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1. INTRODUCCIÓ 

 

Totes les dades indiquen que el sector de motlles i matrius està creixent, i que les 

inversions previstes per bona part dels fabricants d’automòbils instal·lats a la península 

apunten en el mateix sentit, pel que formar personal especialitzat per al sector serà una 

de les prioritats del 2016 per l’Associació. Per les necessitats a curt termini farem cursos 

de reciclatge i per les de llarg termini seguirem treballant amb els IES per acostar la FP 

DUAL al nostre sector. 

Com que hem observat que cada cop hi ha menys alumnes en la branca mecànica de les 

escoles de FP, farem xerrades als alumnes de 3r i 4rt d’ESO per explicar-los les 

oportunitats de feina que hi ha al sector. Per això, us demanarem la vostra col·laboració, 

tant en la promoció del sector als joves, com en l’acolliment d’alumnes en DUAL, i també 

en les pràctiques del cursos de reciclatge. La formació teòrica d’ASCAMM o del IES 

necessita el complement de l’experiència que poden adquirir a les vostres empreses per 

poder ser uns bons professionals. Recordeu que entre tots hem de formar personal per al 

sector, independentment que sigui per a la vostra empresa. 

Per aconseguir millorar les exportacions del sector, l’Associació seguirà presentant 

diferents activitats, ajuts i subvencions per a la internacionalització dels socis. 

Participarem a la fira Plastimagen de Mèxic al Març, organitzarem una missió comercial a 

Mèxic i una altra als EE.UU. i seguirem oferint el representant compartit, que ja es un fet 

a Mèxic, país que segueix sent el principal objectiu de la nostra internacionalització. 

Seguirem col·laborant amb d’altres entitats per que les empreses d’ASCAMM puguin 

participar en un gran ventall d’activitats d’internacionalització. 

Renovarem la web de l’Associació per transmetre una nova i millor imatge d’ASCAMM i 

del sector. També promocionarem l’Associació per adherir nous socis i treballarem en un 

nou catàleg per aconseguir-ho. Alhora prioritzarem la fidelització dels socis actuals per 

aconseguir, com ja ho vàrem fer el 2015, que no hi hagi cap baixa. 

Una altra activitat serà la promoció de les col·laboracions entre empreses per afrontar 

puntes de treball i projectes grans. 

Mitjançant les circulars, l’Associació continuarà oferint aquest servei que permet a les 

empreses associades transmetre a través de l’Associació les seves ofertes o demandes de 

col·laboració. 

Col·laborarem intensament amb la Fundació Ascamm – Eurecat per aconseguir un millor 

servei del Laboratori d’Assaigs. També en les activitats formatives i de promoció del 

sector i en les oportunitats d’ajuts per a les empreses associades. 

La resta d’activitats es detallen en les pàgines següents, però cal destacar la sol·licitud de 

dos nous cursos al SOC i la participació agrupada a Plastimagen. 
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2. GRANS LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

Es proposen les següents per l’any 2016: 

2.1. Internacionalització 

 

L’objectiu és afavorir la internacionalització de les empreses associades. 

Els instruments a utilitzar son: 

 Els programes corresponents de l’Administració catalana (ACCIÓ) 

 El Pla Sectorial de FEAMM (ICEX) (Participació agrupada a Plastimagen) 

 Les missions conjuntes amb altres entitats catalanes (Ja sol·licitades dues Missions 

directes; una a Mèxic i una altra a EE.UU.) 

 Les activitats d’altres entitats amb les quals hi ha una col·laboració regular (Centre 

Metal·lúrgic, CEAM, UPM, Cambra de Sabadell,...)   

 El servei de representant compartit d’ASCAMM (a Mèxic ja hi tenim un 

representant) 

 El Programa de promoció individual  

 

Destaquem la participació agrupada a la fira Plastimagen, que es va celebrar del 8 a l’11 

de Març a Mèxic DF i en la que FEAMM va contractar un espai de 72 m2 en forma de illa 

amb 4 cantonades. DICOMOL, HISPAMOLDES, SEBASTIAN FUSTEL i ACERPLAS (MOLDES 

MORALES i MIPA) hi han participat. La fira ha sigut un èxit d’expositors i visitants. 
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2.2. Formació 

 

Es sol·licitaran al SOC com a mínim dues accions formatives al programa Forma i 

Insereix, per formar 15 ajustadors de motlles i matrius i 15 programadors de màquina-

eina entre finals del 2016 i principis del 2017. També mirarem les altres línies que 

ofereixi el SOC per si son d’interès pel nostre sector. 

Seguirem realitzant accions per acostar les empreses 

d’ASCAMM a la FP Dual i mantindrem la col·laboració ja 

iniciada amb l’IES Mollet i amb la Alianza para la FP Dual. 

També es faran actuacions com ara presentacions als IES amb formació en mecànica per 

donar a conèixer la professió als joves estudiants de 3er i 4rt d’ESO.  

Es col·laborarà amb el Departament d’Ensenyament en totes aquelles activitats 

formatives que contribueixin a aportar personal qualificat al sector. 

Es mantindrà la col·laboració amb la Fundació ASCAMM-Eurecat per: 

 la sol·licitud i execució de cursos d’interès per al sector 

 la promoció dels cursos entre les empreses associades 

 l’organització de jornades sobre formació 

 l’aportació d’empreses per tenir alumnes en pràctiques 

 la inserció laboral d’alumnes en empreses associades 

 donar el servei de borsa de treball a les empreses associades 

 

 

2.3. Innovació (participació en projectes) 

 

El 2015 es va iniciar el projecte RAPIDMOULD en el que l’Associació hi està participant, 

juntament amb 13 empreses i entitats europees. El projecte durarà 3 anys. 

El projecte Rapidmould pretén desenvolupar i validar 

un nou sistema de fabricació de motlles prototip, que 

siguin de baix cost, i que es fabriquin mitjançant 

tecnologies d’impressió 3D d’alta qualitat i resolució. 

El motlle prototip resultant haurà de ser capaç de 

produir fins a 200 peces. S’investigaran els materials, els revestiments i la seva duresa i 

propietats tèrmiques. 

A mesura que el projecte vagi avançant, s’anirà informant a totes les empreses 

associades, i quant el projecte presenti resultats, s’organitzaran jornades per explicar el 

que s’hagi aconseguit amb el projecte a tots els socis que hi estiguin interessats. El 

projecte es troba actualment aturat per un canvi en el coordinador que va sol·licitar la 

C.E., i esperem que es reactivi durant el 2016. 
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També fomentarem la participació de les empreses associades en projectes, tant d’àmbit 

nacional com internacional, per ajudar-les en la seva millora tecnològica i per 

incrementar la seva competitivitat. També informarem de tots els ajuts d’interès pel 

sector. 

També s’organitzaran jornades que considerem d’interès per a les empreses associades, 

algunes en col·laboració amb els socis tècnics i d’altres en col·laboració amb Fundació 

ASCAMM-Eurecat o altres entitats/empreses. També informarem de totes les jornades 

d’interès pel sector que organitzin les entitats afins. 

 

2.4. Informació i gestió d’ajuts 

 

L’Associació, que ja ha obtingut uns 2,3 milions € per a prop de 80 empreses associades, 

continuarà la tramitació d’ajuts de l’Administració. 

 

Es gestionaran els ajuts d’ACCIÓ i de l’ICEX per 

augmentar les vendes a l’exterior de les empreses 

associades i els destinats a la innovació i millora de competitivitat dins dels programes 

d’ACCIÓ, del MINETUR i del CDTI. 

L’Associació informarà puntualment dels ajuts disponibles i tramitarà les sol·licituds 

d’ajuts per a les empreses que ho sol·licitin. 

 

2.5. Influència, Promoció i Informació sectorial 

 

L’Associació mantindrà i procurarà augmentar la influència en tots aquells organismes i 

entitats que puguin contribuir a millorar les condicions d’entorn que afecten el 

funcionament de les empreses. 

Es consideren prioritàries les gestions amb l’Administració i amb els grans compradors i 

clients finals per millorar la consideració als proveïdors locals. 

Es renovarà la web de l’Associació, modernitzant-la i omplint-la de contingut actualitzat, 

per fidelitzar a les empreses associades i aconseguir noves adhesions d’empreses del 

sector. També es farà un nou catàleg de l’Associació com a reforç en les accions 

comercials. 

Es farà una proposta a la Fundació ASCAMM-Eurecat per que millori el Laboratori 

d’Assaigs, per aconseguir que ofereixi un millor servei a les empreses associades. 

També continuarà la col·laboració amb l’Administració en l’elaboració d’actuacions 

d’interès pel sector (programes d’internacionalització i millora de la competitivitat, ordres 

de subvencions,…) per la qual cosa mantindran les relacions amb el Departament 

d’Empresa i Ocupació, ACCIÓ, ICEX, CDTI, MINETUR,... 



 

 

7 

 

Es mantindrà la presència i participació activa en els òrgans de govern de FEAMM, de la 

UPM (Unió Patronal Metal·lúrgica) i de la comissió consultiva de la Fundació ASCAMM 

(EURECAT). 

Es mantindran les col·laboracions amb altres entitats afins 

com ara el CEP, el Centre Metal·lúrgic, el CEAM i AMEC. 

A través de FEAMM, es mantindran les relacions amb la 

ISTMA i altres entitats afins amb l’objectiu d’influir en la 

política industrial europea. 

 

Mitjançant notes de premsa i articles, l’Associació 

fomentarà la presència del sector en revistes 

especialitzades i altres mitjans de comunicació. 

També generarà i distribuirà informació sectorial 

(evolució producció i consum, importacions i 

exportacions, informes de situació…). 

Seguirem actius al Twitter publicant informació de 

les activitats i notícies de l’Associació i del sector. 

 

2.6. Foment d’activitats associatives 

 
Es considerarà prioritària la col·laboració entre empreses i la seva implicació en la 

resolució dels problemes genèrics que afecten el sector, com ara la mancança de 

personal qualificat i la càrrega de treball discontínua. 

2.6.1 Col·laboració i subcontractació entre empreses associades 

 

Mitjançant les circulars, continuarem oferint aquest servei que permet a les empreses 

associades transmetre a través de l’Associació les seves ofertes o demandes de 

col·laboració. 

2.6.2 Tutela, Assessorament i Consultes 

 

Com que moltes empreses no aprofiten molts dels recursos que tenen a la seva 

disposició (ACCIÓ, ICEX, MINETUR, CDTI, Cambres, Associació, Fundació, FEAMM...) per 

des coneixement, s’ofereix un servei d’assessorament o tutela particular a les empreses 

que ho sol·licitin. 

La informació obtinguda de les empreses es tindrà en compte per planificar properes 

activitats de l’Associació i es posarà a disposició de Fundació ASCAMM-Eurecat per tal 

que pugui adequar els seus serveis a les necessitats de les empreses. 
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2.7. Activitats administratives i de gestió 

 

S’intensificarà la promoció de l’Associació per a la captació de nous socis amb l’objectiu 

d’augmentar-ne la representativitat. 

Es convocaran les reunions i es constituiran les comissions que calgui per tractar els 

assumptes que així ho requereixin. La comissió del laboratori d’assaigs, ja ha aconseguit 

el seu objectiu que ha estat presentar una proposta de millora del Laboratori a la 

Fundació ASCAMM-Eurecat. 

La Junta Directiva i l’Assemblea es reuniran d’acord amb el què s’estableix en els 

estatuts, així com els cops que calgui davant de qualsevol situació que ho pugui arribar a 

requerir. 

S’enviaran les habituals circulars informatives setmanalment. 

S’atendran les consultes de les empreses associades i se les visitarà per conèixer la seva 

opinió d’ASCAMM i informar-les de les novetats. 

 


