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amb ICICT, AIICA i CETIM. Així els serveis i convenis que oferim als associats augmenten i milloren any rere any.
nivell, formada pels economistes Oriol Amat, Joaquim Trigo, Antoni Argandoña i Xavier Sala-i-Martin i el

representativa de la comarca i una de les més fortes de tot Catalunya.

com de l'Associació d'Empresaris de Santa Coloma de Queralt, fan que la UEA sigui l'entitat empresarial més

La incorporació del Gremi de Blanquers, el Gremi d'Hostaleria i Turisme i l'Associació de Transportistes, així

noves empreses), l'any 2007 hem aconseguit que la UEA sigui representativa de tots els gremis de la comarca.

creixement del nombre d'associats per les empreses que s'han associat directament a la UEA (més de 100

El 2007 ha estat any importantíssim en relació amb el creixement de la nostra entitat. A més a més del

economistes Ramon Tremosa i Jordi Gual i a l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol.

reconeguts personatges del món empresarial i/o econòmic i que durant 2007, ha tingut com a protagonistes els

President de la UEA

Ramon Felip i Bolba

territori per fer-lo més fort i representatiu dins del nostre país.

les empreses Comercial Blautec i ELM.
El darrer any també vam posar en marxa els “Esmorzars UEA”, un acte que compta amb la participació de

Aquest és, a grans trets, el resum de les principals activitats portades a terme des de la UEA durant el 2007. Per
al 2008, ens plantegem nous reptes; tenim moltes ganes de continuar treballant i lluitant pel nostre

Auria, Consorci Sociosanitari d'Igualada i MPM Software i en l'empresari, Josep Bergadà, en representació
d'Hormipresa. També es van donar dos premis al desenvolupament de plans d'igualtat, que van anar a parar a

president de Foment del Treball, Joan Rosell. Aquest any els premis de la UEA van recaure en les empreses Taller

Al 2007, també hem renovat diversos convenis per als associats com el de Petromiralles i n'hem signat de nous
representants del món empresarial, econòmic i polític. La trobada va començar amb una taula rodona d'alt

L'acte central de la celebració del 25è aniversari va ser el Sopar de l'Emprenedor, que va aplegar a més de 400

responsabilitat i/o riscos del directiu, el reglament reach, la innovació i internacionalització, la nova llei del
de llibre que ens trasllada cap enrere i cap endavant en el temps.

treballador autònom, etc.

específics com els seminaris sobre el Nou Pla General Comptable, qualitativitat, posicionament a internet, etc. i
diverses conferències sobre aspectes tan diversos com la importància de la tecnologia a l'empresa, la

desenvolupament del territori i de les persones que en formen part, continua més viu que mai. Aquest és
l'esperit del llibre Anoia 2032, una visió de futur de la comarca que volem, una màquina del temps disfressada

També hem continuat organitzant els cursos de formació contínua que cada any formen a més de 500
treballadors i que són tot un èxit quant a les valoracions dels mateixos alumnes. També hem ofert cursos més

moltes ganes de treballar pel món empresarial.

renovar la Junta Directiva amb la incorporació de nous membres que han agafat el càrrec amb molta iniciativa i

L'any 2007, la UEA va complir 25 anys. L'any 1982, la Unió Empresarial de l'Anoia va néixer amb l'objectiu de

Foto Portada
Unió Empresarial de l’Anoia

protegir i dinamitzar l'activitat empresarial de la comarca. Vint-i-cinc anys després, el nostre compromís amb el
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Les eleccions celebrades al mes de setembre van suposar la meva reelecció com a president de la UEA, i van
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