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1. INTRODUCCIÓ 

 

Amb la nova Junta Directiva establerta al 2013, vàrem començar una nova forma de 

gestió, col·laboració i participació agrupada com agents del sector. I més 

concretament en les necessitats vinculades al que envolta els Motlles i les Matrius, tot i 

que dins de les limitacions pressupostaries que patim ens obliga en aguditzar l’enginy. 

 

Han estat quatre anys en que ha costat fer veure a certs empresaris del sector que no 

confien en les entitats, que si és confia en les persones i més en aquelles que pensen 

en global, a llarg termini i en el futur, podem tornar a ser una Entitat representativa 

que defensi els interessos dels seus associats, donat que per molt gran que sigui 

una Entitat, si les persones que la conformen no es comprometen, no prosperarà ni 

tindrà futur. 

 

- Participació oberta a tots els SOCIS a les reunions de Junta Directiva, 

- Realització de les mateixes de forma itinerant per conèixer els fets diferencials de 

cadascuna de les empreses, 

- Millorar la participació i col·laboració entre els associats, 

- Desenvolupament de titulacions formatives pròpies del sector entre EURECAT, 

Administració Publica Catalana (Ensenyament i Ocupació) i també amb diferents 

Centres Formatius concertats 

- Sent una de les Entitats pioneres en el recolzament de la FP Dual amb la adhesió 

a la Fundació Berstelsmann, 

- Generar conjuntament amb Eurecat un Pla de Millora del Laboratori perquè aquest 

segueixi sent un referent a nivell Estatal i Europeu en l’ús de les darreres 

tecnologies i oferint un servei de qualitat als associats, 

- Reprendre una participació activa en Entitats Patronals vinculades al nostre sector 

(UPM, CENTREM, Cambra de Comerç de Sabadell o Comitè Organitzador 

d’Equiplast entre d’altres), i 

- Mantenir la llavor i defensa del que els membres Fundadors d’ASCAMM van crear 

en la recentment integrada Fundació EURECAT han estat algunes de les directrius 

iniciades durant aquest període. 

 

Com tota trajectòria, no es disposa d’un inici ni d’un final, sinó definir unes línies 

estratègiques que vetllin per les necessitats dels seus associats en les que siguem 

capaços d’atreure noves incorporacions en Socis Numeraris que al cap i a la fi ens 

permetin incrementar la nostra tasca de Lobby del sector; això es el que seguim i 

seguirem fent des de la Junta Directiva, la qual tinc l’honor de presidir, però no oblidem 

que sense la participació dels seus associats en els actes, serveis col·lectius 

gestionats o ser pro-actius en fer-nos arribar les vostres inquietuds o neguits, la 

continuïtat d’aquesta Associació podria ser interpretada com allò del que tant ens 

queixem que fan els polítics d’aquest País, però reitero que depèn de nosaltres anar 

plegats i treballar pel bé del nostre sector i perquè no, compartir tant les males 

experiències viscudes per exemple amb clients, proveïdors o qualsevol element de la 

cadena de valor per tal d’evitar passar mals moments a aquells que son consocis o 

aquelles possibilitats de compartir bones experiències i generar noves oportunitats de 

negoci que potser ara mateix queden desateses. 

 

Encara ens manca molt recorregut i treball per fer plegats, és per això que us 

volem encoratjar a tenir un paper més representatiu i actiu durant aquest encara jove 

2017 i per fer-vos una idea del que seguim creant, procedim a compartir-vos en grans 

trets els puntals del nostre paper institucional. 

 

Gràcies per la vostra confiança i us esperem! 

Daniel Altimiras i Viladrich 

President ASCAMM 
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2. GRANS LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

Es proposen les següents per l’any 2017: 

 

2.1. Formació 

 

 

Seguint les activitats formatives del 

2016, es tornaran a sol·licitar al SOC 

com a mínim dues accions formatives 

al programa Forma i Insereix.  

S’intentarà formar un grup d’entre 30 i 

45 alumnes per aportar nous 

professionals al sector. També 

s’estudiaran les altres línies que 

ofereixi el SOC per si son d’interès pel 

nostre sector i es col·laborarà amb 

aquelles entitats que puguin oferir formació especialitzada pel sector. 

Es continuaran 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. Intentarem ampliar 

aquesta col·laboració amb d’altres instituts que ens puguin 

garantir alumnes interessats en la FP Dual de fabricació 

mecànica. 

Seguirem fent presentacions als instituts, als estudiants de 3er i 4rt d’ESO, per donar a 

conèixer el sector de motlles i matrius i les seves oportunitats als joves. Per això 

demanarem la col·laboració de les empreses associades.  

Es mantindrà la col·laboració amb el Departament d’Ensenyament en totes aquelles 

activitats formatives que contribueixin a aportar personal qualificat al sector. 

També es potenciarà la coordinació amb Eurecat en: 

 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 
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2.2. Internacionalització 

 

Amb l’objectiu d’afavorir la internacionalització de les empreses associades utilitzarem els 

següents instruments: 

 Els programes corresponents de l’Administració catalana 

(ACCIÓ) (Missions comercials, missions inverses i grups 

d’exportació) 

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

Plastimagen 2017) 

 Les missions conjuntes amb altres entitats catalanes 

(previstes dues Missions directes; una a Mèxic i una 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  

 El Programa de promoció individual  

 

Destaquem la participació agrupada a la 

fira Equiplast, que es celebrarà del 2 al 6 

d’Octubre en la que ASCAMM ha 

contractat un espai de 160 m2 en forma 

de illa amb 4 cantonades. AR SISTEMAS, 

DICOMOL, EURECAT, FISA i ROGASA ja han confirmat la seva participació.  

 

2.3. Innovació (participació en projectes) 

 

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. 

El projecte RAPIDMOULD està aturat i estem pendents de que la Comissió Europea 

resolgui un problema sorgit en la coordinació del projecte. Informarem tant aviat es 

reactivi. 

Continuarem executant el projecte RIS3CAT en el que 

participen vàries empreses associades i que pretén 

millorar la fabricació de motlles per a la injecció de 

silicona líquida.  

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. 
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2.4. Informació i gestió d’ajuts 

 

L’Associació segueix treballant en la tramitació d’ajuts de l’Administració per a les 

empreses associades que ho sol·liciten. Des de l’any 2000 s’acumulen 2,4 milions € per a 

prop de 80 empreses d’ASCAMM. Malgrat que els ajuts son escassos, aconseguim tots 

aquells que son útils pel sector.  

 

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. 

S’ha renovat la web de l’Associació, www.ascamm.org modernitzant-la i omplint-la 

de contingut actualitzat, per fidelitzar a les empreses associades i aconseguir noves 

adhesions d’empreses del sector. Els socis tècnics d’ASCAMM tenen un espai específic 

enllaçat directament a les seves pàgines web. 

Està previst fer un nou catàleg de l’Associació com a reforç en les accions comercials. 

Necessitarem la col·laboració de les empreses associades per tal d’obtenir fotos de 

motlles i matrius per il·lustrar-lo. 

Es supervisarà la millora que s’està duent a terme al laboratori d’assaigs. 

 

http://www.ascamm.org/
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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,... 

Es mantindrà la presència i participació activa en els Òrgans de Govern de FEAMM, de la 

UPM (Unió Patronal Metal·lúrgica) i la comissió consultiva i la Vicepresidència d’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. Aquest anys se celebra el 15è congrés a Brasil del 28 

al 30 de Juny i ASCAMM, en col·laboració amb FEAMM, 

organitzarà una participació agrupada a aquest 

esdeveniment internacional. 

També seguirem en contacte amb d’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 publicant informació de les activitats i notícies de 

l’Associació i del sector a @Ascamm_Gremi 

 

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. 

 

https://twitter.com/Ascamm_Gremi
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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, EURECAT, FEAMM...) per 

desconeixement, 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 EURECAT per tal que pugui adequar 

els seus serveis a les necessitats de les empreses. 

 

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 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 i, com a novetat, s’elaborarà un 

butlletí trimestral que informarà de 

l’ACTUALITAT ASCAMM. 

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. 

 



 

 

 

 


