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Benvolgut/uda
En nom del CESCA i com a President, em plau convidar-te a
la presentació del Pla Estratègic de l’Anoia que tindrà lloc el
dimecres 22 de setembre de 2010, a les 18,30h, al Cercle
Mercantil d’Igualada
Esperem comptar amb tu, ja que tots hi tenim un
protagonisme indispensable!!!
Teo Romero, President del CESCA

+ INFO > 93 805 22 92
Cercle Mercantil
Carrer del Clos 19 d’Igualada
22 de setembre de 2010
a les 18.30 hores
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editorial.

El passat mes de juny hem celebrat una nova edició
del Sopar UEA amb el lema “Actuem en positiu”, un missatge que pot semblar
contraposat a la complexa realitat del dia a dia de moltes empreses.
Certament el context actual continua presentant dificultats i incerteses tant pel que fa
a cadascuna de les empreses en particular com per l'evolució econòmica de l'Anoia en
general. Malgrat tot i sense deixar-nos limitar per prediccions negatives, entenem que
el millor que podem fer per canviar la situació és precisament treballar proactivament.
La creació de nous llocs de treball passa necessàriament per la diversificació del teixit
industrial de la nostra comarca. Paral·lelament a l'impuls dels sectors que ja hi ha, cal
desenvolupar noves línees estratègiques basades en els nostres potencials.
Promoure la nostra comarca a l'exterior per atreure inversions avui vol dir més que
oferir sòl industrial: significa exposar els factors diferenciadors i valors específics que té
l'Anoia. En aquest sentit, us convidem a veure'n un exemple en el vídeo promocional
L'Anoia, una oportunitat que trobareu al nostre web www.uea.cat.
Des de la UEA defensem el potencial logístic que ens atorga la nostra situació
geogràfica. Comptem amb una trajectòria activa i indiscutible tant en la lluita per la
consecució d'infraestructures diferenciadores (l'Aeroport Corporatiu) com en el
seguiment d'aquelles que poden ajudar a dinamitzar el teixit empresarial (eix
transversal ferroviari Igualada-Martorell).
També la nostra comissió Anoia.On treballa per afavorir la interrelació entre els agents
comarcals d'R+D+i i el teixit empresarial a més de potenciar estratègies comarcals en
recerca i innovació que impulsin diferents projectes.
Amb l'objectiu de facilitar la internacionalització hem creat al nostre web l'espai “Nous
mercats, noves oportunitats”. Inclou un seguit d'activitats i informacions entre les quals
destaquem l'organització de cursos específics d'anglès de negocis.
A més, nous convenis amb diferents proveïdors per a tots els associats; volem fer-vos
sentir la UEA propera, oberta a les vostres propostes i necessitats.
En aquest sentit agrairem molt la vostra participació: amb vosaltres treballem i
continuarem treballant acompanyant la vostra empresa en el nou context
socioeconòmic global.

Ramon Felip i Bolba
President de la UEA

