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editorial.

Com cada any en aquestes dates estem preparant una nova
edició del Sopar de l'Empresari, un esdeveniment que és molt més que un sopar, és l'acte més
multitudinari i el de més repercussió social de tots els que duem a terme i que, any rere any, s'ha
convertit en l'acte econòmic i empresarial per excel·lència de la nostra comarca i rodalies.
Com us he dit, el sopar és l'excusa i darrere sempre hi ha un
motiu que justifica i dóna sentit a aquesta trobada empresarial, l'any passat va ser “Junts, l'única
opció”, que simbolitzava la necessitat de construir entre tots el futur i en el qual vam estrenar un
nou format que facilitava la relació entre els assistents.
Enguany el nostre lema serà “Actuem en positiu”. Ara cal
donar una visió positiva de l'Anoia, vendre el nostre territori, atreure inversions generadores
d'ocupació, i que les administracions els facilitin el camí, donar impuls als projectes que tenim
arxivats a la carpeta i donar suport a les empreses i als emprenedors. Des de la UEA volem fer
arribar aquest missatge de positivisme, hem d'encarar el futur amb optimisme i treballar i
esforçar-nos per intentar donar un gir a la situació. Evidentment el canvi no vindrà d'avui per
demà i és molt difícil regenerar de nou la situació però el canvi només serà possible si comença
des de cada un de nosaltres.
L'acte central de l'esdeveniment consisteix en una taula
rodona que comptarà amb 5 representants d'empreses de diferents sectors industrials, situades a
l'Anoia, que ens explicaran el perquè van decidir instal·lar-s'hi o iniciar la seva activitat econòmica
a la comarca, com malgrat la crisi econòmica han aconseguit o estan aconseguint sortir-se'n i
quines són les claus del seu èxit, per això hem anomenat la taula 5 experiències = mil
oportunitats, perquè les experiències ens poden aportar mil idees per aplicar a les nostres
empreses.
Totes les empreses han patit, en major o menor mesura, els
efectes de la crisi econòmica i moltes han quedat pel camí, però també moltes estan lluitant per
sortir-se'n i moltes ho aconseguiran. Amb aquesta taula rodona pretenem que aquestes
experiències us siguin útils, que us donin resposta a aquells dubtes que teniu, que us aportin idees
que pugueu aplicar al vostre negoci i que sobretot trobeu aquelles oportunitats que potser fins
ara desconeixíeu o no us havíeu plantejat, i eI millor de tot, és fer-ho de la mà de les persones que
estan al capdavant d'aquests negocis.
També, i coincidint amb aquest acte, atorgarem els Premis
anuals UEA, uns guardons que es van crear fa 10 anys amb la finalitat de distingir iniciatives i
trajectòries empresarials destacades. Atorgarem el 2n premi TIC d'implantació de sistemes
d'informació per premiar l'esforç de les empreses en la implantació de les noves tecnologies i els
sistemes d'informació. Les bases estan obertes per a totes les empreses associades, us animem a
participar-hi i esperem retrobar-nos el proper dia 10 de juny al Centre Logístic d'Abacus, a
Vilanova del Camí.
Ramon Felip i Bolba
President de la UEA

