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1. INTRODUCCIÓ 

 

Continuant les activitats ja iniciades els últims anys, la formació de personal 

especialitzat per al sector de motlles i matrius serà una de les nostres prioritats per al 

2019. La Formació de Grau Superior específic per a Motlles i Matrius seguirà millorant 

al Manolo Hugué mentre l’anem implantant a altres Instituts on hi ha empreses d’ASCAMM.  

El Baix Llobregat serà el següent, amb la ja anunciada implantació a l’Institut El Pla de 

Sant Andreu de la Barca. I seguirem ampliant la oferta mentre hi hagi necessitats de 

personal al sector, ampliant l’àmbit geogràfic d’aquest nou Grau. 

En paral·lel seguirem treballant amb Eurecat per formar mitjançant el cursos de 

reciclatge, un bon nombre de professionals que puguin adaptar-se al sector. El 2019 hem 

previst presentar un nou curs de reciclatge en ajustatge i manteniment de motlles. 

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 a l’abril, a la MouldinExpo al maig i 

col·laborarem amb l’Advanced Factories, l’IOT i l’Industry, From needs to solutions. També 

organitzarem una missió comercial a Mèxic per la primera setmana d’abril. Seguirem 

col·laborant amb d’altres entitats per que les empreses d’ASCAMM puguin participar en un 

gran ventall d’activitats d’internacionalització. 

Seguirem obrint les reunions de Junta Directiva a tots els socis, i mantindrem una 

participació activa en la Vice-Presidència d’Eurecat i en les Entitats Patronals vinculades al 

nostre sector (FEAMM, UPM, CENTREM, CEAM, Cambra de Comerç de Sabadell, Comitè 

Organitzador d’Equiplast, entre d’altres). 

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

puntes de treball i projectes grans. Mitjançant les circulars i l’Actualitat ASCAMM, 

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. 

A través de les xarxes socials intensificarem la nostra influència i coneixement no només 

en l’entorn de clients i proveïdors, també de la societat en general. 

Col·laborarem intensament amb 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. 

Canalitzarem els neguits i preocupacions dels associats, intentant transformar-los en 

propostes de millora de les nostres activitats o les de les empreses. En cas de conflicte, 

també podem donar suport amb el servei de mediació que ASCAMM posa a disposició 

dels seus associats. També llançarem un nou servei d’assessorament tècnic. 

Aquestes i altres activitats es detallen en les pàgines següents, on podreu trobar uns 

apunts de la feina institucional que preveiem dur a terme al llarg d’aquest 2019. 

Gràcies per la vostra confiança! 

 

 Domènec Pijuan i Serrabasa 

Secretari General   
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2. GRANS LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

Es proposen les següents per l’any 2019: 

2.1. Formació 

 

Durant el 2019 incorporarem la segona promoció en mode FP Dual dels alumnes del IES 

Manolo Hugué de Caldes de Montbui en empreses d’ASCAMM. També farem seguiment dels 

alumnes de la primera promoció que ja estan fent Dual en empreses d’ASCAMM. 

Per tal que els alumnes coneguin el sector, s’organitzaran visites a les empreses d’ASCAMM 

que vulguin acollir alumnes. També s’organitzarà la formació de tutors, les entrevistes del 

alumnes a les diferents empreses participants i els tràmits administratius de la contractació 

en mode Dual. També es convidarà a les empreses d’ASCAMM a participar en activitas com 

la jornada de portes obertes.  

 

Per donar servei a les empreses del Baix Llobregat, ASCAMM ampliarà el conveni amb 

l’Institut El Pla de Sant Andreu de la Barca, on ampliarem l’experiència de Caldes del 

Montbui amb empreses del Baix Llobregat. 

En quant a la formació de reciclatge, es tornaran a sol·licitar al SOC accions formatives 

conjuntament amb Eurecat per formar aturats, amb l’objectiu de reciclar professionals per 

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. 

Es continuaran realitzant accions per acostar les empreses d’ASCAMM a la FP Dual i 

mantindrem la col·laboració ja iniciada amb l’Alianza para la FP Dual per donar a conèixer 

el sector de motlles i matrius als joves. 

Visita dels alumnes de l'Ins Manolo Hugué a l’empresa associada Moldes Barcelona 

https://www.alianzafpdual.es/
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Sol·licitarem un estand al Saló de l’Ocupació Juvenil, una 

nova fira que vol donar a conèixer el joves les diferents 

professions. ASCAMM intentarà tenir un estand propi i 

donarà a conèixer el sector de motlles i matrius als joves. 

Es mantindrà la col·laboració amb el Departament 

d’Educació 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 

 

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 2019)  

 Les missions conjuntes amb altres entitats catalanes (previstes 

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  

 El Programa de promoció individual  

 

Destaquem la participació agrupada a la fira Plastimagen, que se celebrarà del 2 al 5 d’Abril 

a Mèxic. Aquesta activitat comptarà amb el suport del ICEX que subvencionarà el 35% del 

costos de la fira.  

També s’està organitzant la participació a la fira 

MouldingExpo, que se celebrarà a Stuttgart del 

21 al 24 de Maig. Allà FEAMM hi tindrà un estand 

institucional on les empreses podran tenir-hi 

representació amb catàlegs i peces de mostra.   

 

http://www.salocupaciojuvenil.com/
https://eurecat.org/
https://www.plastimagen.com.mx/2019/es/
https://www.messe-stuttgart.de/moulding-expo/en/
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2.3. Innovació  

 

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 Eurecat o altres entitats/empreses. 

També informarem de totes les jornades 

d’interès pel sector que organitzin les entitats 

afins. 

Posarem em marxa un nou servei d’assessorament tècnic en: 

 Materials: 

  Assessorament i consultoria de selecció de materials, tractaments tèrmics i 

superficials 

  Diagnosi: 

  Trencament d’elements mecànics 

  Desgast prematur 

  Peritatge de danys 

  Anàlisi de mecanització 

  Determinació de condicions de mecanització adequades 

  Eines i optimització del procés de mecanitzat 

  Mecanitzat d’alta velocitat 

 

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 2,5 milions € per a 

prop de 80 empreses d’ASCAMM que han participat en alguna activitat subvencionada. 

Malgrat que els ajuts son encara 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 MINCOTUR 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. 
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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 mantindrà actualitzada 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 i la resta d’empreses figuren al directori. 

 

 

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

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, MINCOTUR,... 

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. 

http://www.ascamm.org/
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Ens coordinarem amb Fira Barcelona per promocionar la 

organització de la fira Industry, from needs to 

solutions, una fira que engloba el sector de motlles i 

matrius i que se celebrarà a Barcelona del 29 al 31 

d’octubre de 2019.     

Col·laborarem amb altres fires que se celebren a Barcelona com l’Advanced Factories, 

que se celebra del 9 al 11 d’abril i l’IOT (Internet of things) que se celebra del 29 al 31 

d’octubre. 

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, l’Associació Internacional 

de Motllistes i Matricers, i 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 es 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 

També es publicarà informació 

a la pàgina d’ASCAMM al 

LinkedIN. 

 

 

 

2.6. Foment d’activitats associatives 

 

Per millorar la cohesió del sector, s’organitzaran diferents reunions i activitats per tal que 

les empreses d’ASCAMM es coneguin i millorin la seva relació. En aquest sentit es van 

iniciar les reunions de Junta itinerants entre les empreses que en formen part. També es 

convidaran als socis a les reunions de Junta que autoritzi Presidència. 

2.6.1 Col·laboració i subcontractació entre empreses associades 

 

Mitjançant les circulars i la web d’ASCAMM continuarem oferint aquest servei que permet 

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

de col·laboració. 

 

http://www.industry.website/ca/
http://www.industry.website/ca/
http://www.feamm.com/
https://www.istma.org/
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, MINCOTUR, CDTI, Cambres, Associació, EURECAT, FEAMM...) per 

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

que ho sol·licitin. També s’enviaran circulars puntuals d’altres entitats on hi hagi informació 

d’interès per a les empreses d’ASCAMM. 

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 requereixi. 

S’enviaran circulars informatives setmanalment us butlletí trimestral que informarà 

de l’actualitat ASCAMM. 

S’atendran les consultes de les empreses associades i se les visitarà o trucarà per conèixer 

la seva opinió de les activitats d’ASCAMM i informar de les novetats i de les activitats en 

curs i properes. 

 



 

 

 

 


