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1. COMENTARI GENERAL 

 

La formació de nous professionals ha estat la nostra prioritat de nou, amb l’objectiu 

d’intentar cobrir les necessitats del sector de personal qualificat. La consecució d’un nou 

cicle de Formació Professional en Grau Superior amb una adaptació curricular per millorar 

els seus coneixements en motlles i matrius l’any passat, ha donat els seus fruits i els 

alumnes que l’estan cursant ja s’han incorporat en empreses d’ASCAMM en format Dual. 

Davant d’aquest èxit, volem repetir l’experiència amb l’institut El Pla de Sant Andreu de la 

Barca, per poder proporcionar alumnes en Dual a les empreses d’ASCAMM que es troben 

en la zona del Baix Llobregat. 

També s’han fet quatre cursos de reciclatge a Eurecat, amb el mateix objectiu però alhora 

per donar sortida a persones en situació d’atur.  

La internacionalització de les empreses associades també ha continuat sent prioritària 

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

Aquest any hem donat suport a la fira de Barcelona en la creació d’una nova fira, la 

In(3D)ustry, on empreses de motlles i matrius hi podien participar. Cinc socis d’ASCAMM 

hi van exposar i va suposar una oportunitat per a les empreses matriceres que no tenen 

cap fira a Catalunya. 

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

actuacions que permetin a les seves empreses associades realitzar les activitats 

d’internacionalització o innovació que considerin prioritàries. 

Pel que fa al sector, les empreses estant invertint en maquinària, contractant nous 

professionals i ampliant les instal·lacions, pel que podem seguir dient que el sector segueix 

en creixement. Això si, cal ser curosos doncs agafar personal d’altres empreses del 

sector pot provocar augments no desitjats dels costos salarials i altres problemes.  

Pel que fa a l’Associació, durant el 2018 s’han incorporat sis nous socis a ASCAMM i els 

comptes tornen a presentar uns resultats positius, pel que seguim motivats a seguir 

creixent, sempre fent activitats d’interès per a les empreses associades.  

 

Domènec Pijuan i Serrabassa 

Secretari General 
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4

34

14

3 Empreses constructores de motlles i matrius

Empreses constructores de motlles (exclusivament)

Empreses constructores de matrius (exclusivament)

Empreses d'elements normalitzats

2. EMPRESES ASSOCIADES 

En l’exercici 2018 s’han enregistrat les següents altes: 
 

SOCIS DE NÚMERO 

 

 

 

SOCIS COL·LABORADORS TÈCNICS 

 

Durant  l’exercici s’han enregistrat les baixes dels següents socis de número: Grupo ESSA i 

FAMAX. 

 

També s’han enregistrat les baixes dels següent socis tècnics: Böhler Uddeholm, Celanese, 

Microsoldadura, Standex International, Sermetal i Thyssenkrupp. 

 

D’aquesta manera els socis de número a 31.12.18 eren 55 i els socis tècnics eren 20. El 

total d’empreses associades era de 75.   

La classificació de les 55 empreses socis de número, en funció de la seva activitat es la 

següent:  

 

 

 

 

 

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

4

2814

2 3 4 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

Més de 75 persones
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3. JUNTA DIRECTIVA I JUNTA CONSULTIVA 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA A 31/12/2018 

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

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

VICEPRESIDENT 2ON SR. ÀNGEL ATANCE ORDEN – MOLMASA INDUSTRIAL DE MOLDES, S.L. 

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

VOCALS 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. ENRIC RIVEROLA FOLQUER  - SPROM, S.A. 

 SR. MANEL MAURI ROCA – TECNOQUARK TOOLING 

 VACANT 

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

 SR. JAUME SOLÉ FATJÓ – CONST. MECÀNIQUES 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 Formació 

 

Per intentar cobrir les necessitats del sector de personal qualificat, ASCAMM ha treballat en 

els següent àmbits: 

 

 

4.1.1. Formació Professional Dual (FP DUAL) 

El 2017 es va iniciar el Nou cicle formatiu de grau superior:  

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, perfil professional 

de Motlles i Matrius  

Enguany s’han incorporat en Formació Dual en empreses d’ASCAMM tots els alumnes 

d’aquest nou cicle amb capacitat per fer Dual. Aquest nou cicle s’imparteix a l’Institut 

Manolo Hugué de Caldes de Montbui i properament s’impartirà a l’Institut el Pla de 

Sant Andreu de la Barca, des d’on es donarà cobertura a les empreses del Baix Llobregat. 

La segona promoció del Manolo Hugué va ser un èxit i s’ha iniciat amb el màxim d’alumnes 

possible. 

 

Un total de 12 empreses associades han incorporat els 15 alumnes que va posar a disposició 

l’Institut. Aquest alumnes estan al matí a l’empresa que l’acull i a la tarda a l’Institut 

continuant l’itinerari formatiu. 

Aquest nou cicle permet que coneixements que fins ara no estaven inclosos en els plans 

d’estudis, formin part del temari: ajustatge i muntatge de motlles i matrius, polit, electricitat 

enfocada en càmeres calentes, gravats / texturitzats, etc. 

Visita dels alumnes del nou Cicle FPDual a Mecánica J. Parente  

http://agora.xtec.cat/iesmanolohugue/
http://agora.xtec.cat/iesmanolohugue/
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ASCAMM va participar amb estand propi al saló de l’ocupació juvenil, un espai de nova 

creació que te per objectiu donar a conèixer les professions tradicionals i noves als joves 

que visiten el saló d’Ensenyament. En aquest espai hi van participar entitats de diferents 

sectors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuem la nostra estreta col·laboració amb l’Alianza 

para la FP Dual per aconseguir que els joves 

s’interessin pel nostre sector.  

 

FEAMM també està fent accions en el mateix sentit, i la comissió de formació de FEAMM està 

estudiant accions per donar a conèixer el sector als joves i la societat en general i sol·licitar 

suports de l’administració pública per dur a terme activitats de promoció de la professió. 

 

4.1.2. Formació Subvencionada 

 

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit a Eurecat una subvenció per a dur a 

terme els següents cursos per aturats d’interès per als socis d’ASCAMM:  

 Mecanització per arrencament de ferritja (540 hores)  

 Mecanització per abrasió, electroerosió i processos (540 hores) 

 Operacions de transformació de polímers termoplàstics (410 hores) 

 Disseny d’eines de processat de xapa (600 hores) 

 

Els alumnes que cursaven aquest cursos s’han ofert als socis per fer-hi pràctiques. En total 

s’han reciclat 44 persones que es trobaven en situació d’atur. 

 

 

http://www.alianzafpdual.es/
http://www.alianzafpdual.es/
http://www.alianzafpdual.es/
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4.1.3. Altres activitats i borsa de treball 

 

S’ha informat de: 

- Presentacions d’empreses a les portes obertes de l’Institut Manolo Hugué 

- Sol·licitud d’acollida d’alumnes en FP Dual 

- Alumnes en recerca de feina o per a fer pràctiques 

- Oberta la preinscripció del curs de Grau Superior de Motlles i Matrius 

- Màsters i Postgraus Eurecat 

- Projecte eDuo: mentors per la fabricació mecànica 

- Cursos subvencionats per a treballadors en actiu 

- Professionals disponibles per a contractació 

- Participació d’ASCAMM al 1r Saló de l’Ocupació Juvenil 

 

 

S’ha col·laborat amb 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 i alumnes en recerca de feina  

 la promoció mútua de diferents activitats (cursos Eurecat, jornades, laboratori.) 

 

ASCAMM s’ha presentat a: 

 2ns premis de l’Alianza para la FP Dual al millor projecte d’entitat associativa. 

 2ns premis del “Club de excelencia en sostenibilidad” a les millors pràctiques en 

foment de d’inserció juvenil 

S’ha organitzat un curs de Linkedin per a empreses associades. 11 alumnes de 6 empreses 

d’ASCAMM van assistir-hi. 

La Borsa de treball ha gestionat 175 demandes de personal especialitzat durant el 2018. 

 

 

46%

23%

20%

6% 5%

Ofertes de treball 2018

CNC CAM Maq. Convencional Motlles i Matrius Oficina Tècnica Gestió Enginyers
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4.2 Internacionalització 

 

Les empreses associades han pogut participar en un ampli ventall d’activitats tot i que els 

ajuts de les Administracions segueixen sent molt minses. 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.  

 

Eguany hem donat suport a fira de Barcelona en la creació d¡una nova fira, la In(3D)ustry, 

on empreses de motlles i matrius i han pogut participar. Cinc socis d’ASCAMM hi van exposar 

i va suposar una oportunitat per a les empreses matriceres que no tenen cap fira a 

Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunt, les empreses associades han pogut participar en: 

 

15 missions comercials directes a 22 països 

6 participacions agrupades o visites a fires: 

 Plastimagen a Mèxic 

 In(3D)ustry a Barcelona 

 Advanced Factories a Barcelona 

 l’IOT (Internet of Things) a Barcelona 

 Midest a Lyon (França) 

 Rosmould a Moscú (Rusia) 

 

 

 

Participació agrupada d'ASCAMM a In(3d)ustry  

Participació de Dicomol i Mecánica 

J. Parente a la fira In(3d)ustry  
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I han rebut informació sobre: 

- Visita i exposició a la fira Advanced Factories 

- Pla d’internacionalització 2018 

- Participació agrupada a la fira Rosmould (FEAMM) 

- Missió comercial a Mèxic i Canadà 

- Fira In(3d)ustry per a motllistes i matricers 

- Properes jornades sobre internacionalització 

- Pla d’internacionalització pel segon semestre 

- Programa de pràctiques ICEX 2019 

- Missió comercial a Colòmbia (FEAMM) 

- Empresa japonesa cerca socis a Europa 

- Visita agrupada a la fira AMB 

- Invitació a la fira IOT 

- Cupons a la internacionalització 

- Participació agrupada a la fira MIDEST 

- L’empresa espanyola davant de BREXIT 

- Participació a la fira MOULDING EXPO 2019 (FEAMM) 

  

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 ajuts vigents i de la oportunitat de participar en projectes. 

4.3.2 Jornades 

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

 SVI CONSULTORS:  

Jornada projecte DAR 

(Descobreix/Analitza/Resol) 

 

 HEXAGON/VERO SOFTWARE:  

Jornada tècnica dedicada a 

motlles i matrius  

 

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

- Possibilitat de col·laboració amb 

empreses d’Alemanya (ACCIÓ) 

- Últims avenços en fosa injectada (Eurecat) 

- Market Place’18 (Centre Metal·lúrgic) 

- El disseny centrat en l’usuari (CIAC) 

- Jornada de l’estratègia circular (Àmbit B30) 

- Jornada de productivitat (CEAM) 
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4.3.3 Innovació no tecnològica 

Seguim col·laborant amb Asociación Mexicana de Manufactura 

de Moldes y Troqueles, AMMMT, amb qui es busquen solucions 

davant qualsevol problema que pugui tenir qui treballi per 

Mèxic o vulgui establir-se al país.  També compartim informacions del sector per està al dia 

de les necessitats de Mèxic i de la evolució del mercat.  

 

4.4 Informació i gestió d’ajuts directes a les empreses 

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

maquinària i altres inversions i de l’ICEX i ACCIÒ destintats a accions d’internacionalització.  

En concret s’ha informat sobre el nou programa de creixement empresarial “Learning to 

Grou”, i sobre els ajuts per projectes de foment de l’economia circular. 

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 òrgans de govern de la UPM 

 Participar en el comitè d’Equiplast 

 Participar en el Patronat d’Eurecat (Vicepresidència) 

 Promoció de la nova fira In(3D)ustry per a motllistes i matricers 

 

A Espanya, cal destacar: 

 La reunió celebrada amb l’ICEX el 3 d’octubre 

per negociar el Pla Sectorial de FEAMM 

 La reunió de FEAMM celebrada a Bilbao 

(coincidint amb la BIEMH) els dies 30 i 31 de 

maig. També es va fer una visita a ONA EDM. 

 

Dins d’aquest apartat, cal esmentar també els articles, 

informes i entrevistes que s’han publicat en la premsa 

econòmica i revistes tècniques.  

 

 

 

Visita a les instal·lacions d'ONA EDM 

https://www.ammmt.mx/
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4.5.2 Informació sectorial 

Pel que fa a informació sectorial, cal destacar:  

 Elaboració i distribució anual de les 

estadístiques d’importació i exportació de 

motlles i matrius a Catalunya i Espanya. 

 Elaboració i distribució anual de la 

evolució de la producció, comerç y consum 

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, utilitzant les circulars d’ASCAMM o amb 

comunicació directa. Pregunteu a ASCAMM com us podem ajudar!! 

 

4.6.2 Compra agrupada d’energia 

 

Mitjançant FEAMM, s’ha participat en la 6ª compra agrupada d’energia que han organitzat 

diferents patronals i entitats de diferents 

sectors.  

Amb aquesta activitat, en la que han 

participat més de 3.200 empreses, s’han 

aconseguit estalvis importants en la factura 

d’electricitat d’empreses industrials com les 

motllistes i matriceres. 

 

4.6.3 Altres serveis  

 

S’ha informat sobre el salari mínim interprofessional 2018, la modificació del reglament del 

IRPF, recàrrec de prestacions en riscos laborals, signatura del conveni d’indústria 2018-2019 

i principi d’acord. 
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S’ha informat sobre el servei d’ASCAMM en mediació, que es du a terme amb el soci tècnic 

Josep Prat, de SVI CONSULTORS que es mediador homologat per la Generalitat. S’ha creat 

una nova adreça de e-mail per aquest servei: mediacio@ascamm.org 

També s’ha organitzat el 2n torneig de pàdel ASCAMM en el que hi van participar 8 

jugadors/es d’empreses associades i que va ser patrocinat pel soci ONA-EDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxes socials:  

 el Twitter de l’associació @Ascamm_Gremi, acumula mes de 1.400 twits 

i tenim mes de 500 seguidors.  

 

 S’ha creat el perfil d’ASCAMM al on es publicaran les principals 

activitats i notícies de l’Associació d’àmbit públic.  

 

4.7 Activitats administratives i de gestió 

 

4.7.1 Renovacions a la Junta Directiva 

 

No hi ha hagut cap incorporació a la Junta Directiva ni cap baixa. 

 

4.7.2 Tutela, assessorament i consultes 

 

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

finançament d’inversions, incorporació d’alumnes en la modalitat de FP Dual, la participació 

en fires i missions, la compra agrupada d’energia i alumnes en pràctiques. 

 

 

 

 

mailto:mediacio@ascamm.org
https://twitter.com/Ascamm_Gremi
https://www.linkedin.com/company/34228829/admin/
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4.7.3 Reunions 

 

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

 

 

4.7.4 Circulars 

S’han tramès 106 circulars distribuïdes de la següent manera: 4 de peticions d’oferta, 26 

d’internacionalització, 20 d’informació sectorial, 25 d’informació general, 9 de jornades, 6 

d’ajuts i 16 de Formació. 

 

 

També s’han enviat 3 ACTUALITAT ASCAMM, al 

febrer, maig i novembre, on s’informa de tota 

l’actualitat de l’Associació, informació rellevant 

del sector, de les novetats dels socis tècnics, 

d’Eurecat, de FEAMM, de tota la informació 

d’internacionalització, ja sigui de fires com de 

missions comercials, així com de les jornades 

més interessants pels socis.   

  

4

9

26

20

25

6
16 PETICIONS D’OFERTA

JORNADES

INTERNACIONALITZACIÓ

INFORMACIÓ SECTORIAL

INFORMACIÓ GENERAL

AJUTS

FORMACIÓ
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5. RELACIÓ DE SOCIS TÈCNICS A 31.12.18 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

    

   

 

http://www.grupttc.com/castellano/historia.asp
http://arsistemas.net/
http://www.celen.com/es/index.php
http://www.cesce.es/
http://www.cimatech.com/web/portada.htm
http://www.coasol.es/
http://www.coscollola.com/
http://www.hexagonmi.com/es-ES
http://www.hidrostock.com/
http://www.lugand-aciers.fr/bienvenido.html
http://www.maqcenter.com/
http://www.verosoftware.com/
http://www.utiltall.es/
http://s422117213.mialojamiento.es/index.php/es/
http://www.metalografica.com/
http://www.renishaw.es/es/1030.aspx
http://www.onaedm.com/
http://sviconsultors.com/
http://www.fisa.com/


 

 

 

 

 


