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Dependent de la Comissió 
de Formació, aquest projec-
te proposa fer un estudi que 
permeti a totes aquelles per-
sones interessades a formar-se 
en Automoció conèixer els 

centres formatius que tenen 
aquesta oferta.

Siguin directius, respon-
sables d’empreses o alum-
nes en procés de formació, 

aquesta plataforma proporci-
onarà informació de totes les 
propostes formatives dispo-
nibles en Automoció, dins del 
territori català.

Un altaveu per potenciar 
la comunicació dels centres 
formatius i connectar-los amb 
professionals del sector, per-
què puguin seguir aprenent i 
consolidant coneixements.

UN ESTUDI CLAU 
MAPA DE L’ACTIVITAT FORMATIVA PROFESSIONAL 
AL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ

Nascut a la Comissió de 
Competitivitat, aquest projecte 
amb voluntat de fer encara més 
eficients els processos de Millo-
ra Contínua és una de les inicia-
tives del 2016 amb segell CIAC.

Després d’enquestar totes 
les empreses del Clúster en re-
lació amb els seus processos de 
Millora Continua, una empresa 
consultora en va fer un resum 
per extreure’n conclusions que 
van permetre detectar neces-

sitats comunes per millorar:

1- Processos administratius 
multidepartamentals
2- Processos on intervenen 
instal·lacions i maquinària
3- Processos amb alt contin-
gut de mà d’obra directa 
4- La gestió de càrrecs inter-
medis

Un cop analitzades aques-
tes necessitats, es van dissenyar  
sessions formatives teorico-

pràctiques, una formació bàsica 
en Millora Contínua i quatre 
tallers de millora específics, per 
treballar i potenciar les empre-
ses associades al CIAC.
 

Un bon propòsit per a 
aquelles empreses que tenen 
al seu ADN la Millora Contínua 
i l’esperit de créixer i fer-se un 
lloc dins d’un sector tan com-
petitiu i subjecte a canvis com 
és el de l’automoció.

OBJECTIU EXCEL·LÈNCIA
PROCESSOS DE MILLORA CONTÍNUA
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EstalviEstalvi 
Identificat

Import 
NegociatArticle

Gas Natural 26.159,00 €   5.466,00 €

Material d’Oficina 
(inclou consumibles) 17.985,00 €   4.821,45 €

Paqueteria Internacional 24.000,00 €   8.666,21 €

Paqueteria Nacional 5.700,00 €   3.321,81 €

Gasos Industrials 37.797,00 €   14.764,08 € 39%

21%

27%

36%

58%

Telefonia 
(inclou fixa, mòbil i dades) 206.902,25 €       7.824,88 € 28%
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Una iniciativa que és con-
seqüència directa del projecte 
Mapa de l’activitat formativa 
professional al sector de l’auto-
moció. Si bé aquest pretén fer 

un estudi dels centres forma-
tius de Catalunya, aquest altre 
vol ser un taulell d’anuncis 
2.0 perquè s’hi pugui publicar 
oferta formativa.

Situat dins de la plana 
web del CIAC, aquest apartat 
connectarà tots aquells profes-
sionals, alumnes en formació i 
apassionats del sector de l’au-

tomoció amb centres interes-
sats a donar a conèixer els seus 
cursos, graus, tallers, cicles for-
matius de grau mitjà i superior.

LA FORMACIÓ EN UN CLIC
PUBLICACIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA DEL 
SECTOR A LA WEB DEL CIAC

Tot i que el sector de l’au-
tomoció és una part important 
del PIB espanyol, des d’un bon 
principi, el CIAC ha trobat a fal-
tar programes formatius que 
cobreixin la demanda existent 
de formació en automoció.

Iniciat l’any 2012, a Catalu-
nya només existeix un màster 
en Enginyeria d’Automoció, a 
la UPC. Paradoxalment, el nos-
tre país sí que compta amb un 
grau i un màster en Enginyeria 
Aeronàutica, tot i no haver-hi 
cap fàbrica d’avions. En canvi, 
a Catalunya hi ha dos impor-

tants fabricants d’automòbils, 
molts proveïdors i empreses 
del sector.

Després de contactar amb 
diferents centres formatius per 
trobar una solució a aquesta 
mancança educativa, el CIAC 
pot anunciar que el proper 
curs 2017-18 la Universitat 
de Vic i la UPC comptaran 
amb un grau oficial en Engi-
nyeria d’Automoció, dins del 
marc del Pla Bolonya.

Aquests graus seran de 
quatre anys. Els dos primers 

se centraran a dotar els alum-
nes de coneixements teòrics i 
els dos anys següents tindran 
un caràcter més pràctic amb 
l’objectiu de facilitar la incor-
poració dels estudiants a les 
empreses. 

Aquesta bona notícia su-
posarà un repte per al màster 
en Enginyeria d’Automoció de 
la UPC, abans esmentat, que 
haurà de pujar de nivell per 
tenir una oferta formativa ade-
quada a les noves necessitats 
que aniran sorgint per part 
dels alumnes i els professionals 

un cop engegat el grau en En-
ginyeria d’Automoció. 

Per la seva banda, el CIAC 
seguirà col·laborant amb amb-
dues universitats per reforçar 
la vinculació d’aquests graus 
amb el teixit industrial català 
de l’automòbil.

UN SOMNI COMPLERT
GRAUS EN ENGINYERIA D’AUTOMOCIÓ
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El primer gran hub en recer-
ca i innovació centrat en l’àmbit 
de l’automoció i la mobilitat 
urbana del futur a Barcelona. 
La Ciutat Comtal com a camp 
de proves per assajar i potenciar 
noves solucions tecnològiques 
i conceptes que millorin la qua-

litat de vida dels ciutadans en 
l’àmbit de la mobilitat.

Un projecte de microcities 
o nous nodes i estacions multi-
modals de mobilitat i transport 
urbà, una aplicació mòbil (app) 
per conèixer la disponibilitat 

de places d’aparcament i una 
plataforma per compartir viat-
ge són algunes de les iniciati-
ves en marxa de CARNET.

El projecte situa la capital 
de Catalunya a l’avantguarda 
en R+D per trobar solucions 

tecnològiques de mobilitat 
sostenible; fer realitat una tec-
nologia innovadora que doni 
solució als futurs estils de vida 
urbans, nous sistemes de mo-
bilitat i noves formes més efici-
ents d’utilitzar els vehicles.

CIUTATS DEL FUTUR
CARNET - COOPERATIVE AUTOMOTIVE 
RESEARCH NETWORK

Un projecte en constant 
evolució, iniciat a la primera 
època de vida del CIAC.  Du-
rant el 2016 es van treballar 
tres gaps ben definits: rà-
cords, matrius i seients.

Una aposta per recuperar 
o millorar el teixit industrial 
i evitar que les companyies 
comprin fora el que podrien 
trobar a casa.

El primer pas per aconse-
guir els objectius marcats va 
ser analitzar i intentar enten-
dre què hauria de passar per-
què els fabricants optessin 
per comprar a les empreses 
nacionals.

Gap de matrius com a 
exemple

En el cas de les matrius de 
grans dimensions, de seguida 
es va detectar que a les em-
preses no els interessava com-
prar-les a altres països de fora 
d’Europa donada la seva deli-
cadesa i la necessitat que siguin 
perfectes. Per tant, no hi havia 
un gap significatiu a cobrir.

Amb les més petites passa-
va quelcom diferent: si bé l’estal-
vi podia arribar al 50%, els valors 
eren molt baixos i no compensa-
va, en termes de valors absoluts, 
anar-se’n fora a buscar aquestes 
matèries. En aquest cas, tampoc 
hi havia un espai a cobrir.

On es va observar que re-
alment hi havia un gap va 
ser en les matrius mitjanes, 
després de preguntar a vuit 
empreses del Clúster on esta-
ven comprant, quins volums, 
el perquè, etc. 

Cal destacar que, com a fita 
històrica, el CIAC va aconseguir 
reunir divuit matricers, tres dels 
quals són socis del Clúster. Tre-
ballem per connectar empreses 
catalanes perquè es coneguin i 
es creïn sinergies empresarials 
fortes que beneficiïn el teixit in-
dustrial de casa nostra.

RECERCA D’OPORTUNITATS
GAP ANALYSIS

Al CIAC hi ha moltes em-
preses associades que impor-
ten i exporten materials a la 
Xina. Aquest projecte neix amb 
la voluntat d’optimitzar els 
fluxos logístics entre aquest 
país i Catalunya. 

Actualment, per transpor-
tar mercaderies des de la Xina 
és freqüent fer-ho en vaixell o 
avió, fet que té alts costos a nivell 
logístic, perquè transportar els 
materials per aigua suposa entre 
20 i 28 dies des d’un punt a un 
altre, mentre que transportar-los 

per aire suposa un alt cost eco-
nòmic. La connexió en ferrocarril 
només resol el tram entre la Xina 
i Alemanya, sent necessari l’ús 
del camió per acabar de portar 
la mercaderia fins a casa nostra.

Unir els dos països amb el fer-

rocarril suposaria un estalvi 
econòmic i reduiria els temps 
d’espera gairebé a la meitat. 
També, cal destacar la reduc-
ció considerable en consum 
de combustible, el trànsit en 
carreteres i, per tant, en conta-
minació mediambiental.

CONNECTAR CATALUNYA AMB LA XINA
RUTA DE LA SEDA



Aquest projecte inter-
clúster, creat entre el CIAC, el 
CLUSTERMOTO i l‘INDESCAT 
(Sports Catalan Cluster), neix 
amb la voluntat d’impulsar 
la indústria catalana del Mo-
torsport. Tot i que Catalunya 
compta amb un gran nombre 
de pilots, circuits, competici-
ons i marques cal potenciar la 
comunicació dels esports di-
rectament vinculats amb l’uni-
vers motor.

El 2016 s’han creat quatre 
iniciatives que, juntes, uniran 
les seves forces per fer-se ressò 
d’aquest projecte que té l’ob-
jectiu d’ajudar a consolidar el 
teixit industrial dels esports 
relacionats amb el motor:

1. COMUNICACIÓ: creació d’un 
web, marca, portal de comuni-
cació i estructura de coordina-
ció i lideratge del Motorsport a 
Catalunya amb un únic calen-
dari comú de totes les proves 

de motor, i un Newsletter men-
sual per a tots els membres.

2. KART ACADEMY: prova en-
tre equips  formats per estu-
diants d’instituts i escoles de 
Formació Professional. Han de 
fabricar un KART seguint el re-
glament amb unes proves tant 
estàtiques com dinàmiques. 
Projecte organitzat per STA.

3. TARGETA VERDA: llança-
ment de la llicència “off-road” i 

àrees verdes, regularitzant una 
xarxa d’itineraris.

4. BARCELONA MOTORSPORT 
SHOW: creació i promoció d’un 
Saló i un Congrés Internacional 
de Motorsport

Un projecte que no seria 
possible sense la col·laboració 
dels voluntaris, els membres i 
els seus padrins més reconeguts. 
No oblidem mai que la passió pel 
motor és l’eix de la nostra feina.

PASSIÓ PEL MOTOR
MOTORSPORT2020.CAT

Acostumem a relacionar la 
sostenibilitat amb el medi am-
bient i l’eficiència energètica, 
però aquest concepte va molt 
més enllà. Conèixer els indica-
dors que fan sostenible una 
empresa, tant en termes d’eco-
logia com de gender balance, 

per exemple, és vital per treba-
llar la salut i el futur del sector.

Aquesta eina d’autodiag-
nosi, ideal per a pimes, po-
tenciarà la integració de les 
empreses associades al CIAC, 
en clau de sostenibilitat, en 

clau de medi ambient, econo-
mia i acompliment social.

Cal destacar que les em-
preses formen part d’una ca-
dena de valor. És important 
per a elles no només conèixer 
el seu estat, sinó relacionar-se 

amb altres empreses que, com 
elles, aposten per un futur més 
sostenible, cada cop més im-
portant pels stakeholders: pro-
jectes de valor que consoliden 
les sinergies i la transversalitat 
del Clúster. 

MISSIÓ DIAGNOSI
MATRIU DE MATERIALITAT DE
SOSTENIBILITAT DEL CIAC

Un projecte amb tots els 
principis clúster necessaris per 
tirar endavant. Es va demanar 
a nou empreses que fessin 
d’amfitriones de best practices 
quant a lean manufacturing, 
Millora Contínua on es tre-
balla amb producte manipu-

lable, optimització de temps i 
processos a la planta.

Després de definir tres te-
màtiques ben diferenciades 
(desenvolupament de perso-
nes, flexibilitat i temps de can-
vi i fàbrica digital), es van rea-

litzar tres tallers per cada una 
d’elles perquè les empreses 
del CIAC que hi van participar 
poguessin compartir casos 
d’èxit i experiències que aju-
dessin a millorar a les compa-
nyies assistents.

Una proposta que va deixar 
molt satisfets tots els respon-
sables de lean manufacturing 
de les empreses participants i 
que aquest 2017, gràcies al seu 
èxit, es tornarà a repetir.

COMPARTINT CASOS D’ÈXIT
PLATAFORMA LEAN

Posat en marxa a FICOSA, 
aquest projecte pretén con-
vertir els kanbans en targetes 
electròniques amb l’objectiu 
que les línies de muntatge 
guanyin en eficàcia.

D’aquesta manera, en tot 
moment es podrà tenir co-
neixement dels estocs de les 
prestatgeries i es podrà actuar 
sobre ells abans que quedin 
buits, amb una certa previsió, 

sense la necessitat d’aturar la 
cadena productiva.

Un projecte impulsat per la 
Comissió de Logística que po-
sarà a disposició de les empre-

ses interessades, que formen 
part del Clúster, solucions per 
augmentar el rendiment dels 
seus centres productius.

EFICIÈNCIA PRODUCTIVA
KANBAN ELECTRÒNIC



EL MOTOR DEL CIAC

Logos de les empreses associades al Clúster, del gener al desembre del 2016. 
Moltes gràcies per ser el nostre motor!





ASSEMBLEES





MÍTING D’AUTO



Patrocinadors Principals:

Patrocinadors:

Mitjà Col·laborador:



MÍTING D’AUTO





EL CIAC AL MÓN





KNOW HOW + NETWORKING



DONANT
COLOR AL SECTOR

La capacitat de producció 
actual de PINTER, amb una 
plantilla qualificada, professi-
onalitzada i sincronitzada, està 
permetent pintar una quanti-
tat de peces variades anual de 
9.396.609 amb pintura en pols 
i de 2.482.737 amb pintura lí-
quida: una producció diària 
aproximada de 7.250 metres 
quadrats.

Més de vint socis del CIAC 
van visitar les instal·lacions 
de PINTER, companyia amb 
gairebé 30 anys d’experiència 
especialitzada en solucions 
de pintat i tractament super-
ficial, ubicada a Barberà del 
Vallès. La visita realitzada el 
16 de març del 2016 va estar 
guiada pel gerent de PINTER, 
Carlos Rodríguez, que va ex-
plicar detalladament les àrees 
de la companyia i els diferents 

mètodes que apliquen. 

La cloenda va estar presidi-
da per l’alcaldessa de la localitat, 
Sílvia Fuster, i l‘adjunt a la pre-
sidència del ClAC, Juan Ramón 
Rodríguez, que va afirmar que 
“l’objectiu d’aquestes trobades 
és conèixer de prop l’activitat de 
les companyies per fomentar si-
nergies entre elles, amb la finali-
tat de potenciar la competitivi-
tat en el sector de l’automoció”.



KNOW HOW + NETWORKING



ANUARI
2017

FEBRER

09/02/17
IATF 16949:2016
El nou estàndard de 
Gestió de la Qualitat 
en l’Automòbil
EVOCAS

23/02/17
De Nano a Macro
Els materials avançats 
en l’automoció 

MARÇ

06/03/17
Fórmula 1 2017. Què 
ens aporta el nou 
reglament?

23/03/17
Trobada Interclústers 
Automoció

29/03/17 
Missió Xina i Hong 
Kong  

30/03/17
Visita Creuada a ABB

ABRIL

27/04/17
Assemblea General 
Ordinària

MAIG

24/05/17
Central de Compres del 
CIAC

31/05/17
Visita Creuada a 
GESTAMP

JUNY

29/06/17
2ª Edició Míting d’Auto

SETEMBRE

20/09/17
Masterclass d’ESADE

28/09/17
Visita Creuada a 
RELATS

OCTUBRE

25/10/17
Visita Creuada a 
ZANINI

NOVEMBRE

15/11/17  ·  16/11/17
32 IESE AUTO
Racó Innovació

30/11/17
Assemblea General 
Extraordinària

DESEMBRE

13/12/17 
Visita Creuada a BOSCH

ANUARI
2016

FEBRER

01/02/16
Programa Directius 
Automoció
IESE – CIAC

04/02/16
Jornada Fàbrica futur, 
Indústria 4.0
SISTEPLANT

23/02/16 
1r Workshop 
Impressió 3D 

MARÇ

10/03/16
Presentació Corporate 
MBA ESADE: Master 
Class + Sessió 
Informativa

16/03/16
Visita Creuada a 
PINTER

ABRIL

04/04/16
Programa Directius 
Automoció 
IESE - CIAC

08/04/16
Missió Comercial del 
CIAC a Xina

19/04/16
Workshop Pull 
Technology

21/04/16
Visita Creuada a 
INTERLEATHER

MAIG

03/05/16
2n Workshop 
Impressió 3D

05/05/16
Presentació 
Plataforma Fiscal

09/05/16
Missió Clúster 
Managers a Corea

26/05/16
Assemblea General 
Ordinària

31/05/16 
Visita Creuada a GEDIA

JUNY

08/06/16
Presentació 
Plataforma Lean

09/06/16 
Visita Creuada a SHELL

JULIOL

07/07/16
Jornada de Gestió 
Empresarial EQM

SETEMBRE

21/09/16
Visita Creuada a 
VILARDELL PURTÍ 

OCTUBRE

06/10/16
1ª Edició del Míting 
d’Auto

23/10/16
Missió al Marroc

NOVEMBRE

15/11/16  ·  16/11/16
31 IESE Auto
Racó Innovació

24/11/16 
Assemblea General 
Extraordinària

DESEMBRE

14/12/16 
Gestió digital de les 
fàbriques del futur 
INGEDETEC




