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1. COMENTARI GENERAL 

 

Després de cinc anys consecutius de recuperació, tanmateix lenta però constant, les 

prioritats de l’Associació han hagut d’anar-se adaptant a les necessitats de les empreses 

associades, per això la formació de personal especialitzat pel sector ha tornat a ser 

prioritari per ASCAMM. Es va iniciar amb un curs de reciclatge, presentat a la línia Forma 

i Insereix el 2014 i que s’ha executat el 2015 amb 15 alumnes que ja estan treballant en 

empreses del sector. Al 2015 s’han sol·licitat dos cursos més al SOC per formar 

ajustadors de motlles i matrius. 

També hem treballat amb l’IES Mollet per tenir alumnes en FP DUAL adaptats a les 

necessitats del sector, i hem signat un conveni amb ensenyament i ens hem adherit a la 

Alianza para la FP DUAL per continuar reforçant aquesta línia. 

La internacionalització de les empreses associades també ha continuat sent prioritària 

per l’Associació, continuant amb Mèxic com a país prioritari: Missions directes, una missió 

inversa i la participació agrupada a Plastimagen han estat algunes de les activitats en les 

que han pogut participar les empreses d’ASCAMM, gràcies a l’estreta col·laboració amb 

FEAMM amb qui organitzem activitats amb ajuts de l’ICEX i amb d’altres entitats com la 

UPM i el Centre Metal·lúrgic amb qui sol·licitem conjuntament ajuts a ACCIÓ. 

Tot i que els ajuts de l’administració segueixen en mínims, ASCAMM ha seguit fent 

actuacions que permetin a les seves empreses associades realitzar les activitats 

d’internacionalització o innovació que considerin prioritàries. 

En l’àmbit associatiu, ha estat un any de celebració pel 35è aniversari de l’Associació. El 

sopar commemoratiu es va celebrar a l’IESE i va ser una vetllada fantàstica, amenitzada 

per l’excel·lent ponent Lluis Soldevila que ens va fer riure i alhora reflexionar a tots. La 

part emotiva va ser l’acomiadament d’en Josep Font, a qui després de quasi també 35 

anys amb ASCAMM li correspon un merescut descans en forma de jubilació. 

Com a fruit de la comissió del laboratori, s’ha estat treballant en una detallada proposta 

de millora del laboratori d’assaigs, que vol aconseguir recursos d’Eurecat per millorar el 

Laboratori i adaptar-lo a les necessitats actuals del sector i del mercat. 

Destacar també la integració de centres tecnològics, en la que s’ha vist involucrada la 

Fundació Privada ASCAMM. El resultat d’aquesta integració ha estat la creació 

d’EURECAT, que ha integrat la Fundació Privada ASCAMM amb Barcelona Digital, 

Barcelona Media, Cetemmsa i CTM. EURECAT agrupa ara 350 treballadors i es el centre 

tecnològic de referència a Catalunya. 

Pel que fa al sector, les empreses estant tornant a invertir en maquinària, contractant 

nou personal i ampliant les instal·lacions, pel que podem confirmar que el sector està 

creixent. A més, les expectatives dels sectors clients son bones, pel que sembla que el 

futur del sector a mig termini es optimista. Som hi! 
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24 
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 Entre 1 i 5 persones 

 Entre 6 i 15 persones 

 Entre 16 i 25 persones 

 Entre 26 i 40 persones 

 Entre 41 i 75 persones 

2. EMPRESES ASSOCIADES 

 

En l’exercici 2015 NO s’ha enregistrat cap alta o baixa entre els socis de número, 

d’aquesta manera els socis de número a 31.12.15 eren 51 

Entre els socis tècnics s’ha enregistrat l’alta de: 

 CESCE 

així doncs, a 31.12.15 els socis tècnics eren 26 

El total d’empreses associades era de 77 

 

La classificació de les 51 empreses socis de número, en funció de la seva activitat es la 

següent:  

 

considerant la plantilla total de l’empresa, la classificació era: 
4 

29 

15 

3 

Empreses constructores de motlles i matrius 

Empreses constructores de motlles 

(exclusivament) 

Empreses constructores de matrius 

(exclusivament) 

Empreses d’elements normalitzats 
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3. JUNTA DIRECTIVA I JUNTA CONSULTIVA 

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31/12/2015 

PRESIDENT SR. DANIEL ALTIMIRAS VILADRICH – DICOMOL, S.L. 

VICEPRESIDENT 1ER SR. FRANCESC VILARRUBÍ WENCESLAO – TADE, S.L. 

VICEPRESIDENT 2ON VACANT 

TRESORER SR. XAVIER GASCH SENDRA – MOLDES ITM, S.L. 

VOCALS SR. JESÚS FERNÁNDEZ MONTANER – MATRICES Y MOLDES JFM, S.A. 

 SR. FÉLIX PARENTE LÓPEZ – MECÁNICA J. PARENTE, S.L. 

 SR. JOSEP GARRIGA BALLONGA – MOLDES BARCELONA, S.A. 

 SR. JAUME BOSCH VALLÈS – MOLDES IRVA, S.L. 

 SR. FRANCISCO FERNÁNDEZ LUQUE – MOL-MATRIC, S.C.C.L. 

 SR. MANEL MAURI ROCA – TECNOQUARK TOOLING 

 SR. DANIEL ROS JARQUE – TALLERES ROGASA, S.A. 

JUNTA CONSULTIVA SR. ANTONI PEÑARROYA TRENCH – AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. 

 SR. JAUME SOLÉ FATJÓ – CONST. MEC. SOLÉ, S.A. 

 SR. FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ – DICOMOL, S.L. 

 SR. CARLES GUIX PERICAS  
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4. ACTIVITATS REALITZADES PER L’ ASSOCIACIÓ 

4.1 Internacionalització 

 

Tot i que els ajuts de les Administracions segueixen decreixent, les empreses associades 

han pogut participar en un ampli ventall d’activitats. Algunes han sigut organitzades 

directament per l’Associació i altres en col·laboració amb altres entitats com FEAMM, el 

Centre Metal·lúrgic, la UPM i el CEAM. 

 

En conjunt, les empreses associades han pogut participar en: 

- 11 missions comercials directes a 14 països 

- 1 missió comercial inversa de compradors mexicans 

- 1 Grup d’Exportació a Mèxic 

- 9 participacions agrupades o visites a fires (Plastimagen, K-2016, Midest i 

Emballage París, HISPACK, Plastalger, PlastExpo Marroc, PlasticExpo Tunez i 

Plastprintpack Ghana) 

També han rebut informació sobre: 

- Ajuts per a la internacionalització  

- Jornades XXI Setmana de la internacionalització 

- Jornada d’oportunitats de negoci a França 

- Programa ICEX de pràctiques a empreses 

- Activitats AVEP (Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos), fires i missions 

Hem continuat l’especial atenció dedicada a Mèxic, per la gran oportunitat que significa 

pels motllistes i matricers catalans.  

Les principals activitats relatives a Mèxic han sigut: 

- Organització d’una missió comercial inversa de compradors Mexicans a través 

de FEAMM i amb ajut del ICEX, que finalment es va cancel·lar. 

- Organització d’una participació agrupada a la fira Plastimagen (març 2016) a 

través de FEAMM i amb ajut del ICEX.  

- Finalització de l’estudi per oferir el servei de posta en marxa i manteniment de 

motlles i matrius a Mèxic. (Estudi a disposició de les empreses associades) 

- Organització d’una missió directa a Mèxic amb ajut d’ACCIÓ, que finalment no va 

ser aprovada. 

 

4.2 Formació 

 

S’han sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) dos cursos Forma i Insereix 

que han estat aprovats, però que finalment no s’han pogut dur a terme per la no 

homologació de les instal·lacions de la Fundació ASCAMM-Eurecat per part del SOC.  

Els dos curos pretenien formar un total de 30 alumnes en ajustatge, tant per motlles com 

per matrius.  
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El curs iniciat el 2014 i de la línia Forma i 

Insereix, el Preparador/programador de 

màquina-eina amb CNC i CAD-CAM, es va 

iniciar el 30 de Desembre del 2014 i va 

finalitzar el 17 de Juliol de 2015. 

En aquest curs s’han format 15 alumnes 

prèviament seleccionats que han estat inserits 

en empreses del sector  

S’ha col·laborat amb la Fundació ASCAMM-Eurecat en: 

- La sol·licitud d’ajuts de l’administració per fer cursos d’interès pel sector 

- la promoció de les diferents accions formatives 

- l’aportació d’empreses per tenir alumnes en pràctiques 

- la inserció laboral d’alumnes del curs executat 

- la justificació final de l’acció formativa executada al SOC 

S’ha treballat amb l’IES Mollet per tenir alumnes en FP DUAL adaptats a les necessitats 

del sector. S’ha signat un conveni amb el departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i amb l’IES Mollet i ens hem adherit a la Alianza para la FP 

DUAL per continuar reforçant aquesta línia. 

La Borsa de treball ha gestionat 162 demandes de personal especialitzat durant el 2015 

 

4.3 Innovació 

 

4.3.1 Foment de la participació en projectes 

Mitjançant l’organització de jornades específiques, la tramesa de circulars, la web i les 

visites a empreses, s’ha informat dels avantatges de participar en projectes. 

4.3.2 Participació en projectes 

ASCAMM participa en el projecte Europeu RAPIDMOULD que pretén desenvolupar i 

validar un motlle d'injecció prototip capaç de produir fins a 200 peces. Això es vol 

aconseguir utilitzant fabricació additiva per poder fer-lo el més ràpid i econòmic possible. 

El projecte ha estat aturat per la C.E. donat que no estaven d’acord amb el coordinador i 

se n’ha anomenat una altre. 

 

 

 

 

 

 

Hi participen 13 empreses i entitats de diferents països d’Europa (veure gràfic). 
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4.3.3 Jornades 

Se n’han organitzat tres en col·laboració amb socis tècnics: 

- Jornada pràctica Workxplore 3D (VEROSOFTWARE) 

- Sessió formativa en anàlisi estructural (CIMWORKS) 

- Jornada de creació de documentació de producte (CIMWORKS) 

i s’ha informat d’altres en relació a: 

- Jornada de presentació del centre experimental del foment de la innovació 

- Jornada internacional de formació professional 

- Jornada Final de projecte Metal-Innova 

- Jornada CEP Auto 

- Jornada XXI Setmana de la internacionalització 

 

4.3.4 Innovació no tecnològica 

S’ha finalitzat l’estudi per oferir el servei de posta en marxa i manteniment de motlles i 

matrius a Mèxic. Aquest estudi es troba a disposició de totes les empreses associades que 

el sol·licitin. 

 

4.4 Informació i gestió d’ajuts directes a les empreses 

 

S’ha informat puntualment dels ajuts del MINETUR destinats principalment a la compra de 

maquinària i del CDTI, ICEX i ACCIÒ destintats a accions d’internacionalització. S’ha ajudat 

a empreses associades a sol·licitar ajuts que han estat aprovats. 

 

4.5 Influència, promoció i informació sectorial 

 

4.5.1 Influència i promoció del sector 

Les activitats d’influència i promoció sectorial s’han realitzat a Catalunya per l’associació i 

a Espanya per FEAMM. 

A Catalunya, les principals accions han sigut: 

- Mantenir les relacions amb els departaments de la Generalitat que més afecten el 

nostre sector (Economia i Ocupació, Ensenyament,...) 

- Participar en les Juntes de Govern de la UPM 

- Participar en el comitè organitzador d’Equiplast 

- Participar en els òrgans de govern de la Fundació ASCAMM-Eurecat 
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A Espanya, cal destacar: 

- La reunió celebrada amb l’ICEX per proposar un pla específic per al sector 

- La reunió de FEAMM celebrada a Laguardia (Vitòria) els dies 20 i 21 d’Abril 

- La reunió de FEAMM celebrada a València els 26 i 27 d’octubre 

Dins d’aquest apartar, cal esmentar també els articles, informes i entrevistes que s’han 

publicat en la premsa econòmica i revistes tècniques. 

 

4.5.2 Informació sectorial 

Pel que fa a informació sectorial, cal destacar: 

 Elaboració i distribució d’un informe 

sobre l’evolució de la producció i el 

consum de motlles i matrius a 

Catalunya. 

 Elaboració i distribució d’un informe 

sobre l’evolució de la producció i el 

consum de motlles i matrius a Espanya. 

 Elaboració i distribució semestral de les 

estadístiques d’importació i exportació 

de motlles i matrius a Catalunya i 

Espanya. 

 Elaboració i distribució d’un informe 

sobre l’evolució del comerç mundial de 

motlles i matrius 

 Distribució d’informació de socis tècnics  

 

S’han publicat també articles i noticies en la premsa general i tècnica.  

 

4.6 Foment d’activitats associatives 

 

4.6.1 Col·laboració i subcontractació entre empreses associades 

Aquest servei permet a les empreses associades transmetre a través de l’Associació les 

seves ofertes o demandes de col·laboració, a través de les circulars d’ASCAMM. 

4.6.2 Borsa de maquinària 

S’ha comunicat la necessitat de Premses i s’ha facilitat la venda de maquinària d’empreses 

del sector 
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4.6.3 Compra agrupada d’energia 

 

Mitjançant FEAMM, s’ha participat en la compra agrupada d’energia 

que han organitzat diferents patronals i entitats de diferents sectors.  

Amb aquesta activitat, en la que han participat unes 918 

empreses, s’han aconseguit estalvis importants en la factura 

d’electricitat d’empreses industrials com les motllistes i matriceres. 

 

4.6.4 Altres serveis  

S’ha informat sobre les cotitzacions a la Seguretat Social, de les taules salarials del 

conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica, sobre el programa de foment de 

les contractacions indefinides i sobre l’acord de negociació col·lectiva del conveni.  

També s’ha informat sobre la llei de cookies i avís legal que han de tenir totes les webs. 

Xarxes socials: el  de l’associació @Ascamm_Gremi, acumula més de 

600 comunicacions i supera els 340 seguidors.  

 

4.7 ANIVERSARI D’ASCAMM  

 

El dia 12 de Novembre vàrem celebrar a les instal·lacions del IESE el 35è aniversari 

d’ASCAMM en companyia de gran part de les empreses associades, es va comptar amb el 

Patronici d’honor d’Eurecat i Hasco, el patrocini de Renishaw i la col·laboració de l’IESE. 

L’acte es va iniciar amb la benvinguda del President d’ASCAMM a l’Aula Magna del IESE, 

que seguidament va donar pas a la ponència que va realitzar el consultor i autor del llibre 

“Éxito se escribe con A” Sr. Lluís Soldevila.  

 

https://twitter.com/Ascamm_Gremi
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Un cop acabada la ponència, el President va destacar durant el seu discurs, la necessitat 

de potenciar i millorar les relacions entre les empreses associades, tenint com a nexe 

d’unió a la pròpia Associació. 

Seguidament es va fer el lliurament dels diplomes 

commemoratius a totes aquelles empreses que son 

associades d’ASCAMM des de fa més de 10 anys.  

També es va fer una presentació video-musical per 

recordar els darrers 35 anys d’ASCAMM i fent especial 

menció al Sr. Josep Font, Secretari General de l’entitat 

per recordar els seus quasi 35 anys a l’entitat, fent-li entrega d’una placa commemorativa 

amb motiu de la seva propera jubilació, entre una emotiva ovació dels assistents. 

 

4.8 Activitats administratives i de gestió 

 

4.8.1 Renovacions a la Junta Directiva 

S’ha incorporat el Sr. Francisco Fernández en substitució del Sr. José Manuel Sánchez, 

ambdós de l’empresa MOL-MATRIC, S.C.C.L. i el Sr. Jaume Bosch de MOLDES IRVA, S.L. 

ha passat de vocal suplent a vocal. 

4.8.2 Tutela, assessorament i consultes 

S’han atès consultes d’empreses associades en relació principalment amb: ajuts per 

finançament d’inversions i la participació en fires i missions.   

4.8.3 Reunions 

La Junta Directiva s’ha reunit quatre vegades i l’Assemblea una. 

4.8.4 Circulars 

S’han tramès 107 circulars distribuïdes de la següent manera: 25 de peticions d’oferta, 18 

d’internacionalització, 15 d’informació sectorial, 20 d’informació general, 11 de jornades i 

11 d’ajuts. 

 

 

 

 

 

 

25 

18 

15 

20 

11 

11 

PETICIONS D'OFERTA 

INTERNACIONALITZACIÓ 

INFORMACIÓ SECTORIAL 

INFORMACIÓ GENERAL 

JORNADES 

AJUTS 
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5. RELACIÓ DE SOCIS TÈCNICS A 31.12.15 

 

 AR SISTEMAS, S.L. 

 BÖHLER UDDEHOLM IBÉRICA, S.A. –DIV. BÖHLER- 

 CELANESE CHEMICALS IBERICA, S.L. 

 CESCE 

 COASOL Y FORJA DE ACEROS Y METALES, S.L. 

 CONSULTORES DE INGENIERÍA MECÁNICA WORKS, S.L. 

 COSCOLLOLA COMERCIAL, S.L. 

 ERASTEEL COMMENTRY, S.A. 

 ESPERIA, S.A – HIDROSTOCK 

 FISA IBÉRICA, S.L. 

 HEXAGON METROLOGY, S.A. 

 KENCI, S.A. 

 LUGAND ACIERS IBERICA 

 MAQUINA CENTER, S.A. 

 OBRADORS DRM, S.L.  

 RENISHAW IBÉRICA, S.A. 

 S.A. METALOGRÁFICA 

 SANDVIK ESPAÑOLA, S.A. – DIV. COROMANT- 

 SERMETAL BARCELONA, S.L. 

 SESCOI IBERIA, S.L. (VERO SOFTWARE) 

 SIDER ENGINYERIA, S.L. 

 STANDEX INTERNATIONAL, S.A. 

 TECNOCROM INDUSTRIAL, S.A. 

 THYSSENKRUPP MATERIALS IBÉRICA, S.A. 

 TRATAMIENTOS TÉRMICOS CARRERAS, S.A. 

 UTILTALL, S.A. 

 


