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1.

COMENTARI GENERAL

Ja hem conclòs un 2021 però seguim amb una inestabilitat potser més gran, de la quan
vàrem iniciar l’any, noves onades i una manca de rumb en la presa de decisions de certes
industries, estant malmetent la nostra necessària estabilitat productiva.
Sembla que algunes pràctiques preventives iniciades fa just un any llarg, es mantindran
encara una bona temporada en el nostre dia a dia, (mans netes, distància, mascareta), però
és necessari iniciar de nou l’activitat social i professional per a no enfonsar encara més, una
industria ferida per la baixada d’activitat durant tot aquest temps.
Des de la Associació seguim movent-nos per a defensar el sector i recuperar la importància
de la nostra existència en tots els aforaments en els que tenim la oportunitat de fer-ho, el
més recent i potencial de recorregut es l’adhesió amb amec. Considerem imprescindible
prosseguir amb aquesta adhesió, en la que recordem, ens beneficia més que ens debilita
com algun consoci m’ha trames, ja que mantindrem la independència jurídica com entitat,
però alhora, disposarem d’un ventall de grans professionals i millors persones que ajudaran
a resoldre problemes o dubtes que puguem tenir en el dia a dia de les nostres empreses;
cal remarcar que amec compta amb més de 300 empreses que ens dona la possibilitat
d’estar molt propers a industries grans ubicades al nostre territori i que fruit del seu gran
tarannà exportador, segueixen produint a Catalunya o Espanya i això, ens dona la
oportunitat d’estar a prop seu, en un moment en el que la sostenibilitat i la circularitat estan
sent puntals bàsics per a definir les estratègies de futur de les empreses productores.
Us vam trobar molt a faltar, en la participació sectorial que vàrem fer dins d’Equiplast, la
primera gran Fira industrial internacional del sector post-pandèmia, i en la que des de la
Associació vam fer un gran esforç personal i econòmic, per a donar-vos la representativitat
a totes i cadascuna de les empreses associades. Es va crear un lloc per a que vosaltres
poguéssiu ser-hi presents, però entenem que no vam saber compartir-vos la invitació, ja
que la vostra participació va ser novament molt reduïda.
En la resta del present document, podreu trobar més detall de les accions que hem estat
fent durant aquest any que concloem, però agrairíem les vostres crítiques constructives per
a fer-ho millor en els propers anys.
Ha arribat el moment del meu comiat com a President de l’Associació, per a mi
personalment, ha estat un veritable honor poder representar, lluitar i defensar al sector, en
totes les relacions institucionals que durant aquests més de vuit anys m’heu confiat des de
la Assemblea de socis. Donat que estem en un moment de transició important i que certes
dificultats segueixen vigents, he ofert al nou President, Sr. Angel ATANCE (Molmasa
Industrial) la meva col·laboració per a tot allò que consideri es pugui requerir, ja que com
sabeu els qui hem coneixeu, sempre he defensat que cap empresa, per gran que sigui, por
perdurar en el temps si va sola, arribarà lluny o creixerà molt.... però si vol perdurar en el
temps, necessita d’altres al seu costat, i aquests altres en moltes ocasions, estan dins
d’ASCAMM.
Moltes gràcies de nou per la vostra confiança, i desitjar-vos molts ànims pel proper 2022,
en el que la força i la col·laboració poden ser la forma de superar-lo plegats.
Daniel Altimiras i Viladrich
President

2.

EMPRESES ASSOCIADES

SOCIS NÚMERO

En l’exercici 2021 no s’ha enregistrat cap alta entre el socis de número i s’han enregistrat
les següents baixes: Coll Manya, Flex-N-Gate, Matreyco, Tallers Servicam i TE Connectivity.
SOCIS TÈCNICS

Durant l’exercici 2021 no hi ha hagut cap alta entre els socis tècnics i s’han enregistrat les
següents baixes: Celen Química, Dimoteca Digital i Fisa Ibérica.
D’aquesta manera els socis de número a 31.12.21 eren 38 i els socis tècnics eren 15. El
total d’empreses associades era de 53.
La classificació de les 38 empreses socis de número, en funció de la seva activitat es la
següent:
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1

10

Empreses constructores de motlles i matrius
Empreses constructores de motlles (exclusivament)

23

Empreses constructores de matrius (exclusivament)
Empreses d'elements normalitzats

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

1
3

0
Entre 1 i 5 persones

5

Entre 6 i 15 persones

8

Entre 16 i 25 persones

21

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 31/12/2021

PRESIDENT

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

VICEPRESIDENT 1er

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

VICEPRESIDENT 2on

SR. FÉLIX PARENTE LÓPEZ – MECÁNICA J. PARENTE, S.L.

TRESORER

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

VOCALS

SRA. ESTELA SÁNCHEZ APARICIO – ALTISAN PLASTIC, S.L.
SR. JOSÉ LUIS GUERRERO ANDRADE – MECÁNICAS DRAGUER, S.L.
SR. FRANCISCO FERNÁNDEZ LUQUE – MOL-MATRIC, S.C.C.L.
SR. FRANCESC VILARRUBÍ WENCESLAO – TADE, S.L.
SR. DANIEL ROS I JARQUE – TALLERES ROGASA, S.A.

JUNTA CONSULTIVA

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 nou cicle formatiu de grau superior: Programació de la Producció en
Fabricació Mecànica, perfil professional de Motlles i Matrius, s’està impartint
a l’Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbui des del 2017 i des de l’octubre de 2019
també a l’Institut el Palau de Sant Andreu de la Barca, des d’on es dona cobertura a
les empreses del Baix Llobregat.
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.
Amb aquesta col·laboració, han estat 15 les
empreses d’ASCAMM que han incorporat alumnes
en Dual. Durant el 2020 però, degut a la pandèmia
i a que moltes empreses es trobaven en situació
d’ERTE, la incorporació d’alumnes ha estat molt
difícil i alguns no han pogut fer Dual i han hagut de
canviar l’opció Dual a lectiva.
ASCAMM va participar amb estand propi al Saló de
l’ocupació juvenil, del 9 al 11 de setembre, un espai
que te per objectiu donar a conèixer les professions
tradicionals i noves als joves que visiten el saló
d’Ensenyament i on ASCAMM dona a conèixer als
joves la professió de motlles i matrius.
Aquest any però, degut a la Covid-19, el saló es va
celebrar conjuntament amb el BizBarcelona i no
amb el Saló d’Ensenyament, el que va provocar que
el perfil de visitants fos diferent, i el volum de
visites va ser molt inferior a edicions anteriors.
En aquest espai hi van participar entitats de
diferents sectors. L’empresa associada MECÁNICAS
DRAGUER va proporcionar peces de plàstic que van
formar part de l’estand d’ASCAMM.

Imatge de l’estand d’ASCAMM al Saló de l’Ocupació Juvenil 2021
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Continuem
la
nostra
estreta col·laboració amb
l’Alianza para la FP Dual
per aconseguir que els
joves s’interessin pel nostre sector.
ASCAMM ha participat durant la pandèmia en alguns
del webinars que han organitzat i també se n’ha
informat als socis. Les guies que editen per facilitar
la incorporació dels alumnes Dual, estan a disposició
de tots els socis.
En col·laboració amb l’Alianza, ASCAMM ha creat un
tríptic per promocionar el nostre sector entre el
joves. Aquest tríptic es patrocinat per l’Alianza para
la FP Dual i ASCAMM hi ha aportat tot el material
necessari. El tríptic està als Instituts, es va repartir al
Saló de l’Ocupació i serà present en qualsevol altre
activitat per a joves. Veure tríptic

4.1.2. Formació Subvencionada
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit a ASCAMM una subvenció per a dur a
terme el curs:
 Mecanització per arrencament de ferritja (540 hores)

D’altra banda, Eurecat a dut a terme durant el 2021 els següents cursos per aturats d’interès
per als socis d’ASCAMM:
 Mecanització per arrencament de ferritja (540 hores)
 Desenv. de projectes de sistemes d'automatització industrial (670 hores)
 Operacions de transformació de polímers termoplàstics (410 hores)

Els alumnes que cursaven aquest cursos s’han ofert als socis per fer-hi pràctiques. En total
s’han reciclat 51 persones que es trobaven en situació d’atur.

NOU: Eurecat participa de manera agrupada en els Programes Singulars amb l'objectiu
de formar joves menors de 29 anys que no estiguin estudiant ni treballant i
inclosos dintre de la Garantia Juvenil, amb l'objectiu de retornar-los al sistema educatiu i
els que tenen titulació ajudar-los en la seva primera inserció laboral. Estan realitzant 14
accions formatives repartides en 4 comarques i agrupades en 2 Projectes. En total seran
675 hores lectives i 45 joves

7

4.1.3.

Altres activitats i borsa de treball

S’ha informat de:























Cursos del III Conveni Col·lectiu (CEAM)
Cimatech presenta online el programa Fikusplus
3r Webinar tecnològic Lightweight
Webinar Hexagon | Aftermarket Cap. 2
Catàleg de Formació 2021 d’Eurecat Academy
Premis Alianza per a la FP Dual
Newsletter Zeiss
Webinar | Ris3Cat, Indústries del futur
Curs gratuït de disseny de troquels progressius amb Cimatron
Webinar baròmetre del clima de negocis a Espanya
Webinar | Els avantatges de l’FP Dual per a les empreses
Alumnes disponibles per pràctiques
Professionals disponibles del curs d’ajustatge i manteniment de motlles i matrius
Nova edició de formació en ajustatge i manteniment de motlles i matrius
UPM | Cursos 100% subvencionats
Sol·licitud d’acollida d’alumnes en FP Dual
Webinar | Invitació a plataforma digital per al sector del plàstic
Programes de formació superior 2021
Eurecat Academy | Formació superior i cursos d’especialització
ASCAMM al Saló de l’ocupació
Webinar Hexagon | Esprit, software màquina-eina
Inserció alumnes curs ajustatge i manteniment motlles i matrius

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.)
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La Borsa de treball ha gestionat 45 demandes de personal especialitzat durant el 2021.

Classificació de les ofertes de treball
Qualitat Metrologia;
1
Enginyers; 3
Injecció
Plàstics; 2

Disseny
2D/3D; 2

Màquina
convencional; 5

Automatització i
Robòtica ; 1
Operari producció
metall ; 2
Mecànic
manteniment
Industrial; 3
Erosionador ; 1
Ajust i
manteniment de
matrius - Matricer;
1

CNC; 13
Ajust i
manteniment de
motlles ; 10

CAM; 1

4.2 Internacionalització
Durant l’any 2021, la pandèmia ha provocat que quasi totes les activitats
d’internacionalització s’hagin hagut d’ajornar o cancel·lar, tot i que algunes s’han reconvertit
a activitats on-line. Malgrat tot, varies fires com la de EQUIPLAST es van celebrar.
Per donar suport a les empreses de motlles, ASCAMM ve tenir un estand a la fira
EQUIPLAST, que es va celebrar del 14 al 17 de setembre del 2021. A l’estand hi figuraven
els logotips de tots el socis de número, i es van atendre les visites en representació dels
socis d’ASCAMM. Totes les visites ateses van ser enviades als socis en la circular del 24 de
setembre.
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Recordem que les empreses associades poden participar en un ampli ventall d’activitats tot
i que els ajuts de les Administracions segueixen sent molt minses. Algunes son organitzades
directament per l’Associació i altres en col·laboració amb altres entitats com FEAMM, el
Centre Metal·lúrgic, el Plametall, la UPM i el CEAM.

Del 8 al 10 de juny es va celebrar la fira
Advanced

Factories,

amb

la

que

ASCAMM hi col·labora participant en el
congrés i facilitant entrades VIP per als
socis.

Durant el 2021, també em informat sobre:
 Fira Advanced Factories
 Missió virtual a la fira Hannover Messe
 Participació agrupada a la fira Moulding Expo
2021
 BCN Industry Virtual Week
 Steel Tech 2021 Congress & Expo
 Missions comercials virtuals 2n semestre 2021
 Equiplast 2021
 Participació agrupada a la fira Plastimagen 2021

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,
tot i que en 2021 les visites s’han restringit degut a la pandèmia.
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4.3.2 Jornades
Se n’han organitzat 4 en col·laboració amb CEAM:
 4a edició de la jornada de productivitat CEAM (1a i 2a part)
 Jornada tècnica: Materials Metàl·lics (1a i 2a part)

i s’ha informat d’altres en relació a:
 Jornada Indústria 4.0 i productivitat
 VI Fòrum Indústria 4.0

4.3.3 Nou servei
S’ha posat en marxa un nou servei d’assessorament en xarxes socials per als socis
d’ASCAMM.
Moltes empreses d’ASCAMM no són presents o bé no
tenen activitat en les xarxes socials que avui en dia
són eines cada cop més conegudes. A nivell empresarial
són utilitzades per a promocionar els seus serveis,
productes i donar a conèixer novetats.

ASCAMM ofereix el servei per a les seves empreses
associades que té com a principal propòsit ajudar en la promoció comercial, posicionarles en les xarxes socials i aconseguir millorar la seva tasca comercial.
Per dur a terme el servei, ASCAMM ha incorporat en format FP Dual a la Srta. Daniela
Velandia, que està cursant el Grau Superior de Màrqueting i publicitat a l’Institut Jaume
Mimó de Cerdanyola del Vallès. Podeu contactar-hi directament: dvelandia@ascamm.org
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4.3.4 Innovació no tecnològica
Hem iniciat una nova col·laboració amb
l’Associació de les empreses industrials
internacionalitzades, amec
L’acord contempla una possible adhesió
d’ASCAMM a amec sense que signifiqui
perdre
d’autonomia,
visibilitat
o
representativitat de la nostra entitat en el
sector dels fabricants dels motlles i matrius a
Catalunya, i obtenim una sèrie d’avantatges
tant per a la nostra entitat com per a les
empreses associades.
Per una banda, amec proveirà suport a l’estructura d’ASCAMM per potenciar la seva actuació
envers les empreses associades, captar nous membres i millorar l’eficiència dels processos
de gestió aprofitant si és possible les economies d’escala. Així mateix, el President
d’ASCAMM podrà participar a les reunions de la Junta Directiva d’amec, formada per prop
d’una trentena d’empreses industrials de reconegut prestigi.
D’altra banda, les empreses associades d’ASCAMM obtindran els següents beneficis:







Participació gratuïta al Fòrum i al Social Day d’amec (una per membre)
Participació anual a 2 sessions de networking amb membres d’amec (temàtiques
diverses)
Informe de Conjuntura anual de la empresa industrial internacionalitzada (+informe
sectorial si hi ha prou respostes a l’enquesta)
Fitxes país gratuïtes (al voltant de 10 anuals)
Aportació de coneixement addicional als butlletins i esdeveniments d’ASCAMM
20% de descompte sobre tots els serveis de pagament d’amec (descompte
membres amec: 40%)

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. El seu President va visitar Barcelona i va ser atès pel
nostre President, el Sr. Daniel Altimiras.

4.4 Informació i gestió d’ajuts directes a les empreses
S’ha informat de les noves ajudes contra la COVID-19, dels instruments i ajuts CDTI per
innovació empresarial, dels ajuts directes per autònoms i empreses, subvencions per a la
rehabilitació energètica dels edificis, del Pla Renove màquina-eina 2021 i ajuts per a la
internacionalització de les empreses
També s’ha informat de les noves línies d’ajuts d’ACCIÓ, cupons a la competitivitat de
l’empresa gestionats per Eurecat i de la presentació del seu programa d’ajuts per al
sector de l’automoció i de les subvencions per a empreses de la cadena de valor de la
indústria d’automoció.
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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)
 Col·laboració amb la Fira de Barcelona

A Espanya, cal destacar:
 La reunió celebrada amb l’ICEX el 21 d’octubre per negociar el Pla Sectorial del sector
de Motlles i Matrius coordinat per FEAMM i sol·licitar suport per al sector, que es va
resoldre amb una subvenció per organitzar una participació agrupada a la
Plastimagen 2022. L’ICEX va confirmar que gran part de les activitats
d’internacionalització 2021 havien quedat cancel·lades.
 De FEAMM s’ha organitzat una reunió presencial a Saragossa els 27 i 28 d’octubre i
va ser l’Assemblea General Ordinària, on es van aprovar les activitats, els comptes
anuals i el pressupost.

Dins d’aquest apartat, cal esmentar que el President de FEAMM, el Sr. Jon Kepa Idoiaga, va
participar amb una ponència al I Congrés del Mecanitzat organitzat per ASPROMEC el dia 25
de novembre.
També els articles, informes i entrevistes que s’han publicat en la premsa econòmica i
revistes tècniques.
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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
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 10a compra agrupada
d’energia que han organitzat
diferents patronals i entitats de
diferents sectors.
Amb aquesta activitat, s’han
aconseguit estalvis importants en
la factura d’electricitat, fins a un
20% de mitjana en edicions
anteriors.
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4.6.3 Altres serveis
S’ha tramés els butlletins ISTMA, l’Associació Internacional d’utillatges especials i s’han
tramés els butlletins d’Eurecat informa.
Degut a la pandèmia no s’ha pogut celebrar el torneig de pàdel ni el tradicional dinar de
Nadal
Xarxes socials:
 el Twitter
de l’associació @Ascamm_Gremi, acumula mes de 1.950 tuïts i
tenim mes de 600 seguidors.
 També tenim el perfil d’ASCAMM al
on
es
principals activitats i notícies de l’Associació d’àmbit públic.

publiquen

les

 S’ha creat el perfil d’ASCAMM a Instagram associacioascamm

4.7 Activitats administratives i de gestió
4.7.1 Renovacions a la Junta Directiva
En relació amb la renovació de membres de la Junta Directiva anunciada per mitjà de la
convocatòria del dia 26 de novembre, es van rebre 5 candidatures que van ser acceptades
i proclamades i que, es relacionen tot seguit:
DICOMOL, S.L.

Sr. Daniel Altimiras

MECÁNICA J. PARENTE, S.A.

Sr. Félix Parente

MOLMASA, S.L.

Sr. Angel Atance

SERVITECMOLD, S.L.

Sr. Alfons Pérez

SPROM, S.A.

Sr. Enric Riverola

4.7.2 Tutela, assessorament i consultes
S’han atès consultes d’empreses associades en relació principalment amb: ajuts per la
cadena de valor del sector automoció, incorporació d’alumnes en la modalitat de FP Dual, la
participació en fires i missions, la compra agrupada d’energia i alumnes en pràctiques.
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4.7.4 Reunions
La Junta Directiva s’ha reunit sis vegades i l’Assemblea dues.
4.7.5 Circulars
S’han tramès 125 circulars distribuïdes de la següent manera:









35 d’Informació sectorial
32 d’Informació general
22 de Formació.
12 d’Ajuts
10 d’Internacionalització
7 de Jornades
4 de Peticions d’oferta/col·laboració
3 de Projectes

També s’han enviat 3 ACTUALITAT ASCAMM; a l’abril, juliol i desembre, on s’informa de tota
l’actualitat de l’Associació, informació rellevant del sector, de les novetats dels socis tècnics,
d’Eurecat, de FEAMM, així com de les jornades més interessants pels socis.
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5. RELACIÓ DE SOCIS TÈCNICS I DE NORMALITZATS A 31.12.21
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