1.000 raons
per ser associat
La UEA et fa un resum dels serveis i els millors avantatges econòmics que ofereix als seus associats. Normalment, i més en aquests
moments, les pimes o autònoms no tenen recursos ni temps per controlar les despeses dels seus subministradors de serveis. I aquí és on
pots treure partit de la teva associació “UEA”, una entitat que treballa per a tu amb l'objectiu de poder donar-te cada dia més i millors
avantatges i serveis. Estalvia en:

TELEFONIA MÒBIL I FIXA

MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA:

MOVISTAR MÒBIL: Dirigits a: autònoms i pimes.
Descripció: Descompte amb la facturació des d'un
15% fins a un 35 %. Tracte personalitzat i contacte
directe. MOVISTAR FIXA. Dirigits a: autònoms i
pimes. Descripció: Descompte d'un 10% en la quota
ADSL, descompte d'un 2% al mes de manteniment
integral.

VODAFONE

Dirigits a: autònoms i pimes
Descripció: Descompte vitalici amb la
facturació d'un 30% , i tracte personalitzat.

Dirigits a: Empreses amb una potència
contracta superior a 15 KW. Descripció:
Aquesta ofereix a totes les empreses la
possibilitat de contractar, en el mercat de
liberalització energètica i de gas, amb unes
condicions econòmiques molt favorables.
FACTOR ENERGIA

Dirigits a :Autònoms, empresaris i els seus
treballadors. Descripció: Ofereix un preu
especial en lloguer de cotxe de més d'un 10%,
si el preu del mercat és millor que el preu que
ofereix la UEA, aquesta automàticament
aplicarà un 5% de descompte menys.
BASE DE DADES INTERNACIONAL KOMPASS

PETROMIRALLES

Dirigits a: autònoms, pimes, i treballadors de
l'empresa
Descripció: Descompte en Gasoil A: 0,0481 € ;
Biodièsel: 0,360 € ; Gasolines 0,301 € per litre

Dirigits a: Empreses amb una potència
contractada superior a 15 KW.
Descripció: Aquesta empresa ofereix a tots els
associats la possibilitat de contractar, en el
mercat de liberalització energètica, amb unes
condicions econòmiques molt favorables.
CAIXA PENEDÈS

Dirigits a: autònoms i pimes
Descripció: és un sistema d'informació
mundial sobre les empreses per a empreses.
Aquí l'associat pot cercar nous clients o
proveïdors i també donar-se a conèixer arreu
del món, de forma totalment gratuïta.
GRERA.NET

SOLRED

Dirigits a: autònoms i pimes
Descripció: Descompte en Gasoil : 0,0270 € ;
Gasolines 0,018 € per litre

22

Dirigits a : Empreses i empresaris
Descripció: condicions econòmiques
diferenciades i preferents en funció del tipus
d'operació ja sigui pòlissa de crèdit, préstec,
descompte d'efectes, crèdit documentari, etc.
BANC POPULAR

Dirigits a: autònoms i pimes
Descripció: Ofereix l'oportunitat de fer
Networking on-line. Fer publicitat de la seva
empresa, conèixer noves empreses i poder
treballar amb elles gratuïtament
SERVEIS

Estalviar 50 € al mes representa per a
l'empresa, a finals d'any 600€.

Convenis

Com pots aconseguir-ho ? Només amb
els avantatges econòmics, i serveis que tens
amb la Unió Empresarial de l'Anoia.

Convenis amb operadors de telefonia

Movistar

Vodafone

Convenis amb entitats asseguradores
Assessorament gratuït
Informació empresarial totalment actualitzada

Mútua General
de Catalunya

Convenis amb subministraments

Solred

d'informar de novetats legislatives,
tecnològiques, etc.
Borsa de Treball
La UEA disposa d'una borsa de treball al servei
de les empreses i persones demandants de
feina. Agilitat, immediatesa, confidencialitat,
facilitat...
Amb l'objectiu de poder cobrir millor la
demanda de les empreses, la nostra borsa de

treball està interconnectada amb altres borses
de treball públiques i privades de la comarca.

Petromiralles Fecsa
Endesa

Factor Energia

Convenis amb entitats financeres

Caixa
Catalunya

Caixa
Manresa

Caixa del
Penedès

Banc
Popular

BBVA

Lico
Leasing

Altres convenis

Hotels
HUSA

Fundació
UOC
dels Traginers

Grup TUV
Rheinland

AIICA

Associació
CETIM

Microsoft

COEIC

Banckup

Europcar

Grèra

Spanair

La UEA és membre de:

Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics
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Així, per obtenir el certificat d'aptitud
per a conductors professionals, que
tindrà una vigència de 5 anys, tots els
conductors hauran de fer un curs de 35
hores d'assistència obligatòria.

Aquests cursos, van adreçats a tots els
conductors que van obtenir el permís,
en el cas de D1 o D abans de l'11 de
setembre de 2008 i en el cas de C1 o C
abans de l'11 de setembre 2009.

Davant la nova legislació, l'Autoescola
Poble Sec, sempre atent a les
necessitats dels conductors, organitza a
partir del mes de gener uns cursos de
formació contínua per a l'obtenció
d'aquest certificat.

A partir del proper mes de setembre de
2011 tots els conductors professionals
se'ls exigirà estar en possessió de la
Targeta CAP, certificat d'aptitud per a
conductors professionals, per poder
conduir vehicles de mercaderies i de
viatgers, tal com estableix el Reial
decret 1032/2007, que regula la
qualificació inicial i la formació contínua
dels conductors de determinats vehicles
destinats al transport per carretera.

Formació contínua de CAP,
certificat d'aptitud per a
conductors professionals, a
l'Autoescola Poble Sec

Poolbike certifica la
qualitat dels seus
productes

Amb aquesta nova incorporació,
Laminar Air va consolidant la seva línia
de construcció d'una companyia de
serveis aeris amb una gamma
d'aeronaus que cobreixin totes les
necessitats, des de l'escola
d'ultralleuger i pilot privat fins als
serveis d'aviació general com són
l'aerotaxi, fotografia aèria, turisme o vol
lúdic.

Aquest tipus d'aeronau es defineix com
a “monomotor avançat” i és ideal per
fer viatges, per la qual cosa disposa de
“pas variable”, que permet volar a
potència motriu constant, major “parell
motor” (potència) i “pilot automàtic”
basat en radioajudes aeronàutiques o
GPS, de manera que, un cop enlairat,
l'avió anirà automàticament fins al punt
seleccionat del mapa. Disposa d'un
completíssim quadre d'instruments per
vol visual (VFR) i instrumental (IFR).
L'autonomia de l'avió és de 9,5 hores
amb un màxim de 1.900 Km (sense
comptar la reserva). La seva velocitat
mitjana és de 250 Km/h, de manera que
un viatge des d'Igualada a Màlaga es fa
en 3h i 25 min, i un a València o Palma
de Mallorca en 1h i 20 min.

restriccions de pes, resseguint punts
d'interès de la zona.

Rosebudfilms, la productora del grup
BoxCom, ha estat escollida per la
prestigiosa agència de comunicació
Ogilvy (filial de Londres), per crear i
efectuar els continguts audiovisuals de
la marca Ford al Saló de l'Automòbil de
París per les seves xarxes socials.

Rosebudfilms col·labora
amb Ford al Saló de
l'automòbil de París

Gèneres de Punt MAVE s'ha
especialitzat en la fabricació de teixits
de punt amb màquines circulars per al
mercat de peça exterior femenina, tot i
que també fabrica nombrosos articles
per a altres segments de mercat.
L'empresa, que dissenya i fabrica tots
els seus articles, presenta cada
temporada una nova i variada col·lecció
de teixits, tot oferint un mostrari
exclusiu i amb una personalitat
diferenciada.

L'obertura cap a nous mercats exteriors
s'emmarca dins l'estratègia comercial
de l'empresa que pretén aconseguir
noves oportunitats que facin possible el
manteniment o, fins i tot, l'increment
del volum de negoci.

reafirmat el seu afany de continuar
guanyant-se el mercat alemany amb la
presència a la fira tèxtil més important
d'aquest país celebrada a Munic el
passat mes de setembre.

Seguint el ja llarg procés d’introducció al
mercat de carburants menys agressius
amb el mediambient, Petromiralles ha
desenvolupat, en col·laboració amb
empreses químiques especialitzades i a
través d’un llarg procés d’I+D, dos
carburants de gamma alta que aporten
notables avantatges per als vehicles, per
als usuaris i per a la natura. Diesel
Millennium que és el gasoil per
automoció potenciat amb additius

Nous carburants i
productes a Petromiralles

En el seu afany de superació, GSE
presenta el GANXO AUTOMÀTIC
ELEBIA, un ganxo a control remot que
enganxa i allibera les càrregues
automàticament, evitant manipulacions
i desplaçaments, tot augmentant-ne la
productivitat i, el més important, la
seguretat en totes les maniobres que es
desenvolupen, ja que s'evita que sigui el
personal el que manipuli les càrregues.

també ofereix servei de manteniment
de vehicles i maquinària, incorporant un
innovador servei integral de revisió,
amb la qual cosa GSE fa el seguiment
del vehicle i manté al dia totes les
revisions, tant del vehicle com dels seus
accessoris, ja siguin grues, bolquets,
plataformes elevadores, etc.

Crédito y Caución
avançarà les
indemnitzacions per
impagament

www.gourmet-selection.com
www.facebook.com/Gourmet Selection

Progressivament anem ampliant el
nostre catàleg amb criteris de qualitat i
originalitat, per donar a conèixer el més
ampli ventall de clients i zones, les
excel.lències dels productes alimentaris
de la nostra terra.

Una selecció de productes tant
gastronòmics com artesanals i ecològics
(vins, caves , licors, olis, vinagres, foies,
mel, melmelades, arròs, xocolates,
productes per a celíacs i un llarg
etcètera). Productes de qualitat, de la
nostra terra ideal per a regals de Nadal
ja sigui per a amics, família o bé
d'empresa.

Des del passat mes de setembre una
nova botiga de productes gurmet de la
nostra terra a un clic de ratolí.

Neix Gourmet Selection. La
botiga en línia dels
productes catalans

d’empreses associades

notes de premsa

L'objectiu és disposar d'una aeronau
complexa, de 4 places que complementi
la flota de monomotors bàsics de
l'escola. Això suposa una millora en la
instrucció de pilots del curs PPL que
estan en l'última fase de la seva
formació, en la qual s'han de fer viatges
aterrant en diferents aeroports en un
mateix viatge i fer exercicis de
navegació de llarga distància. L'aeronau
també permetrà dur a terme viatges
entre diferents ciutats d'Espanya o de
l'estranger, i també confortables vols
locals de turisme des de l'aire, sense

Per tal de donar un millor servei,
l'escola de pilots amb seu a l'aeròdrom
d'Igualada-Òdena, Laminar Air, ha
adquirit una nova aeronau procedent
de Suïssa. Es tracta d'una Cessna C182
amb matrícula suïssa HB-CML, que ja és
operativa.

Laminar Air adquireix una
nova aeronau

A més, l'Autoescola Poble Sec també
ofereix una formació inicial que han
d'obtenir els nous conductors. A ells, la
formació exigida és un curs de 140
hores i la superació d'un examen
després d'haver seguit el curs.
L'Autoescola Poble Sec ser va ser el
primer centre homologat a Catalunya
per impartir els cursos CAP després
d'haver acreditat que disposa
d'instal·lacions, vehicles i mitjans
didàctics adequats per a dur a terme la
docència amb total garantia de qualitat,
a més de disposar d'una plantilla de
professors amb titulació, amplia
experiència i professionalitat. Per a
més informació dels cursos podeu
trucar al 93 805 16 37.

Amb una experiència en el sector tèxtil
en el mercat nacional des del 1973,
l'empresa ja va iniciar la seva expansió a
Europa fa uns anys però no va ser fins al
2009 que es va introduir de manera
decidida a Alemanya. Després d'una
molt bona resposta d'acceptació dels
seus articles en la col·lecció de la
temporada passada, l'empresa ha

L'empresa tèxtil igualadina Gèneres de
Punt MAVE, SL, especialitzada en teixits
de punt amb màquines circulars, va
estar present a la darrera edició de la
fira alemanya MUNICH FABRIC START
presentant la seva nova col·lecció per a
la temporada d'hivern 2011/12.

Gèneres de punt MAVE
consolida la seva expansió
al mercat alemany

La contínua inversió en innovació
permet l'empresa ser pionera en la
certificació del procés. Les bicicletes
aquàtiques Poolbike estan presents en
nombrosos països, els quals exigeixen la
màxima qualitat del producte.

POOLBIKE SLU, empresa igualadina
dedicada a la fabricació de bicicletes
aquàtiques, certifica els seus productes
sota les normatives ASTM 912-02, ASTM
A380-06, UNE -EN 2516:1997, SAE AMS
2700C i CE. Aquestes normatives són
les més exigents a nivell internacional
pel que fa a la protecció de l'AISI 316L.
Tots els components Poolbike reben un
tractament especial per immersió
electroquímica en tres fases diferents:
decapat, passivat i electropolit, el
resultat final dels quals queda certificat
sota aquestes normatives.

GSE és una empresa de venda i
reparació de grues amb seu a Igualada,
amb unes instal·lacions de 1.000 m2 i
equipada amb la darrera tecnologia en
maquinària i equips per a la reparació
de tot tipus de maquinària hidràulica,
vehicles i sistemes d'elevació.
Disposa d'un personal altament
qualificat, que ofereix un servei
personalitzat i ininterromput durant
tots els dies de l'any, així com també
serveis d'assistència de 24 hores. GSE

GSE (Grues i Serveis
d'Elevació, SL)

Més informació: www.rosebudfilms.net

Aquestes col·laboracions internacionals
són fruit de l'experiència i del
coneixement de l'equip humà i el
sistema de treball que integra
l'empresa. La producció pròpia i la
immediatesa, han estat factors clau en
l'adjudicació d'aquest projecte.
A Rosebudfilms reconeixen la
importància que tenen actualment les
noves tendències de comunicació
(Internet i xarxes socials) i inverteixen
constantment en les noves tecnologies
per poder oferir el ventall més ampli de
serveis i solucions adaptades als seus
clients.

El Saló de l'Automòbil de París, és
juntament amb els de Ginebra i
Frankfurt, un dels més prestigiosos
d'Europa i és on totes les marques
presenten les seves novetats. L'equip
de Rosebudfilms va cobrir el tema
fotogràfic, la producció audiovisual i les
fotografies esfèriques. Aquest tipus de
fotografia permet la visió interactiva
dels 360º d'un espai i poder navegar per
les fotografies segons el criteri de
l'usuari.

Per això, Petromiralles ha instruït el seu
personal del Departament Comercial
perquè puguin assessorar els
consumidors de gasoil.

De l’estudi, se’n desprèn la certesa de la
millora en l’índex de contaminació dels
gasoils, però al mateix temps s’observa
que, sigui quina sigui la seva
procedència i el seu subministrador, els
canvis de temperatura i els d’humitat
ambiental poden alterar la immunitat
biològica del producte durant el temps
en què estigui en un dipòsit, i ser atacat
per fongs o bacteris. Per això,
Petromiralles recomana els usuaris de
gasoils que tinguin la màxima cura de
mantenir els seus dipòsits nets i cuidats
i, a ser possible, l’addició amb productes
biocides per evitar que bacteris i fongs
puguin afectar el rendiment del gasoil,
coincidint en aquesta recomanació amb
les grans marques europees de camions
que també ho fan amb els seus clients.

Al mateix temps, a causa del canvi que
la modificació de la Directiva 98/70/CE
de la Unió Europea que, per a la
preservació del mediambient, ha obligat
a reduir notablement el contingut
màxim de sofre en els gasoils,
Petromiralles ha fet una exhaustiva
anàlisi de les conseqüències que aquest
fet pot comportar en
l’emmagatzematge d’aquest carburant.

Gasolina 95 octans Futura correspon
exactament al mateix concepte, però
destinat als vehicles amb motor per a
gasolina. Per a una perfecta informació
dels usuaris, Petromiralles ha editat uns
díptics clarament explicatius dels
avantatges que ofereixen aquests nous
carburants, i que estan a la disposició
dels interessats en les oficines de les
seves estacions de servei.

multifuncionals high quality que
Petromiralles subministra com a
carburant de gamma superior per a
vehicles amb motor diesel.

Per a qualsevol informació sobre això,
poden adreçar-se a l'agència exclusiva
Fusté Mediadors d'Assegurances, SL
(08.026, reg. núm. 900)
Av. Barcelona, 180
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 803 10 71
Fax 93 805 1063
ag08026@creditoycaucion.es

El nou servei, denominat CyCash, pot
ser sol·licitat per qualsevol assegurat. La
seva aplicació crea un marc a partir del
qual cada empresa assegurada podrà
sol·licitar l'avançament
d'indemnitzacions individuals, que
haurà de ser acceptat per la companyia.

La dimensió indemnitzadora de
l'assegurança de crèdit és enorme: ja
representava abans de la crisi el 25 %
del total aportat a les empreses
espanyoles des del sector assegurador i,
d'acord amb l'última “Memoria Social
del Seguro", va assolir els 1.200 milions
d'euros el 2009. La idea de Crédito y
Caución és crear un procediment per
mitjà del qual les empreses puguin
reduir el termini indemnitzatori pactat
en funció de les seves necessitats de
finançament. Crédito y Caución farà
front a aquest avançament de les
indemnitzacions mitjançant la generació
interna de recursos.

Les 45.000 empreses espanyoles que es
protegeixen del risc d'impagament amb
una assegurança de crèdit tenen una
nova font de finançament de la seva
activitat: Crédito y Caución. Els
assegurats de la companyia, líder de
l'assegurança de crèdit a Espanya, amb
prop d'un 60 % de la quota de mercat,
podran sol·licitar el pagament per
avançat de les seves indemnitzacions
generalment es pacta el 80 % de la
pèrdua- i arribar a rebre aquesta
injecció de liquidesa al cap de 30 dies
del sinistre.

Innovacio i
competitivitat

En els darrers anys, la innovació ha
emergit amb força com a element
fonamental de la competitivitat
empresarial. Està a l'ordre del dia dels
programes de promoció econòmica de
totes les administracions; i les escoles de
negoci i universitats multipliquen la seva
oferta formativa sobre conceptes
vinculats a innovació.

Però, quina és la naturalesa del fenomen?
Per què ara cal decididament construir
una cultura innovadora, formar directius
innovadors, i generar empreses
innovadores? En primer lloc, per la intensa
pressió competitiva. En poc menys d'una
dècada, mitja humanitat ha entrat en el
joc de l'economia de mercat: Brasil,
Rússia, Índia i la Xina, entre d'altres, s'han

Publicitat

Informi’s

COMPROMÍS:
Aquest cop sí!
Aprendrà
l’idioma
que vol

PARTNER-SOLUTIONS.BIZ ÉS DIFERENT:
• Professors titulats i amb una àmplia experiència
• Classes “in company”, a distància o al nostre centre
• Aula Virtual i servei de tutor on line
• Gestió GRATUÏTA de les bonificacions de la Fundación Tripartita
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a

685 909 503

PARTNER-SOLUTIONS.BIZ
C. Virtut, 22, 1r
08700 IGUALADA (Barcelona)
Tel.: 93 804 86 18
Mòbil: 685 909 503
e-mail: info@partner-solutions.biz
www.partner-solutions.biz

convertit en formidables competidors
nostres. Europa ha sortit de la zona de
confort. En segon lloc, per la velocitat del
canvi tecnològic: la intensa competència i
les oportunitats que ofereix la tecnologia
fan que disminueixi dràsticament el cicle
de vida del producte i del servei. No
podem esperar mantenir les mateixes
gammes de productes en el mercat durant
gaire temps, haurem de ser capaços de
generar contínuament noves onades de
producte que seran ràpidament
desbancades per productes substitutius o
millorats, però dels quals haurem de
capturar uns marges elevats durant el
breu temps que es mantinguin en el
mercat. I per això, hauran de ser
productes sofisticats.
L'economia, doncs, agafa una perspectiva
evolucionista: les empreses es modelen
com a organismes vius que tenen unes
regles de joc clares, de supervivència i de
mort: si obtenen beneficis, i poden
reinvertir, continuen endavant. Però si no,
moren inevitablement. I en aquest joc
evolucionista, no necessàriament
sobreviuran les empreses més grans, ni les
més fortes financerament, ni les més
experimentades en el seu àmbit
d'operacions... Sobreviuran les que millor
s'adaptin al mitjà. Les més flexibles i
ràpides entenent i capturant les
oportunitats de l'entorn. Aquelles que
sàpiguen valorar els canvis de l'entorn.
Amb l'inconvenient que l'entorn canvia de
forma dramàticament accelerada i, a
voltes, imprevisible.
Per això, òbviament, caldran normatives i
entorns legals flexibles, que permetin a
l'empresa adaptar-se ràpidament a noves
condicions de contorn (fluctuació de la
demanda, obertura dels mercats, aparició
de nous competidors, irrupció de noves
tecnologies). I, de la mateixa manera que

l'evolució de les espècies es dóna a través
de mecanismes de variació (mutacions,
canvis aleatoris en l'ADN) i selecció (triomf
dels canvis que permeten una millor
adaptació al medi), les empreses del segle
XXI hauran de ser capaces de generar les
seves pròpies mutacions. En aquest cas,
no aleatòriament (com en un ecosistema
biològic), sinó de forma intel·ligent i
planificada: innovar és un concepte
emergent de gestió. No és la superposició
d'un conjunt d'iniciatives que parteixen
d'idees peregrines, sinó que significa la
incorporació de tècniques sistemàtiques
de gestió orientades a adaptar
permanentment l'empresa (la seva
estratègia i la seva estructura) a l'entorn.
I, en aquest nou model d'empresa,
orientada al canvi i a la innovació perquè
l'entorn és canviant dia a dia, la tecnologia
jugarà un paper fonamental. Es pot
innovar en molts camps (en logística, en
canal comercial, en organització de
processos, en servei postvenda, en
mecanismes de finançament...). Però la
tecnologia és una dimensió fonamental de
la innovació.
Per què? Doncs, com a mínim, per tres
motius fonamentals:
• En primer lloc, perquè la tecnologia
modifica de forma no lineal les
funcions de producció. El canvi de
paradigma tecnològic pot significar
increments de productivitat
exponencials. Imaginem com s'ha
incrementat la productivitat en entorns
d'oficina amb la irrupció del correu
electrònic o de la Blackberry (que
significa, gairebé, portar l'oficina a la
butxaca). Què ha significat, per
exemple, la irrupció de l'ordinador
personal (un cop la tecnologia de
semiconductors ha estat madura per

desenvolupar-lo). O, imaginem com
s'altera la funció de producció de la
navegació quan es passa d'un
paradigma tecnològic de navegació a
vela a aeronavegació. Si viatjar de
Londres a Nova York al segle XVII
comportava 6.000 hores, avui, amb
avió, podem arribar en 6 hores.
• En segon lloc, perquè la tecnologia
permet operar en condicions de
monopoli. Disposar d'una tecnologia
pròpia elimina els competidors (perquè
ningú més ho sap fer). Però, a més, si la
tecnologia està protegida
industrialment, ningú més ho pot fer
(perquè la llei ho prohibeix). Una
patent, de fet, és la concessió
legislativa d'un monopoli temporal.
• En tercer lloc, perquè existeix
tecnologia a disposició en l'entorn, i el
ritme de generació de tecnologia és
absolutament ingent. Cada cinc anys es
dobla l'estoc de coneixement mundial,
acumulat en universitats, centres de
recerca i centres tecnològics. Occident,
des dels anys 80, ha fet un esforç intens
de generar coneixement diferencial.
Catalunya, específicament, significa ja
l'1 % de la producció científica mundial.
Hem superat a Finlàndia (un dels països
més competitius del món) en quantitat
i qualitat de publicacions científiques.
El repte, ara, és aconseguir que la
nostra indústria absorbeixi aquesta
tecnologia i la transformi en avantatges
competitius.
Siguem, doncs, optimistes. Tenim reptes
de primera magnitud, però disposem de
les capacitats necessàries per abordar-los.
Xavier Ferràs
Doctor en direcció d'empreses i MBA
(ESADE)
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