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CICLE DE DEBATS  
 “Negocis d’èxit en temps difícils” 

Dimarts, 11 de desembre a les 09:00 h 
(PIMEC - Viladomat, 174 - 08015 Barcelona) 

 
 
L’actualitat ens inunda dia rere dia amb notícies sobre la prima de risc, la reestructuració bancària i els mercats 
financers. Massa sovint ens fa oblidar que darrere el món financer existeixen empreses de l’economia real, que 
són les que, amb el seu esforç i dedicació, contribueixen a tirar endavant el país. Els resultats de la seva feina són 
tangibles a les estadístiques econòmiques –al PIB, les exportacions i l’ocupació–, i malgrat que no es reflecteixin 
en la prima de risc, mereixen l’atenció i el reconeixement de tots.  
 
Amb aquest cicle de debats, organitzat per PIMEC, CEES (Centre d’Estudis Econòmics i Socials) i EIM 
(Executive Interim Management), es vol donar a conèixer alguns casos reals d’empreses que, malgrat les 
adversitats, innoven, inverteixen i aposten pels seus negocis i pel país. Es tracta no només d’infondre una 
dosi d’optimisme en plena crisi, sinó també de posar en relleu claus de l’èxit empresarial, de manera que els 
debats resultin d’utilitat pràctica per a altres empresaris del mateix o d’altres sectors.  
 
Els debats s’estructuraran a través d’una ponència de l’empresari en qüestió, en la qual es combinaran 
consideracions empresarials i consells pràctics amb experiències vitals i opinions personals. Després de la 
ponència, un reconegut acadèmic donarà a conèixer les seves opinions i valoracions sobre el cas d’empresa, per 
tal d’identificar les claus d’èxit.  
 
Les empreses participants són fruit d’una primera selecció en la qual destaquen casos prou diversos de sectors 
diferents i que pretén esdevenir una primera experiència per ampliar-la, després, a moltes altres empreses arreu 
de Catalunya. És evident que l’èxit correspon a tots aquells que arrisquen el seu temps, els seus diners i la seva 
reputació per engegar projectes que aportin valor a un país que necessita més que mai visió i empenta de la seva 
gent. Aquest cicle és només una mostra dels milers d’homes i dones que ens ajuden a sortir de la crisi.  
 
La primera sessió tindrà lloc el dimarts 11 de desembre a les 9.00 h a la seu de PIMEC a Barcelona (C/ Viladomat 
174). L’empresari convidat serà el Sr. César Molins, director general i soci del grup AMES, líder mundial en 
coixinets sinteritzats per al sector de l’automoció. El Sr. Molins explicarà les claus de l’èxit d’AMES, acompanyat 
del Sr. Modest Guinjoan, professor de la Universitat Pompeu Fabra i director de l’Observatori de la PIME. 
 

PROGRAMA 
 
9.00 h  Acreditació dels assistents 
 
9.15 h  Benvinguda al Cicle de Debats 

Sr. Josep González, president de PIMEC  
Sr. Oscar Perreau de Pinninck, soci director d’EIM - Executive Interim Management 
Sr. Ignasi Farreres, president del Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES) 
 

9.30 h  AMES: L’èxit d’una pime en el competitiu sector de l’automoció  
Sr. César Molins, director general i soci 
 

10.00 h  Pausa cafè 
 
10.15-11 h Comentaris i debat sobre el cas d’AMES 

Sr. Modest Guinjoan, UPF i Observatori de la PIME de PIMEC 
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ANNEX 
 

 
CICLE DE DEBATS  

“Negocis d’èxit en temps difícils” 
 

CALENDARI PREVIST 
 
 
 

   
AMES 
Sr. César Molins 
L’èxit d’una pime en el competitiu sector de l’automoció 11 desembre 2012 PIMEC Barcelona 
 
VEROMONTE/BARCELONA WORLD (*) 
Sr. Xavier Adserà 
El turisme com a motor de Catalunya    Febrer 2013   PIMEC Tarragona 
 
CASADEMONT 
Sra. Adriana Casademont 
Alimentació mediterrània per un món en creixement    Març 013  PIMEC Barcelona 
 
PRIVALIA 
Sr. Lucas Carné  
La revolució d’Internet aplicada a la moda   18 d’Abril 2013  PIMEC Girona  
 
RELATS 
Sr. Pere Relats 
Del tèxtil tradicional a l’alta tecnologia    Maig 2013 PIMEC Vallès Occidental 
 
BLUESPACE (*) 
Sr. Alexander Ruckensteiner 
Nous negocis en plena crisi immobiliària   Juny 2013  PIMEC Barcelona 
 
 
 
 
 
 
(*) Pendent de confirmació.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


