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INS Mon� livi

Aquesta actuació ve emmarcada en el conveni signat 
entre l’empresa i el Departament d’Educació per in-
troduir als centres educa� us millores tecnològiques 
del sector de l’automòbil. Els nous sistemes de pintat 
de vehicles Blucrom incorporen la tècnica d’igualació 
del color mitjançant un espectrofotòmetre i una base 
de dades creada per la pròpia empesa, Roberlo; que 
permet ajustar el color en un gran estalvi de temps. 
D’aquesta manera es pot aconseguir no només una mi-
llora en el temps de reparació sinó també en la qualitat 
dels acabats, ja que el marge d’error a l’hora d’igualar 
el color, és mínim.

L’acord inclou la incorporació de l’espectrofotòmetre 
Xcrom juntament amb la plataforma informà� ca Icrom, 
així com també la gamma de productes d’úl� ma gene-
ració Blucrom de Roberlo i so� ware d’aplicació amb 
sistema de mesura incorporat, a part de la formació al 
professorat per part dels tècnics de l’empresa.

L’Ins� tut Mon� livi incorpora nova tecnologia 
de pintura de vehicles a través d’un conveni 

amb l’empresa Roberlo

A fi nals de gener es va realitzar la formació del profes-
sorat que va fi nalitzar amb la visita del senyors Jordi 
Juan, responsable de l’empresa Roberlo i Xavier Bassa 
de l’empresa distribuïdora, Dexia.

La col·laboració de l’empresa amb el centre educa� u 
es remunta a fi nals dels anys 90 (imatge que segueix 
el text) quan es va signar un conveni pioner que s’ha 
acabat ampliant a altres centres amb formació de la 
família de transport i manteniment de vehicles de tot 
Catalunya. Roberlo, mul� nacional gironina amb més 
de 50 anys d’història, amb presència a més de 120 pa-
ïsos i actualment present a 7 sectors empresarials, és 
una empresa amb un fort compromís en la formació 
dels professionals del sector.
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