Nota de premsa

PIMEC distingirà Cèsar Molins, director general
d’AMES, amb la Medalla al Reconeixement
Empresarial en el marc dels Premis Pimes
•

Aquest reconeixement homenatja l’excel·lència empresarial i el compromís
envers les pimes

•

La patronal atorga aquesta distinció des de fa 18 anys i fins al moment se
n’han concedit 11

Barcelona, 17 de juny de 2016. Cèsar Molins, director general d’AMES, rebrà la
Medalla al Reconeixement Empresarial en el marc dels Premis Pimes, que organitza
PIMEC el pròxim dilluns, 20 de juny, a la sala oval del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC).
PIMEC atorga aquesta distinció des de fa 18 anys i fins al moment se n’han concedit
11. Per primera vegada, el lliurament d’aquest reconeixement es farà durant la
cerimònia dels Premis Pimes, en comptes de fer-ho durant l’Assemblea General de
l’entitat com s’ha vingut fent en els darrers anys. Aquest canvi respon a la voluntat de
la patronal de donar més amplitud i visibilitat a aquest reconeixement que valora
l’excel·lència empresarial, el compromís envers les pimes i la tasca dels empresaris
que contribueixen de forma molt significativa a la competitivitat del país.
Cèsar Molins és director general d'AMES, empresa familiar del ram metal·lúrgic,
dedicada a la fabricació de peces mecàniques d'alta precisió a partir de metalls
sinteritzats. És membre de la segona generació de la família fundadora i ha viscut
l’evolució i el creixement de l’empresa. AMES és sòcia de PIMEC des de l’any 1975,
quan era una empresa petita i ara ja compta amb 7 fàbriques distribuïdes entre
Catalunya, Espanya, Estats Units, Hongria i Xina; ocupa a un total de 950 persones i
té una facturació anual de 130 milions d’euros.
Amb una àmplia formació tecnològica i empresarial, Molins és Doctor en Enginyeria
Industrial en Tècniques Energètiques per la UPC i Doctor en Enginyeria Nuclear per la
University of Florida. També és supervisor d’instal·lacions radioactives i PDD per IESE
i per EADA.
A més de dirigir AMES des de fa 30 anys, és membre de la Junta Directiva de
Sernauto (Associació Espanyola de Fabricants d’Equips i Components per a
Automoció), vicepresident d’EPMA (European Powder Metallurgy Association),
membre del Patronat de EADA, membre del grup fundador de Tecnoindustria, membre
del Consell Assessor de CIMNE Tecnologia, membre de la Comissió d'Indústria i
Tecnologia de la Cambra de Comerç de Barcelona, representant del Consell Superior
de Cambres de Comerç de Catalunya a la Comissió PIME del Consell Català de
l'Empresa, i membre de l'Advisory Council d'APMI International, de Princeton, USA.
També ha estat membre del Comitè d’Estudis del Centre d’Economia Industrial de la
UAB i del Consell Assessor per la Recuperació Econòmic i el Creixement (CAREC) i
va ser tres cops membre del Jurat dels Premis Príncep Felip a l’Excel·lència
Empresarial del Ministeri d’Indústria.
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