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Benvolgut associat, 

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 encara “desconeixem”; la majoria de nosaltres des de casa veiem 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 om 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 
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