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editorial.

A la Unió Empresarial de l'Anoia acabem de celebrar
l'Assemblea General Extraordinària en motiu de les eleccions als òrgans de govern. A
partir d'aquestes eleccions s'han retirat alguns membres que feia molts anys que ens
acompanyaven i s'han incorporat nous associats que, a partir d'ara, seran part activa de
la nostra entitat. És per això que tant als uns com als altres volem agrair-los la seva
dedicació i el seu esforç desinteressat a favor de la millora de la situació de l'empresariat
anoienc, la UEA no és una entitat tancada, ans al contrari, és oberta i receptiva a les
aportacions i opinions dels socis empresaris, i és per aquest motiu que us convidem a
participar-hi activament o a fer sentir la vostra opinió i els vostres suggeriments.
La UEA la fem tots els que en formem part, els socis són
la raó de ser de la nostra entitat i des d'aquí treballem per assolir-ne la màxima
representativitat, ser més representatius ens fa més forts a l'hora de treballar i defensar
les nostres necessitats i interessos, és per tot això que convidem a tots aquells que no en
formeu part, a participar-hi per tal de poder gaudir de tots els avantatges que des d'aquí
us oferim.
Ara per ara, però, el primer objectiu per assolir és la
millora de la situació de les nostres empreses i és per aquest fet que hi estem dedicant els
màxims esforços, perquè puguin desenvolupar-se al nostre territori i no hagin de tancar
com moltes altres han fet en els darrers anys. La UEA és una entitat amb molt
dinamisme, preparem moltes accions de les quals es poden beneficiar els nostres
associats, accions que estan encaminades a facilitar, millorar i desenvolupar la situació
de les empreses, en aquest sentit us vull avançar que per al proper 24 de novembre hem
organitzat una jornada de Networking on participaran empreses d'arreu de Catalunya
amb l'objectiu de donar-se a conèixer, escoltar, trobar possibles col·laboradors, socis i
inversors i així generar negoci. Aquesta és una oportunitat que teniu d'establir multitud
de contactes de negocis sense necessitat de desplaçar-vos, una ocasió que no heu de
desaprofitar.
A llarg termini, però, també hem de pensar en el futur i
donar suport a aquells projectes que ens poden aportar dinamisme econòmic, buscar
fórmules de relació i de treball amb altres institucions per adoptar mesures que ens
permetin incidir en la situació actual i millorar- la. L'esperit de la nostra entitat és la
defensa ferma dels interessos de l'empresari i participar en la planificació del futur
empresarial del nostre territori, per garantir un model territorial de desenvolupament
econòmic i social que ens permeti viure i treballar a la nostra comarca.
Ramon Felip i Bolba
President de la UEA
Vicepresident FEPIME

