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editorial.

Amb motiu de les eleccions a la Presidència de
Foment del Treball des de la Unió Empresarial de l'Anoia volem expressar la
nostra felicitació a Joan Rosell.
El proper mes de desembre tindran lloc les eleccions a la CEOE i Joan Rosell opta
també a la Presidència d'aquesta organització. Com a patronal catalana donem
suport a la seva candidatura i considerem rellevant assolir una major presència
de l'empresariat de Catalunya en aquest àmbit més general.
En la recent visita de la UEA a la zona de desenvolupament econòmic de Ninghai
hem pogut comprovar directament alguns fets rellevants: La consolidació de
Xina com a espai de concentració de grans processos productius, la seva
progressió en la millora tecnològica i la clara aposta que efectuen per a la
promoció dels seus potencials.
Fa temps que des de la nostra associació estem reclamant tant la unitat d'acció
com la promoció del nostre territori. El temps passa i les oportunitats perdudes
no es recuperen. La situació és complexa i l'entorn socioeconòmic pateix
contínues transformacions. És clar doncs, que de la nostra rapidesa a reaccionar
i de la nostra capacitat d'adaptació en dependrà el futur econòmic de l’Anoia. No
ens podem permetre el luxe de continuar esperant que la situació millori per
ella mateixa.
Cal innovar i replantejar-nos les estratègies a seguir tant en l'àmbit individual
com col·lectiu. L'alineació dels diferents agents socials amb els eixos bàsics que
ens han de diferenciar com a comarca és imprescindible. Ja no queda lloc per als
individualismes i hauran d'entrar en joc les col·laboracions i les sinèrgies.
Aquest és el primer dels reptes que hem d'assolir com a territori. No ens podem
permetre que tots els potencials i talent de l'Anoia es dilueixin simplement
perquè no hem estat capaços d'organitzar-nos i actuar.
Paral·lelament a la nostra voluntat de contribuir a la dinamització econòmica de
l'Anoia, la nostra associació té la prioritat de satisfer els interessos dels seus
associats. Estem oberts per tal d'adaptar-nos a les vostres inquietuds però ens
cal la vostra participació per ajudar-nos a millorar.
Ramon Felip i Bolba
President de la UEA

