
Associació Catalana d’Empreses de 

Motlles i Matrius • Clúster Railgrup •  

Seat • La Farga Lacambra •  Germans 

Boadas • ABM Moldes • AIA • Tracta-

ments Tèrmics Carreras • Grup 

Dinamic • Plastal • Some • Matrix • 

CTM • Fundació Leitat • Fundació 

Cetemmsa • Fundació Eduard Soler •  

Centre de Difusió de la Indústria de la 

Fusta i el Moble.

Àrees d’actuació Objectius Estratègia

_ Factories del Futur se centra en 

l’àmbit de les noves tecnologies de 

fabricació i producció, i entén la 

tecnologia de producció com 

l’objecte entorn del qual cal innovar 

per ser més competitius. 

_El centre d’interès és la indústria 

en ella mateixa, és a dir, tot allò que 

fa possible fabricar, produir, manu-

facturar en definitiva, materials i 

parts per acabar generant un 

producte vendible. 

_S’han seleccionat els quatre eixos 

temàtics següents: fabricació 

sostenible, fabricació intel·ligent, 

fabricació d’alt rendiment i nous 

materials per a la fabricació.

_Malgrat que moltes indústries 

formen part d’una cadena de 

desenvolupament fragmentada i no 

produeixen productes de consum 

finals, a Catalunya s’ha aconseguit 

una combinació reeixida de les 

capacitats de fabricació i de servei, 

amb una estratègia basada en la 

recerca tecnològica i la innovació 

que promou la transformació 

industrial i assegura la creació 

d’ocupació de nivell. 

_El Grup Factories del Futur benefi-

ciarà tot el sector manufacturer 

català. A més, tindrà un efecte 

multiplicador ja que es tracta d’un 

sector transversal, actiu en molts 

sectors finals i amb presència a tota 

la geografia catalana.

Components del grup
Entitats/empreses 

col.laboradores 

Dades de contacte del grup
 Parc Tecnològic del Vallès 
Av. Universitat Autònoma, 23
08290 Cerdanyola del Vallès • Joan Guasch
+34 935 944 700 • jguasch@ascamm.com

Sectors

Manufacturer i producció industrial

1_ Aglutinar tots els agents princi-

pals que estan treballant com a 

proveïdors i usuaris de solucions 

tecnològiques innovadores per al 

sector manufacturer a Catalunya.

2_ Elaborar l’agenda estratègica del 

sector manufacturer a Catalunya.

3_ Ser el punt de contacte únic de 

referència per a la Generalitat de 

Catalunya en tot allò que estigui 

relacionat amb la innovació en el 

sector productiu de Catalunya.

4_ Augmentar la participació de les 

indústries catalanes del sector 

manufacturer en els projectes del 

7è Programa Marc a través de la 

iniciació i l’acompanyament en els 

primers passos a seguir per poder 

presentar-se amb una proposta 

pròpia o bé dins d’un consorci ja 

establert.

_ Fundació Ascamm • Joan Guasch • jguasch@ascamm.com

_ Centre CIM • Joaquim Minguella • jminguella@cim.upc.edu

_ UDG • Joaquim de Ciurana • quim.ciurana@udg.edu

_ AMEC • Jordi Gaya • jgaya@amec.es

_ UPM • Isabel Hernandez • internacional@upm.org

_ Avinent • Albert Giralt • albertgiralt@avinent.com

_ Indo Lens • Juan Carlos Dürsteler • dus@indo.es

_ Telstar • Miquel Galan • mgalan@telstar.eu

_ Zanini • August Mayer • amayer@zanini.com


