de rajoles
Del 17 de maig al
10 de juny de 2010

Molts són ja els cursos d´estuc venecià que s´han realitzat a
l´Escola- Taller del Gremi, tècnica que ha de ser transmesa de professional a professional, per manca d´una Formació Oﬁcial per
al sector de la Pintura Decorativa, i que des de l´Escola intentem
preservar, com moltes altres, per tal que els nostres socis puguin
ampliar la seva competència professional.
Els avantatges
d´aquesta tècnica
són evidents; La
transformació de
la superfície tractada és radical sense
haver de fer cap
mena d´obra. La
absència de runa
és un factor a tenir
en compte per als
clients.

El Curs, dirigit pel professor Ramón Navarro i subvencionat totalment per la Fundació Sant Lluc de los Maestros Pintores, s´ha
centrat aquesta vegada en l´aplicació d´estuc venecià i marmorino
a la calç per a la renovació d´espais enrajolats.

La transformació de la superfície
tractada és radical sense haver de
fer cap mena d´obra. La absència
de runa és un factor a tenir en
compte per als clients.
Els alumnes han après a reconvertir superfícies enrajolades
mitjançant el recobriment de les ceràmiques amb una massilla
especial, i a sobre d´aquestes s´ha acomodat la capa d´estuc. Ja
que l´estuc és apte per a llocs que suporten humitat, incloses
façanes, aquest sistema permet canviar radicalment l´aspecte de
cuines i lavabos, desplegant un ventall de possibilitats decoratives
exclusives.
Sobre aquest aspecte, el Sr. Navarro ha dut a terme diverses
aplicacions amb materials tradicionals que, combinats amb
originalitat, donen uns resultats molt novedosos.
Dins el programa del curs s´ha treballat l´estuc venecià espatulat,
aplanat, texturat... Marmorina arremolinada i allisada, marmorino
de calç amb sanefa esgraﬁada i altre efectes marmoris. També
s´han fet imitacions a travertino i efectes damascats.
Els assistents han valorat el curs com a molt interessant i aproﬁtat,
ja que els hi permet recuperar coneixements i mantenir la base de
les aplicacions tradicionals de l´oﬁci amb materials actuals.
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Fotograﬁes superiors; Procés de realització de
motllures i frisos sobre estuc a la calç.
A la dreta; Decoració d´una porta de fullola
amb imitació de fusta, ornada amb llistons
horitzontals pintats que fan l´efecte de vidre.
Sota aquestes línies, diferents acabats de
l´estuc sobre rajola.

El President del Gremi, Sr. Peña, fa entrega dels Diplomes
acreditatius als assistents. Diverses instantànies del moment,
amb la presència del professor, Ramón Navarro.

Rètol sobre estuc a la calç a carbonet i pràctiques de perspectiva.
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NOTA DE PREMSA: CREACIO DEL GREMI DE PINTORS DE
TARRAGONA - TERRES DE L’EBRE
La crisi en la que estem immersos ha dut de capa caiguda a moltes petites i mitjanes empreses vinculades al món de la construcció.
Per tal d´intentar reconduir la situació creada per aquesta crisi, un grup d’empreses de la construcció
relacionades amb la pintura s’han reunit per tenir un canvi de impressions i intentar aportar idees que
puguin aguantar un poc el cop. Entre les aportacions fetes s’ha arribat a la conclusió que, per fer més
força dins d’esta situació, hem d’estar tots units, del més gran al més petit. La creació del Gremi de
Pintors de Tarragona-Terres de l’Ebre, ha estat la decisió presa per aquest grup d’empresaris pintors de
les nostres comarques.
Per això, el passat dia 2 de desembre es van reunir, a Alcanar, la junta directiva de la Federació de Empresaris Pintors de Catalunya, FEPIC. A la junta van assistir els membres de les directives dels diferents gremis
de pintors de Catalunya, Barcelona, Lleida i Girona. Presidint la reunió el Sr. Antonio Peña, President de
FEPIC, a més de dos representants de les comarques
de Tarragona- Terres de
l’Ebre, d’Alcanar. Actuant
com a secretaria la Sra.
Cristina Avalos del Gremi
d’Empreses de Pintura de
Barcelona i Comarques.
Des de la junta de FEPIC, es
la iniciativa presa de constiTarragona, per poder fer
del Gremi dintre de la

va donar el màxim suport a
tuir el Gremi de Pintors de
front a la situació actual
construcció.

Durant mes d’una dècada,
el Gremi de Pintors de Tarragona ha estat absent de
la Federació d’empresaris
Pintors de Catalunya. Després de tant de temps hem
decidit tornar a constituirlo perquè des de les terres
de Tarragona se’ns pugui escoltar i puguem decidir quin és el millor futur per a les nostres empreses. Des d’aquí volem fer una crida a totes aquelles empreses de la província de Tarragona, per que
s’afegeixin a aquesta iniciativa per poder fer-nos escoltar amb més força en els àmbits estatals que
calguin. L´especialització i formació del treballador, la seguretat, la modernització de les empreses i els
seus recursos seran eixos principals de lluita d’aquest nou Gremi.
Antoni Castro
President del Gremi de Pintors de Tarragona-Terres de l’Ebre
A la foto, els representants de FEPIC amb el Sr. Castro (1er per la esquerra ), al Gremi d´Empreses de Pintura de
Barcelona i Comarques a la reunió del 10 de febrer d´enguany. D´esquerra a dreta, en la 1ª ﬁla, el Sr. Castro, President del Gremi de Pintors de Tarragona – Terres de l´Ebre, Sra. Carme Rodríguez, del Gremi de Pintors de Lleida,
Sr. Pasqual Moreso, President del Gremi de Pintors de Girona, Sr. Antoni Peña, President del Gremi d´Empreses de
Pintura de Barcelona I Comarques, Sr. Joan Marco, del Gremi de Pintors de Lleida. A la 2ª ﬁla, d´esquerra a dreta,
Sr. Àngel Far, vocal de la Junta del Gremi de Barcelona, Sr. Jordi Grau, Vicepresident del Gremi de Barcelona, Sr.
Ramón Sanabre, representant del Gremi de Pintors del Penedés, Sr. Miquel Àngel Soro, President del Gremi de
Pintors de Lleida i President de FEPIC des del febrer de 2010, Sr. Alejandro Roca, Secretari del Gremi de Pintors de
Barcelona, i Sr.Cortés, del Gremi de Pintors de Lleida.
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Cúpula de l´ermita del Remei des de l´interior.

Ermita del Remei.

Paisatge de ribera.

21 Diada del Pintor
Català

La Diada del Pintor 2010, celebrada el 29 de maig, ha destacat per la bona notícia que ja hem anunciat al llarg d´aquesta
edició, i que no és altra que la incorporació del nou Gremi de Tarragona –Terres de L´Ebre als Gremis de Catalunya,
agermanats sota la bandera de FEPIC. Per això ens hem sentit molt afortunats celebrant la festa a les Terres de l´Ebre,
organitzada pel nou Gremi.
Entre totes quatre associacions hem aplegat prop d´un centenar de socis, que ens vam donar cita a l´Ermita del Remei,
a Alcanar, on vàrem gaudir d´esmorzar amb “pastisset” abans de fer la pujada al Poblat Ibèric de la Moleta del Remei
( S. VII – II a. C ), origen del posterior assentament d´Alcanar.
Cap al migdia, molt ben informats amb les explicacions de la guia que ens acompanyava en aquesta part de l´excursió,
hem fet el recorregut pel Parc Natural del Delta de l´Ebre, que acull més de 300 espècies d´ocells i constitueix un paisatge
únic amb un producte també
exclusiu, com és el seu arròs
amb DOP. Sant Carles de la
Ràpita, Poble Nou, Sant Jaume d´Enveja, Deltebre, van
ser les poblacions visitades
durant l´itinerari, ﬁns arribar
a Riumar, al restaurant Ca la
Nuri, on ens vàren oferir un
esplèndid dinar on l´estrella
va ser, per suposat, una
monumental paella que ens
va fer llepar els dits.
La sobretaula va seguir amb el
d´agraïment del President del
de l´Ebre, Antoni Castro, pel
de FEPIC, autoritats locals i
dels gremis assistents i
tura oferts per fabricants i

Vista des del Poblat Ibéric

programa de sempre; Discurs
Gremi de Tarragona – Terres
suport rebut pels gremis
amics, discurs dels Presidents
sorteig de productes de Pincomerços de la zona.

Com a ﬁ de festa, qui ho va voler va abaixar l´arròs a cop de ball o bé passejant per la ribera de l´Ebre.
Només ens queda per afegir la nostra gratitud als companys d´Alcanar pel seu esforç i encert en organitzar aquesta Diada,
especial perquè feia temps que esperàvem el retorn dels de Tarragona, i perquè han posat tot l´entusiasme en rebre´ns
a la seva meravellosa terra.
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Esquerra, foto de grup a
l´Ermita.
Al costat, el Sr. Rogelio Peña,
fent gala del seu bon humor
i prudència, improvisa una
protecció solar d´última moda.
El Sr. Jiménez admira l´exclusiu
model.
Diversos moments
que mostren com
s´ho va passar tothom d´allò més bé,
acompanyats en tot
moment per un dia
esplèndid.

A sota, la memorable
paella.

Escenes dels discursos i posterior
sorteig amb la col.laboració dels
més petits.
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RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE FEPIC
I EL DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT
El 27 d´abril d´enguany ha tingut lloc , a la seu del Gremi, la
Renovació del Conveni de Col·laboració entre FEPIC ( Federació de Gremis de Pintors de Catalunya) i el Departament
d´Educació de La Generalitat, iniciat el 4 de febrer de 2008.
L´objectiu del Conveni consisteix a dur a terme accions que
afavoreixin la qualiﬁcació professional de persones en l´àmbit
de la pintura, tals com les pràctiques d´alumnes de FP en
empreses proposades per FEPIC.
A la fotograﬁa, instàntania del discurs del Sr.Francí. A
la seva esquerra, el Sr. Jordi Grau, Vice-president del
Gremi, actuant en nom del Sr. Peña, absent per motius
familiars

A la reunió han assistit el Sr. Josep Francí, Director
d´Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,
acompanyat pels Srs. Farriol i Espinós.

En el seu discurs, Francí admet que en el sector de la Pintura el reconeixement encara és baix i que no es fa cap Cicle
formatiu a Catalunya.
Segons Francí, la base de treball s´ha de canalitzar a través dels “ Programes de Qualiﬁcació Professional”, que donen
projecció formal a la professió, i reconeixen la professionalitat dels treballadors.
Amb la Renovació es pretén donar impuls al Conveni original per tal que els aprenents de pintor, a falta d´un Títol oﬁcial,
puguin ampliar els seus coneixements en empreses reconegudes pels Gremis de Pintors de Catalunya.
A continuació, el Sr. Francí, acompanyat pels assistents a l´acte, feu una visita a l´Escola –Taller del Gremi. En acabar,
tothom va celebrar la signatura de Renovació a la sala d´Actes amb un petit refrigeri.

PRESENTACIÓ DE WALL2FLOOR
per Novacolor
El passat 8 d´abril es va dur a terme la demostració del microciment a la calç WALL2FLOOR de Novacolor, presentat per
l´empresa Traderﬁll Coatings a l´Escola – Taller del Gremi.
WALL2FLOOR és un morter a base de calç i ciment de resines, amb
fons acabat i capa de protecció de poliuretà a l´aigua. Es tracta
d´un producte destinat a la decoració de revestiments i paviments
continus sense juntures per a interiors de disseny.
Les qualitats a destacar d´aquest recobriment són, per una banda,
la seva composició a l´aigua, que fa de WALL2FLOOR un producte
sense cap risc per a l´aplicador, i per altra banda, l’exclusivitat
mateixa del producte, actual i minimalista, perfecte per a les
arquitectures més actuals i per a la rehabilitació.
WALL2FLOOR presenta una carta de 46 colors.
A més, s´han presentat dos tipus de revestiments; AFRICA, revestiment decoratiu amb efecte metal·litzat, i RustOn, revestiment
decoratiu amb efecte òxid.
Per informació complementària podeu consultar al web
www.traderﬁll.com.
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GLOSSARI

FEPIC AL COMPLET
Ara fa un any, vàrem establir el primer contacte amb qui ha
esdevingut recentment President del Gremi de Pintors de Tarragona – Terres de l´Ebre. La trobada es va produir durant l´última
edició de la Fira de Construmat, l´abril de 2009, quan l´Antoni
Castro i en Lluis Tordera varen visitar l´estand de FEPIC.
Xerrant, xerrant, en saber que eren pintors de Tarragona, va
sorgir l’inevitable pregunta, “I per quan, el nou Gremi de Tarragona? Aquella vegada la pregunta va fer diana. A l´Antoni
i al Lluis els hi engrescava la idea. Estaven totalment d´acord
en que el pintors de Tarragona necessitaven una representació
professional, disposar d´un punt de referència des de on ajuntar
esforços i propostes, reivindicacions, que se sentís la seva veu...
El terreny estava adobat.
Des d´aleshores, l´intercanvi d´informació entre el Gremi i els
nous amics pintors va ser continu i fructífer, tant que, abans
d´un any transcorregut des del primer contacte, el Gremi de
Tarragona –Terres de l´Ebre s´ha convertit en realitat, amb
l´Antoni Castro com el seu President i el Lluis Tordera com a
Tresorer de l´associació.
Per a nosaltres, aquest ha estat molt probablement,
l´esdeveniment més positiu en el que portem d´any, i no tan
sols per als socis de Barcelona, sinó més i tot per a FEPIC, que
com a Federació dels pintors de Catalunya, trobava a faltar,
i molt, els companys de Tarragona. Ara ja hi som tots, i això
ens fa més forts en tots els sentits, especialment en la nostra
antiga lluita per aconseguir el reconeixement oﬁcial del nostre
oﬁci a través de la formació reglada.
El somni d´una Federació sense absències s´ha complert. Els
Gremis de pintors de Catalunya s´emparen sota l´emblema d´una
Associació que acull, ara sí, totes les províncies de Catalunya.
Com a President del Gremi d´Empreses de Pintura de Barcelona
i Comarques és un orgull que la nostra Entitat hagi col.laborat
dins les seves possibilitats en la realització d´aquest llogre. La
Junta Directiva i jo mateix ens sentim feliços de que els socis
de FEPIC trobin en els seus gremis i en la pròpia Federació el
suport a les seves necessitats professionals, i que entre tots
es mantingui el sentiment de pertinença a una col·lectivitat
que defensa els interessos comuns del nostre oﬁci.
Antoni Peña
President

*PINZELL
Instrument format per un feix de pèls ﬁxat a l´extrem
d´un mànec, generalment de fusta, que els pintors
empren per estendre els colors sobre la superfície que
es vol pintar. Hi ha pinzells fets de pèl d´orella de bou,
de pèl de mart, de pèl de teixó, de pèl de camell.

* PINZELL BOMBAT O DE DAURAR.
El de pèl ﬁ, arrodonit en forma de pera, que empren
els pintors i escultors, en daurar, per a compondre
els trossos de pany d´or i adaptar-los a la forma de
la superfície que dauren.

* PINZELL DE PERFILAR.
Pinzell especial, de pèl ﬁ i molt llarg, que usen els
pintors decoradors per perﬁlar lletres o per fer traços
llargs i prims; consisteix en un ble de pèl de cinc o
sis cm. de llargària lligat a un mànec molt curt de
2 cm.

* PINZELL PLA.
El que té el feix de pèls disposats en forma plana.

* PINZELL PER JASPIAR O PUAT.
Pinzell de forma plana, ampla i de mànec curt, amb
els pèls formant una espècie de pues de pinta, que
els pintors empren per imitar el venat o abrinat de
la fusta, les vetes del jaspi etc...

* PINZELL RODÓ.
El que té el feix de pèls disposats en forma cilíndrica
i acabats més o menys en punta arrodonida.

* PINZELL TORT.
Pinzell pla, amb la virolla que forma un colze entre el
pèl i el mànec, que serveix per pintar racons, radiadors
i la part posterior de certes coses que un pinzell recte
no podria pintar.
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ELS NOSTRES SOCIS

Treballs singulars
Juan Antonio Pérez
Avui presentem el treball de rehabilitació realitzat pel soci Juan
Antonio Pérez Ramírez a una ﬁnca modernista del Passeig de Sant
Joan de Barcelona.
El nostre agremiat ha transformat un espai envellit i apagat amb
solucions econòmiques i de gran efecte, tal com es pot apreciar a
les fotograﬁes. Segons paraules del mateix Sr. Pérez, « En un vestíbul
anodí de color únic hem aconseguit resaltar la presència de motllures
i relleus construïts en època modernista, combinant colors i daurats
clàssics». Així, amb el color afegit als motius de fruites s´ha obtingut
un doble resultat; Per una banda, destacar els motius, i per l´altra,
diferenciar les ﬁgures adjacents amb un color neutre. També hem
inclós una imatge de la rehabilitació d´un pis del mateix ediﬁci que
mostra l´aplicació de colors vius que resalten els motius d´un vidre
plomat.

Antoni Piernagorda
L´Antoni Piernagorda recorre Europa pintant tendes de nova implantació de la
Cadena Natura. El treball que avui presentem correspon a la tenda de Toulouse
del centre comercial Blagnac, al sud de França.

Des de principis d´any, el nostre
agremiat, de la mà de la empresa
Ambitdeco, es troba al càrrec dels
treballs de pintura de les tendes Natura de nova apertura arreu d´Europa.
Naturalment, els colors corporatius es
repeteixen com a marca d´identitat a
totes les botigues, amb diferències
decoratives mínimes.
En aquest cas, com a novetat, s´ha
decorat el sostre amb plantes naturals
subjectes amb reixes pintades amb
esmalt satinat del mateix color.
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NOUS CURSOS: INFORMÀTICA
1er Cicle. Del 10 al 27 de maig de 2010
2on Cicle. Del 7 al 22 de juny de 2010

Feia temps que la Junta Directiva del Gremi tenia el propòsit d´incloure dins el seu programa docent una Àrea
d´Informàtica ja que avui, no tan sols la conservació de les tècniques de l´oﬁci s´ha d´entendre com a matèria d´interès
per a les empreses de Pintura Decorativa, sinó també altres aspectes inseparables de l´activitat empresarial, com és tot
el relacionat amb facturació, pressupostos i tasques administratives en general. Per aquest motiu, s´ha iniciat el primer
Cicle del Curs Pràctic d´Oﬁmàtica amb els següents continguts:
• Entorn Windows, Microsoft Word, Excel i Power Point. • Outlok. Creació i gestió de correu electrònic.
• Software de Gestió Empresarial. Comptabilitat.
• Internet. Recerca d´informació i aplicacions online.
Aquesta vegada, la participació femenina ha estat rellevant, i amb tota lògica, si pensem que les tasques administratives
a les empreses dels nostres socis són sovint asumides per familiars directes, en la major part dels casos, de la cònjuge,
tot i que la participació masculina també ha estat destacable en aquest curs.
Com a continuació del Cicle, del 7 al 22 de juny, s´ha dut a terme el Curs de Photoshop, amb una assistència encara
superior a la del curs d´Oﬁmàtica.
Una altra novetat quant al perﬁl de l´alumne ha estat l´assistència de familiars del socis, conseqüència de la invitació
que es va fer el mes d´octubre als parents directes dels agremiats que volguessin aproﬁtar les ofertes formatives de la
nostra Escola. Esperem que aquesta participació continuï i s´estengui a tots el cursos que es realitzen a l´Escola- Taller i
a la nova aula d´informàtica.
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En record de José Bolló
El pasado 31 de mayo del 2010, falleció el que fuera Secretario General de la
Asociación de Maestros Pintores de Barcelona, durante los años 1951 al 1995,
Sr. José Bolló Feu.
El Sr. José Bolló, durante sus cuarenta y cuatro años como Secretario General
de las Entidades de la Asociación, introdujo muy inteligentemente numerosas
mejoras en favor de la misma. La primera, y la más importante fue la adquisición del ediﬁcio de la calle Diputación 297, actual sede de la Asociación, y que
constituye hoy en día el principal patrimonio de la Fundació Privada Sant Lluc
de los Maestros Pintores. Aunque la Unión y Hermandad de Maestros Pintores
ya existía desde 1899, fueron muchas las Entidades que se crearon mientras él
fue Secretario General, y todas y cada una de ellas, fueron de gran relevancia y
ayuda para los socios de la Asociación de Maestros Pintores de Barcelona.
La Gestoría Administrativa J. Bolló se creó para ofrecer todo tipo de servicios laborales a los asociados pintores, la Mutua
de Accidentes de Trabajo, para cubrir la seguridad social de los trabajadores de los asociados, la Mutua de Maestros
Pintores-Accidentes Individuales se fundó para que los socios de la Asociación y sus familiares estuvieran cubiertos en
caso de accidente las veinticuatro horas del día, y la Caja de Vejez de Maestros Pintores de Barcelona, para obtener un
subsidio al llegar la jubilación.
Estas Mutuas fueron de gran utilidad en su época, teniendo en cuenta que la seguridad social no daba cobertura en
ningún caso a los asociados y a sus familiares.
La inauguración y apertura de la Cooperativa de consumo de Pintores de Barcelona, en la planta baja del ediﬁcio, supuso
otra importante ventaja dirigida a los pintores asociados, los cuales podían adquirir los materiales de pintura a precios
muy reducidos. Otro de los grandes aciertos fue la compra de una torre en el Pasaje Permanyer, colindante a la Cooperativa
de Consumo, y que años más tarde se estuvo utilizando como Escuela Taller para impartir los cursos de las diferentes
especialidades del oﬁcio.
Cabe destacar también la creación de la Revista Pintores, que ha sido y sigue siendo de gran ayuda para todos los profesionales pintores asociados.
Un punto y aparte merece la creación de la Federación Nacional de Empresarios Pintores, ANSPI, en el año 1973, con
el objetivo de defender los intereses de todos los profesionales pintores en el ámbito nacional. Esto dio lugar a que se
crearan nuevos Gremios de Pintores en gran parte del territorio español. En esta época, y siempre a través de ANSPI, se
establecieron muy buenas relaciones con la UNIEP, Unión Internacional de Empresarios Pintores.
Sabemos que son muchas las facetas profesionales que nos dejamos por nombrar, pero estas palabras solo pretenden
ser un recuerdo en memoria del Sr. José Bolló, que en su larga trayectoria como Secretario General de la Asociación de
Maestros Pintores supo crear para los empresarios pintores Entidades auténticamente modélicas y de gran referencia en
los ámbitos provincial y nacional.
Descanse en paz, Don José Bolló Feu. Nuestro más sincero pésame a su esposa, hijas, y demás familia.
Por la Junta Directiva del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques.
Antonio Peña,
Presidente.
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FESTA DE PRIMAVERA DELS SOCIS JUBILATS
Puntuals a la seva cita anual , els nostres benvolguts socis jubilats han tornat a trobar-se, l´11 de juny, a la seu del Gremi
per celebrar el vinent estiu, fer petar la xerrada i passar una estona agradable. Les retrobades han estat, com sempre,
plenes d´alegria i jovialitat, i així esperem des del Gremi que sigui per molts anys.
El Sr. Peña, President del Gremi, envoltat per altres membres de la Junta Directiva, ha complert el protocol amb unes
breus paraules dirigides als seus companys i amics. A continuació, s´ha donat per ﬁnalitzat el formalisme i tothom ha fet
els honors a l´aperitiu que sempre acompanya a l´homenatge dels nostres socis més veterans.
Us deixem amb unes instantànies de la jornada i de l´excel.lent ambient del que varen gaudir tots els assistents.
Sota aquestes línies, discurs del President, acompanyat
per part dels membres de la Junta Directiva.

L´aspecte més desenfadat de la festa, on tothom oblida
dietes per un dia. Davant una taula tan apetitosa, el més
assenyat és gaudir del moment i de la companyia.
El Sr. Peña acompanyat per dos ex-presidents del Gremi,
a l´esquerra, el Sr. Joan Sirvent Domingo, i a la dreta, el
Sr. Miquel Barrobès Meix.

El Sr. Josep Sintas, un dels nostres socis més antics,i protagonista de la secció “ El Pintor i la seva obra” d´aquesta
edició, acompanyat per la seva ﬁlla, Anna Maria.
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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.
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MICROCIMENT A BASE DE CALÇ I RESINES PER LA DECORACIÓ DE
PAVIMENTS I PARETS
Aquest tipus de revestiment permet renovar superfícies existents sense generar el desordre i la brutícia de l’obra tradicional ja que, no requereix aixecar el material existent (ceràmiques, marbres, etc). El
revestiment té un gruix aproximat de 2 mm i no necessita juntes de cap tipus, fet que facilita la neteja
i el seu manteniment.
El sistema té un ancoratge i una adherència excel·lent, pràcticament sobre qualsevol material. Al no
tenir juntes, dóna una total llibertat per dissenyar l’espai sense cap limitació. Les possibilitats de colors son
inﬁnites, ja que, Wall2ﬂoor és una base blanca neutre que podem tenyir amb qualsevol tintòmetre.
El sistema està compost per tres productes, el Rasal Wall2Floor, el Top Coat Wall2Floor i el vernís
TradeGraff. El Rasal Wall2Floor, morter sec presentat en sacs de 25 Kg, ens permet regularitzar les superfícies i alhora anivellar-les. Es tracta d’un morter epoxi amb una adherència i duresa excepcional. El
Top Coat Wall2Floor és el material d’acabat, un material de 2 components amb una relació en pes de
3:1, és a dir, 3 Kg. de comp. A per 1 Kg. de comp. B. Es presenta en packs de 20 Kg. (15 Kg. comp. A
+ 5 Kg. comp. B) i és una base blanca neutre que podem tenyir amb qualsevol tipus de tint. En aquest
cas la component A és un morter de calç hidràulica i la component B és un morter sec de resines, a
ﬁ de reforçar la duresa del material. Finalment el sistema cal segellar-lo amb un vernís de poliuretà, el
TradeGraff, també de 2 components i presentat amb pots de 2,5 l. Tot el sistema té a més, un altre valor
afegit, que tot és en base aigua, fet que facilita la neteja de les eines sense produir cap mena d’olor, ni
contaminació mediambiental.
L’aplicació és extremadament fàcil, i dins la nostra pàgina www.traderﬁll.com podeu trobar tots els
passos necessaris per executar una obra amb plenes garanties tècniques. A més a més compteu amb el
nostre distribuïdor de COPIBA, qui us podrà orientar personalment en tot el procés. Tanmateix, disposeu
d’un servei tècnic per realitzar les prescripcions de cada obra.

10% DE DESCOMPTE ADDICIONAL A TOTA LA LINEA WALL2FLOOR
OFERTA VALIDA FINS EL 30.08.2010 A:
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