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1.

INTRODUCCIÓ

Si més no, el 2020 que vàrem preveure al tancament de l’anterior Programa d’Activitats
2019 i que al llarg del primer trimestre s’anava perfilant, ha sofert un canvi de 180º des
del 12 de març d’enguany, el qual ha modificant les escales de prioritat de tothom, en tots
els nivells, començant per l’àmbit personal i acabant amb l’entorn professional, però ja no
únicament a nivell local, autonòmic, estatal ni continental.... sinó a nivell mundial.
El que inicialment semblava una nova onada de grip, va evolucionar cap una pandèmia
de la que, encara al dia d’avui “desconeixem”; la majoria de nosaltres des de casa vèiem
com s’atansava i començava a copejar a nivells propers als nostres cercles d’influència, era
una situació nova que ha generat una aturada industrial sense precedents, amb totes les
repercussions en els diferents nivells de tota la cadena de valor.
Ha estat un trimestre dur, difícil i sobretot per a qui ha perdut familiars, dolorós, on
tothom volia pensar que TOT SORTIRÀ BÉ, però realment per dins érem conscients de la
manca de fermesa en els nostres pensaments veient la virulència del COVID-19, però si
que teníem certesa que tampoc TOT SORTIRÀ MALAMENT.
Finalment, a les portes de l’estiu sembla que la situació vol recuperar certa normalitat,
però aquest període ens ha servit per a veure la solidaritat de moltes persones, on de
forma totalment anònima i sense buscar reconeixements ni contraprestacions s’ha engegat
una llarga llista d’accions per lluitar i aportar cadascú el seu gra de sorra, per ajudar als
més necessitats, protegir als més sensibles i alhora salvaguardar als sanitaris, principals
“herois” com s’han anomenat en la majoria de mitjans al col·lectiu que estava en la primera
línia de foc.
Moltes empreses s’han vist en la necessitat d’engegar eines que permetin flexibilitzar les
seves capacitats davant la frenada en l’activitat, i des de la Associació hem intentat
també aportar-vos coneixement, suport per com poder prendre decisions davant les
dificultats a través d’impartir algun webinar, o informant als nostres socis d’aquells que
s’han creat i que consideràvem podien servir d’ajuda per a preparar-nos i sortir-ne
reforçats, fins i tot conèixer directament les possibles dificultats que alguna empresa
pugues estar patint, però malauradament, en ocasions la informació ens ha arribat tard.
És per tot això, que canviem en el format d’aquesta introducció del Programa d’Activitats,
més endavant ja teniu el detall de les accions i no considero necessari fer-vos un resum,
però si que és imprescindible recordar-vos novament que el més important per a
ASCAMM, és realment el més important, i això SOU TOTS VOSALTRES, les persones
que formem aquest sector i en la que ens hem desenvolupat al llarg dels anys, adquirint
un coneixement, aportant solucions als requeriments industrials i gaudint / patint de la
nostra professió.
Si us plau, tingueu present que el Secretari General i tota la Junta Directiva està a la
vostra disposició per a recollir aquells neguits, inquietuds o problemes que
individualment estigueu vivint, oblideu qualsevol personalisme que tinguem cap el
proïsme; seguim defensant aquest que és el nostre sector pensant en el llarg termini,
representant-lo en els diferents àmbits als que hi tenim accés i si s’escau, buscarem nous
camins per aportar-vos una solució personalitzada.
Daniel Altimiras i Viladrich
President
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2.

GRANS LÍNIES D’ACTUACIÓ

Es proposen les següents per l’any 2020:

2.1.

Formació

Tot i l’afectació del coronavirus Covid-19, durant el 2020 incorporarem la tercera promoció
en mode FP Dual dels alumnes del IES Manolo Hugué de Caldes de Montbui en empreses
d’ASCAMM que serà, segons l’afectació prevista, durant el setembre. També farem
seguiment dels alumnes de la segona 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
les jornades de portes obertes.

Visita dels alumnes de l'Ins Manolo Hugué a l’empresa associada FLEX N GATE

Per donar servei a les empreses del Baix Llobregat, ASCAMM ha ampliat el conveni amb
l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, on ampliarem l’experiència de Caldes
del Montbui amb empreses del Baix Llobregat. La primera promoció en aquesta Institut ja
va començar a l’octubre 2019 i durant el 2020 es podran incorporar en empreses
d’ASCAMM 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 com ara el curs d’ajustatge i manteniment de motlles i matrius que estem
duent a terme amb Eurecat des del Gener.

ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE MOTLLES I MATRIUS
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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.
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:







2.2.

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

Internacionalització

Amb l’objectiu d’afavorir la internacionalització de les empreses associades utilitzarem els
següents instruments:
 Els programes corresponents de l’Administració
comercials, missions inverses i grups d’exportació)

catalana (ACCIÓ)

(Missions

 El Pla Sectorial de FEAMM (ICEX) (Participació agrupada a
Plastimagen 2020)
 Les missions conjuntes amb altres entitats catalanes
 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 10 al 13 de
Novembre a Mèxic si no es cancel·la per la pandèmia. Aquesta activitat comptaria amb el
suport del ICEX que subvencionarà el 35% del costos de la fira.

ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE MOTLLES I MATRIUS
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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 de la ma d’Eurecat. 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.
Seguirem

informant

de

totes

les

jornades

d’interès pel sector que organitzin les entitats
afins. Per l’afectació del Covid-19, informarem de
webinars d’interès, tant els que organitzen els
socis tècnics com els de les entitats afins.
Recordem el 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 MINECO 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.

ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE MOTLLES I MATRIUS
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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, malgrat el confinament, 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.

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), del comitè d’Equiplast i la comissió consultiva i la
Vicepresidència d’EURECAT.
Col·laborarem amb altres fires que se celebren a Barcelona com l’Advanced Factories, que
es va celebrar del 3 al 5 de març.
Es mantindran les col·laboracions amb altres entitats afins com ara el CEP, la UPM, el
Centre Metal·lúrgic, el CEAM i AMEC.
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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
segueixen duent a terme 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.
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. Aquest servei es gratuït per a les empreses d’ASCAMM.
També s’enviaran circulars puntuals d’altres entitats afins 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.
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2.7.

Activitats administratives i de gestió

Tot i l’afectació de la pandèmia, es continuarà amb la promoció de l’Associació per a la
captació de nous socis i manteniment dels actuals, 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. Degut al
confinament, algunes reunions de la Junta Directiva es faran on-line.
S’enviaran circulars informatives setmanalment i un 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.

ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES DE MOTLLES I MATRIUS

9

