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editorial.

En aquest número, i ja en són 27, encetem un nou
apartat “Els empresaris de prop”, coneixerem de prop els empresaris de la comarca, com
ho fan per superar la delicada situació econòmica que estem patint i com veuen el futur
de la comarca, diferents punts de vista i diferents maneres d'afrontar la crisi però tots
coincideixen en l'esperit de superació i en les ganes de tirar endavant els seus projectes,
amb esforç, innovació i sempre amb un punt de positivisme per afrontar aquest
entrebanc. Malgrat l'entorn que ens envolta hi ha molts exemples d'empreses a la nostra
comarca a les quals se'ls estan obrint noves oportunitats. Notícies positives en un marc de
recessió.
També s'han continuat creant empreses perquè cal no
oblidar que la crisi posa en marxa mecanismes d'ajustament i la creació d'empreses n'és
una, però l'emprenedoria no és fàcil i menys en plena crisi i per això des de la UEA hem
creat un programa molt ambiciós per ajudar les persones a emprendre i guiar-les en el
procés d'autoocupació que comprèn un conjunt d'actuacions que facilitarà totes les eines
i recursos per a posar en marxa un projecte. Des del seu inici fins al final i posant especial
èmfasi en les oportunitats que generen els nous sectors.
En aquest mateix sentit hem posat en marxa un nou
projecte adreçat als estudiants de batxillerat i formació professional de la nostra comarca
i que té com a objectiu fomentar l'esperit emprenedor entre els joves, inculcar-los els
valors de l'emprenedoria que no només els han de ser útils per posar en marxa la seva
empresa sinó també per desenvolupar les seves habilitats i capacitats personals i
sobretot la confiança en si mateixos. En aquest mateix projecte, els alumnes visiten
diverses empreses en les quals coneixen de primera mà les experiències dels empresaris i
els diversos processos productius. Des d'aquí vull donar les gràcies a totes les empreses
que han col·laborat amb nosaltres obrint les seves instal·lacions als joves visitants.
Així doncs l'emprenedoria és l'eix de les activitats que,
durant aquest any 2012, estem duent a terme des de la UEA amb l'objectiu de fomentar la
creació de noves empreses i la consolidació de les que ja hi ha. El món està canviant i
també estan sorgint noves oportunitats i nous camps per a l´aplicació de la capacitat
emprenedora que ara podem aprofitar.
Vull aprofitar per comunicar-vos que ja estem
preparant una nova edició de la trobada empresarial anual que organitza la UEA i que
enguany, com a novetat, celebrarem després de l´estiu coincidint amb l´inici del nou curs
i del que ja us anirem informant puntualment.
Ramon Felip i Bolba
President de la UEA
Vicepresident FEPIME

