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1. INTRODUCCIÓ 

 

Quan pensàvem que la situació generada per la pandèmia tornava lentament a la 

normalitat, ja sigui per haver millorat o perquè ens hi hem anat acostumant a conviure 

amb ella, iniciem l'any 2022 amb noves incerteses, començant pels preus alts de les 

matèries primeres, assumpte que prové de l'any anterior, la pujada imparable de l'energia, 

l'alt IPC que ens ve a sobre, un cop ja tenim pressupostats algunes feines a facturar el 

2022, i per si no n'hi hagués prou, la situació cada cop més complicada a l'Est d'Europa, el 

nostre continent, que ens condicionarà en el futur proper totes les relacions internacionals; 

en resum l'any que hem començat pinta ser un dels més convulsos dels que portem 

d'aquest Segle, sense desmerèixer a la crisi financera passada del 2008. 

 

Diuen els orientals que les crisis i les dificultats són grans oportunitats de millorar, aquí 

solem dir que les contrarietats enforteixen el caràcter, caramba podem donar gràcies, no 

ens podem queixar. 

 

En qualsevol cas ja fa uns quants anys que estem reinventant els nostres negocis, només 

es tracta de no relaxar-nos i seguir pensant i portant a la pràctica nous enfocaments, noves 

especialitzacions, buscant noves destinacions geogràfiques per als nostres motlles i 

matrius, potser ara sí, per reducció a l'absurd siguem conscients que hem d'ampliar la 

nostra visió, el nostre horitzó geogràfic, sobretot hem de deixar la nostra Zona de Confort, 

us asseguro que és una aventura molt motivant ¡ enriquidora! 

 

En aquestes condicions tan especials m'estrenaré personalment com a President d'aquesta 

Associació, després de molts anys de participació com a soci i com a membre de la Junta 

Directiva, esperant estar a l'alçada i desitjant comptar amb el suport de tots vosaltres, 

estaré atent a totes les vostres inquietuds i suggeriments. 

 

Vull també agrair l'esforç dels actuals membres de la Junta directiva, del President sortint 

i del personal d´ASCAMM que dediquen bona part del seu temps limitat a recollir i 

transmetre els problemes pels quals travessa la nostra professió en l'intent de millorar les 

condicions i el futur per a les noves generacions. 

 

Per acabar, voldria agrair-vos per la confiança i per la il·lusió i esforç de tirar cap endavant, 

és això el que mantindrà viu el nostre sector. 

                                                        

Angel Atance Orden 

President  
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2. GRANS LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

Es proposen les següents per l’any 2022: 

2.1. Formació 

 

Durant el 2022 incorporarem la cinquena promoció en mode FP Dual dels alumnes de l’IES 

Manolo Hugué de Caldes de Montbui i de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca en 

empreses d’ASCAMM que serà, segons l’afectació prevista, durant el Juny.  

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. 

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, com s’ha fet amb 

el nou fulletó realitzat.  

Es mantindrà la col·laboració amb el Departament 

d’Educació de la Generalitat 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 del programa formatiu d’Eurecat entre 

les empreses associades 

 l’organització de jornades o webinars 

 l’aportació d’empreses per tenir alumnes en 

pràctiques 

 la inserció laboral d’alumnes en empreses associades 

 proporcionar el servei de borsa de treball a les empreses associades 

 

Imatge del curs d’ajustatge i manteniment de motlles i matrius 

https://agora.xtec.cat/iesmanolohugue/
https://agora.xtec.cat/iesmanolohugue/
https://agora.xtec.cat/ieselpalau/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/el-servei-public-docupacio-de-catalunya_soc/
https://www.alianzafpdual.es/
https://eurecat.org/
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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) 

 6a edició de la Fira Advanced Factories 

 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  

 Participació agrupada a la fira Euroblech 

 

 

 

 

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 mà d’Eurecat. També informarem de tots els ajuts d’interès pel sector.  

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. 

Servei de suport en les xarxes socials i comercials: 

Durant el 2022 volem potenciar aquest 

servei per tal que més empreses 

d’ASCAMM estiguin presents i siguin 

actives en les xarxes socials, es donarà el 

servei gratuït als socis per ajudar-los 

a ser més actius al Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Facebook  i/o d’altres, per 

ajudar-los en la seva promoció comercial. 

 

 

 

http://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/
https://www.advancedfactories.com/
https://www.centrem.cat/
https://www.ceam-metal.es/
https://upm.org/
https://www.cambrasabadell.org/
https://www.euroblech.com/
https://www.advancedfactories.com/
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Acord amb amec:  

En continuarà la col·laboració amb l’Associació de les 

empreses industrials internacionalitzades, amec  

 

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%) 

 

 

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. Els nous ajuts Europeus 

ja han arribat i  informarem de tots 

aquells que considerem útils pel sector. 

 

Estarem atents al nous ajuts Europeus NEXT GENERATION, per trobar oportunitats per als 

socis i a les noves convocatòries que sortiran al 2022. 

 

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. 

 

 

https://www.amec.es/
https://www.amec.es/ca/observatori/forum-emamecem.htm
https://www.amec.es/ca/membres/social-day.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#nextgenerationeu
http://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx
https://www.cdti.es/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#nextgenerationeu
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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.  

 

NOVA ACTIVITAT 2022: 

Organitzarem una jornada i mini fira a ASCAMM on 

convidarem a tots els fabricants de components, 

injectadors i estampadors,  per tal que coneguin 

més i millor els motllistes i matricers d’ASCAMM. Us 

convidarem als socis a presentar els vostres 

productes i serveis per tal d’intentar que més clients 

comprin més a les empreses d’ASCAMM. Serà una 

jornada diferent i disruptiva per tal que pugueu iniciar 

una relació amb clients potencials. 

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, la comissió consultiva i la 

Vicepresidència d’EURECAT i la Junta Directiva d’amec 

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

se celebrarà a Barcelona del 29 al 31 de març. 

 

http://www.ascamm.org/
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.feamm.com/
https://upm.org/
http://www.equiplast.com/
https://eurecat.org/
https://www.amec.es/
https://www.advancedfactories.com/
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Es mantindran les col·laboracions amb altres entitats afins com ara el CEP, la UPM, 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 

al compte de Twitter @Ascamm_Gremi 

 

També es publicarà informació a la 

pàgina d’ASCAMM al LinkedIN i a la 

pàgina d’Instagram. 

 

 

 

 

https://www.istma.org/
https://twitter.com/Ascamm_Gremi
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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.   

 

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. 

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. 

Es convocaran les reunions i es constituiran les comissions que calgui per tractar els 

assumptes que així ho requereixin. 



 

 

 

 


