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Quienes somos

Esp
UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ ANOIA (UEA)

Constituida en 1982, la UEA  es una asociación empresarial 
de afiliación voluntaria y  carácter multisectorial integrada por 
diferentes empresas, gremios y asociaciones.
Actualmente representa a más de 2.000 empresas y su ámbito 
de actuación se centra en la comarca de l’ Anoia (Barcelona) y 
comarcas limítrofes.

Los objetivos fundamentales de la entidad son:  

• Representar los intereses empresariales de sus integrantes.

• Facilitar a las empresas los instrumentos  y habilidades para 
   crecer y adaptarse al mercado y ser más competitivas, con 
   responsabilidad y valores sociales.

• Fomentar la actividad económica y el  tejido empresarial 
  de nuestro territorio, ayudando  a crear ocupación y 
   prosperidad actual y futura.

Estos objetivos se traducen en un amplio  conjunto de 
acciones que el equipo de la UEA programa anualmente  con 
la finalidad de contribuir a la mejora de la competitividad y el 
desarrollo empresarial:

· Cursos de formación continua y ocupacional.

· Conferencias y seminarios de temática especializada.

· Condiciones especialmente favorables derivadas de 
    convenios con diferentes proveedores. 

· Asesoramiento personalizado.

· Bolsa de trabajo.

La UEA es también un espacio de encuentro empresarial 
donde se pretende favorecer el intercambio de experiencias 
y la interrelación entre empresas tanto en el ámbito local 
como exterior (Jornadas Networking UEA, conferencias, 
seminarios…).

Los elementos más representativos de nuestra asociación son:

•  Esmorzars i Dinars UEA: desayunos y comidas networking 
    que cuentan con la  participación de un destacado ponente.

•  UEA Magazine: revista trimestral  premiada como mejor 
   revista asociativa española.

•  Espai Empresa: espacio radiofónico de temática 
   empresarial y emisión semanal en Radio Igualada.

•  Espai  UEA TV:  Programa de TV de la UEA que se emite 
   en el Canal Taronja y en Vilanova del Camí TV. 

•  Sopar UEA:  La tradicional cena anual de la entidad,  
    innovadora en cada una de sus ediciones y escenario de    
    la entrega de los premios UEA.

Qui som

Cat
La Unió Empresarial de l’Anoia és una associació empresarial, 
sense ànim de lucre i de lliure afiliació que agrupa gremis 
i empreses pertanyents a diferents sectors econòmics de 
l’Anoia i comarques veïnes.

Els objectius fonamentals de l’entitat són: 

• Representar els interessos empresarials dels seus integrants.

• Facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer,  
   adaptar-se al mercat i ser més competitives, amb  
   responsabilitat i valors socials.

• Fomentar l’activitat econòmica i el teixit empresarial 
   del nostre territori, ajudant a crear ocupació i prosperitat 
   actual i futura.

L’entitat agrupa,  actualment,  empreses directament 
associades, gremis i entitats sectorials, esdevenint un 
òrgan de relació, d’opinió, de debat i d’expressió de la veu 
empresarial de la comarca.
Atesa la seva alta representativitat i la qualitat de les accions 
desenvolupades, la UEA  s’ha convertit en una entitat de 
referència en l’àmbit de les associacions empresarials 
territorials del nostre país.
La UEA és cofundadora de FEPIME (Federació Empresarial 
de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), està adscrita 
a Foment del Treball Nacional i, en conseqüència, a la 
patronal d’àmbit nacional CEOE (Confederació Espanyola 
d’Organitzacions Empresarials).
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Además de atender las necesidades empresariales, la UEA 
está directamente implicada en la promoción y reactivación 
económica de la comarca de l’ Anoia, ya sea participando en 
políticas activas de las diferentes administraciones públicas, 
o impulsando proyectos propios, la reactivación industrial es 
también uno de nuestros objetivos prioritarios.

Les invitamos a conocernos y a visitar nuestra web  
www.uea.cat  donde podrán ver con mayor detalle cada uno 
de nuestros servicios y actividades.

About us

Eng
UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ ANOIA (UEA)

Founded in 1982, the UEA is a voluntary, non profit multi-
sector Business Association   made up of companies, 
associations and trade guilds.  It is located in the region of 
“L’ Anoia” (Barcelona, Spain) and currently represents more 
than 2.400 companies.

Our main aims are to represent, defend and promote the 
economic, social and cultural interests of our associates.

Various activities are planned annually by the UEA team 
in order to improve the competitiveness and business 
development of our associates:

•  Training, both continual and occupational.

•  Conferences and workshops on specific topics.

•  Special conditions negotiated with our suppliers.

•  Personalised advice.

•  Job board.

The UEA is also a meeting place where networking 
experiences not only between local but also foreign 
companies are facilitated.

Some of the most representative items of our Association are:

 

•  “Esmorzars UEA” (UEA Breakfast) : Networking breakfasts 
     with a conference by a prominent guest.

•  “UEA Magazine” : Quarterly magazine which was recently 
    recognized as the best Spanish business association      
     publication.

•  “Espai Empresa” :  A business space on the local Radio 
     Igualada station.

•  “Sopar UEA” : The traditional annual dinner of the UEA, 
    always innovative and the scene for the presentation of 
     the UEA prizes.

Apart from dealing with business needs, the UEA is directly 
involved in the promotion and economic revival of the area of 
the Anoia, be it by participating in political activities with local 
public bodies, promoting our own projects or industrial revival.

We invite you to visit our web www.uea.cat  and to contact us. 
We will be pleased to inform you about our different services 
and activities.
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· L’any 2013 ha estat molt important  per a la UEA, ha 
estat un any de canvis i millora constant cap a un camí 
orientat  a la nova situació econòmica  i a la necessitat 
real de les nostres empreses.

El 2013, amb el rellançament del nou projecte, ha servit 
per constatar que l’empresariat comarcal creu en la 
nostra organització i se la fa seva, però a la vegada li 

reclama un major protagonisme. L’associat ens demana, 
sobretot,  el desenvolupament de tasques i gestions que 
tinguin a veure amb el seu dia a dia i que donin major 
suport a tots aquells àmbits en els quals les empreses són 
neòfites o necessiten millorar.

El 2013 les gestions de la UEA s’han multiplicat: 
conferències, cursos, seminaris, xerrades, Esmorzars 
UEA, Dinars UEA, Setmana de l’Ocupació, Aula Business, 
convenis, gestions amb ajuntaments, gestions amb la 
Generalitat,col·laboració publicoprivada...
Gràcies a l’activitat dels professionals, al compromís 
dels membres de la Junta Directiva i al suport dels seus 
associats, la UEA és una entitat reconeguda i respectada 
en els ambients empresarials d’arreu. La UEA és forta en 
el territori i ho ha de continuar sent, com a representant 
del món empresarial, com a interlocutor valuós, com a 
referent econòmic, com a lloc a on neixen i s’acullen les 
iniciatives. 

La UEA, una associació que vol dinamitzar, donar suport 
i potenciar totes les associacions empresarials de la 
comarca, respectant la seva autonomia; en una iniciativa 
de col·laboració que permeti les economies d’escala, les 
sinergies organitzacionals, el major poder de negociació, 
assolint una massa crítica que ens faci més competitius,  
compartint els recursos humans i tècnics. La UEA  vol 
ser la gran patronal comarcal, on hi càpiga tothom, 
afiliat directament o per via del seu gremi o associació 
professional, amb un objectiu clar: treballar plegats per a 
la competitivitat i la continuïtat de les nostres empreses.
Només comptant amb tots vosaltres la UEA pot assolir 
aquestes fites. 

Gràcies pel vostre suport.

Presentació

Blai Paco
President

Unió 
Empresarial 

de l’Anoia.

Any de canvi



Actuar com a PROMOTORA  d’accions que ajudin a: 

• Generar i atreure nous projectes empresarials en el 
   nostre territori.

• Consolidar les nostres empreses.

• Representar l’empresariat comarcal, fent-lo sentir   
   valorat i formant part d’un  projecte amb projecció. 

• Facilitar l’accés a nous mercats. 

• Fomentar les accions sectorials, cooperació empresarial 
   i de clústers.

• Potenciar la col·laboració publicoprivada.

• Fomentar valors que millorin la reputació empresarial i 
   el compromís social.

• Col·laborar amb d’altres entitats que ens ajudin a
   millorar el servei al soci.

• Potenciar el desenvolupament econòmic de la comarca.

• Ajudar a crear ocupació  i prosperitat actual i futura.

• Representar l’empresariat comarcal  davant d’ entitats 
   públiques i privades.

• Facilitar  a les empreses les eines per créixer, adaptar- 
   se al mercat i ser més competitives, amb responsabilitat 
   i valors socials.

Visió de la UEA Missió

7
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Els òrgans de  govern de l’associació són: L´Assemblea 

General, òrgan sobirà de l’associació, la Junta Directiva, 
la Junta Executiva i el President que és qui presideix 
tots els òrgans.

La plantilla de l’associació està formada per 5 
persones que cobreixen les àrees de direcció general, 
administració, comptabilitat, formació, comunicació, 
gestió dels socis i serveis.   

Blai Paco
Intarex 

Xavier Badia
Gremi de Blanquers

Xavier Camins
Camins Grup

Paula Arias
UEA

Joan Tristany
Tristany i Trull

Gremi Constructors i 
promotors d’ Obres de la 
Comarca de l’ Anoia

Gremi  Instal·ladors de la 
Comarca de l’Anoia

Gremi d’ Hostaleria i Turisme 
de la Comarca 
de l’ Anoia

Ferreteria Soledat 
SCP-Gelou

Esquemes informàtics 
SL- Ceina

Comercial Godó

Gràfiques Vilanova

Grup Carles

MG Comunicació

Transports Bernadet

Taller Àuria

Grup Air

Instal·lacions Parera 

Tenigram 

Feedbackground

Poolbike 

Soluciones y aplicaciones 
tecnológicas integrales 

Dorsan Filtración 

Fira Igualada

Nova Mevir

President  d’ Honor

Preident Emèrit

Agrupació Tèxtil 
Fagepi

Meritem

JUNTA DE GOVERN I JUNTA DIRECTIVA

VOCALS JUNTA DIRECTIVA

VOCALS JUNTA DE GOVERN

EQUIP DE GESTIÓ UEA

President

Vicepresident 
representant de gremis

Vicepresident  
representant d’empreses

Secretària General

Tresorer

Francesc Sabaté

Àngel Escura  

Manel Pla  

Sadurní Moreno

Manel López  

Xavier Bustos  

Àngel Acevedo

Xavier Carles  

Miquel Gleyal

Jordi Bernadet

Joan Jubert  

Ramon Felip  

Josep Parera  

Xavier Marginet 

Francesc Alcaraz 

Ferran Bosque  

Moisès Bargués 

Domingo Sánchez 

Joan Domènech

Montse Duch  

Josep M. Vives 

Ramon Felip 

Antonio Egea  

Francesc Seuba 

Òrgans 
de govern 

paula@uea.cat

montse@uea.cat

pilar@uea.cat

socis@uea.cat

Gerència

Continguts, 
comunicació i 
borsa de  treball

Formació  i 
comptabilitat

Gestora àrea 
socis

Conserge

Paula Arias            

Montse Soteras

Pilar Moreno 

Abigail Martín  

Raúl Porras 
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Les comissions  
de treball

Serveis 
als socis

La UEA s’organitza a través de diferents 
comissions assessores que estan integrades per 
associats membre de la Junta Directiva, siguin 
representants d’empreses o d’associacions, que  
treballen temes d’interès general per a l’entitat 
i s’estructuren en funció de diferents àrees 
temàtiques.

Els objectius de les comissions són els següents:

a) Ser una mitjà dinàmic de  participació dels 
    socis en la gestió dels diferents projectes 
    que duu a terme l’entitat. 
b) Ser un òrgan  consultiu  per als propis 
    òrgans de govern de l’entitat, per a les 
    empreses  i per a altres organismes i 
    entitats externs

Funcions: Tramesa de coneixement i 
experiència, fomentar el voluntariat, aprofitar els 
recursos existents. 

Organització: Cada comissió s’organitza de 
forma independent i defineix el seu propi 
funcionament intern.  

Membres: Un responsable i un mínim de 
2 vocals, amb la possibilitat d’ampliar amb 
participants externs en funció de les necessitats 
de la pròpia comissió,

Actualment estan constituïdes les següents 
Comissions:

•  Socis

•  Gremis

•  Innovació

•  Màrqueting

•  Finances

•  Organització industrial i producció

•  Logística

•  RRHH

•  Internacionalització 

•  Director General i Estratègia

•  CUMA (Urbanisme i Mobilitat)

•  TIC 

INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL SOCI

Atenció al soci, informació general, consultes i tràmits.
Informació puntual de les activitats que s’organitzen. 
Serveis en línia a través del web www.uea.cat

EL WEB DE LA UEA

L’adreça http://www.uea.cat us ofereix els serveis  i les 
notícies que tenen relació amb l’entitat.

•  Agenda detallada.

•  Notícies d’interès.

•  Directori d’empreses associades.

A més totes les empreses associades poden gaudir dels 
següents serveis:

•  Borsa de treball. 

•  Consultes en línia.

•  Informació convenis.

•  Ofertes B2B (descomptes oferts per les 
   empreses associades).

•  Inscripció a les activitats de la UEA.

OFERTES B2B

L’apartat d’Ofertes B2B del web de la UEA és un servei gratuït 

i en línia adreçat en exclusiva a les empreses associades, per 

promoure ofertes de productes i serveis entre els associats i 

està disponible a través de l’accés Àrea socis de www.uea.cat

El funcionament és molt simple. Qualsevol persona associada 

que accedeixi a l’Àrea socis podrà consultar les ofertes. D’altra 

banda, les empreses associades que vulguin publicar les seves 

ofertes poden fer-ho a través de l’opció “Les meves ofertes 

B2B”. Les Ofertes B2B també s’envien periòdicament a través 

del Newsletter electrònic a totes les empreses.

Aquest servei pretén donar notorietat a les empreses que 

ofereixen els seus productes i serveis amb condicions 

especials al col·lectiu d’associats; i, d’altra banda,  que les 

empreses associades es puguin beneficiar en primer terme 

d’una oferta empresarial propera i de qualitat com és la de la 

nostra comarca.
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ASSESSORAMENT

Informació empresarial  totalment actualitzada sobre tot 
allò que l’empresari necessita per desenvolupar la seva 
activitat empresarial.

SERVEI ASSESSORAMENT D’IMPAGATS:  La UEA ofereix un 
servei d’assessorament d’impagats exclusiu per a les empreses 
associades. Un cop al mes, un dels millors advocats i expert 
en morositat atén les consultes de les empreses.

SERVEI ASSESSORAMENT EN TELECOMUNICACIONS:  La 
UEA  posa a l’abast dels seus associats un assessor expert en 
telecomunicacions que té com a objectiu abaratir els  costos  
de telefonia de les empreses.

LES INSTAL·LACIONS DE LA UEA

La UEA posa a disposició de les empreses associades, amb 
una reserva prèvia, les aules i sales de reunions amb els 
corresponents serveis complementaris. Els socis de la UEA 
poden gaudir de l’ús gratuït de les instal·lacions (fins a 20 
hores l’any).

FORMACIÓ

La UEA compta amb  una experiència de més de 15 anys en 
l’organització de cursos de formació  tant per a treballadors en 
actiu com per a desocupats.  Anualment s’organitza un ampli 
programa formatiu impartit per professors de gran prestigi que 
fan de la UEA una entitat formativa de referència a la nostra 
comarca.
El nostre bagatge formatiu està certificat per la ISO 9001:2008.

Formació contínua i totalment subvencionada per a treballadors 
en actiu.

Formació bonificada, a mida de les necessitats de les empreses. 
La UEA gestiona els tràmits de bonificació davant la FTFE a un 
preu molt especial per als socis de la UEA.

Formació directiva-Aula Business: L’Aula Business de la UEA 
ofereix anualment una planificació estable de cursos altament 
especialitzats focalitzada a donar resposta a les necessitats 
del sector empresarial, una formació que respon a la pròpia 
demanda dels socis de la UEA.

ACTIVITATS

La UEA planifica anualment un programa molt complert 
d’activitats:

•  Esmorzars UEA i Dinars UEA: actes 
   trimestrals on es convida un personatge 
    rellevant del món econòmic i/o empresarial.

•  Sopar de l’empresari: Trobada empresarial  
   anual.

•  Conferències, jornades i tallers.

•  Networkings empresarials.

BORSA DE TREBALL

La Unió Empresarial de l’Anoia disposa d’una borsa de 

treball al servei de les empreses associades i demandants 

de feina de la comarca de l’Anoia. Es tracta d’un servei  

en línia totalment gratuït, al qual també es pot accedir a 

través del web www.uea.cat. O si voleu un servei més 

personalitzat podeu adreçar-vos a la nostra seu i us 

tramitarem la vostra oferta personalment.
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Convenis

La UEA té acords amb diferents proveïdors de serveis amb 
la finalitat d’oferir condicions econòmiques preferents als 
nostres associats.

La UEA treballa perquè les condicions ofertes per aquestes 
empreses i/o entitats signifiquin una millora important 
respecte als preus de mercat. 

CONVENIS AMB ENTITATS 
ASSEGURADORES:

Mútua General de Catalunya:

Arag

CONVENIS AMB EMPRESES 
SUBMINISTRADORES:

Petromiralles 

Solred

Factor Energia

Fecsa Endesa

Xavier Calvet - consultoria 
en telecomunicacions

CONVENIS AMB ENTITATS 
FINANCERES:

Condicions econòmiques  diferenciades  i preferents en 
funció del tipus d’operació  ja sigui pòlissa de crèdit , préstec, 
descompte d’efectes, crèdit documentari, leasing, finançament, 
factoring o rènting.

Banc Sabadell

ICF

Banc Santander

ALTRES 
CONVENIS:

Hotels HUSA

El Periódico

Grup TÜV Rheinland

Asesunión

Europcar

Vueling

Fluing

CONVENIS AMB MITJANS 
DE COMUNICACIÓ:

La Veu de l’ Anoia

Canal Taronja

Ràdio  Igualada

Per beneficiar-se d’aquests convenis i/o donar-vos d’ lta podeu 
consultar condicions a la secretaria de la UEA.

ACORDS AMB COL·LEGIS I 
ASSOCIACIONS PROFESSIONALS:

La UEA té signats acords amb col·legis i associacions 
professionals amb l’objectiu 
d’ establir col·laboracions i accions dirigides als diferents 
col·lectius i a la vegada establir sinergies entre les diferents 
entitats.

CETIM (Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Manresa)

Microsoft Productivity Center

COEIC (Col·legi d’Enginyeria 
Informàtica de Catalunya)

CAATEB (Col·legi d’Aparelladors 
i Arquitectes Tècnics)

COACB (Col·legi d’Agents 
Comercials de Barcelona)

ACCID (Associació Catalana 
de la Comptabilitat i la Direcció)

Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya

ALTRES ACORDS:

La UEA és membre del Patronat de la Fundació del Traginer,  
una fundació que té per objectiu  conservar, divulgar, estudiar 
i mostrar la col·lecció Antoni Ros de carros, carruatges i oficis 
que giren a l’entorn del fet traginer.

Fundació dels Traginers



Gremis i entitats 
associades

La Unió Empresarial de l’Anoia gaudeix d’una alta 
representativitat, actualment  representem a 2.300 empreses 

de tots els sectors, comercials, industrials i 
de serveis, pertanyents a l’Anoia i comarques veïnes.

ACTUALMENT LA UEA COMPTA AMB ELS SEGÜENTS 
GREMIS I ENTITATS ASSOCIATS:

Gremi de Flequers 
de la Província de Barcelona

13
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Conferències

La UEA organitza, anualment, un programa molt acurat de  
conferències  i seminaris  sobre temes d’actualitat i d’interès 
econòmic i empresarial i obert a totes les   persones que hi 
puguin estar interessades.

Des de la seva aprovació el 2008, 
el Pla General Comptable ha tingut 
modificacions parcials. El senyor 
Anselm Constans, economista,  
censor jurat de comptes  i membre de 
la Junta Directiva de l’ACCID, realitza 
una sessió informativa per resoldre 
tots els dubtes que generen  els canvis 
normatius i altres aspectes del Pla 
General Comptable 2013. 

Amb la col·laboració de:

Com actuar en la pràctica davant 
un impagament? En aquesta 
conferència, d’enfocament molt 
pràctic, a més d’explicar els millors 
procediments per al recobrament de 
deutes, el ponent comparteix el seu 
instrumental de gestió d’impagats 
per tal d’afrontar amb èxit totes les 
situacions de cobrament que es 
presentin en el dia a dia.

Ponent: Pere Brachfield, morosòleg 
i professor de Crèdit Management 
d’EAE Business School.

Amb la col·laboració: 

Conferència monogràfica sobre 
Colòmbia que sota el títol Colòmbia, 
oportunitats de negoci i inversió vol 
aproximar i donar a conèixer un dels 
països emergents d’Amèrica Llatina, 
tant en inversions com en l’obertura de 
nous mercats.
La jornada té un clar objectiu 
informatiu, d’assessorament a totes 
les empreses interessades, davant d’un 
actual entorn econòmic que emfatitza 
i posa de manifest la cerca de nous 
mercats i noves oportunitats de negoci.

Ponència a càrrec de Montserrat Feliu, 
sòcia directora de Feliu consultors.

En aquest acte s’expliquen quines són 
les regles que ajuden a desenvolupar 
un autèntic lideratge, aquell que surt 
de l’interior de cadascú i que ens 
ajuda a poder construir la nostra vida 
sense excusar-nos en tot allò que 
ens impedeix aconseguir els nostres 
somnis. 

De les creences que limiten la 
nostra vida, de com saltar i de com 
desenvolupar hàbits que ens ajudin 
a ser responsables de les nostres 
pròpies vides, és el que explica 
Nekane Rodríguez, coach i professora 
de la Universitat de Deusto.

24 de gener - 2013 
Igualada

16 d’abril  - 2013 
Piera

 15 de març - 2013 
Igualada

7 de maig - 2013  
Igualada

Nou Pla General 
Comptable 2013

Instruments per 
gestionar i cobrar 
impagats

Oportunitats de 
negoci i inversió 
a Colòmbia

Del no al perquè no: 
Lideratge interior
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La CUMA, comissió d’urbanisme 
i mobilitat de l’Anoia,  organitza 
aquesta sessió informativa per donar a 
conèixer els canvis que s’han produït, 
a conseqüència de la implantació de 
la Llei Òmnibus, en la tramitació dels 
expedients de llicències i autoritzacions 
municipals d’obres i activitats.

Amb la participació dels ponents, 
Marisa Mas, advocada, directora 
de l’Assessoria Jurídica del 
CAATEEB (Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes); Anna Idoipe, advocada 
de l’Assessoria Jurídica del COAC 
(Col·legi d’Arquitectes de Catalunya),  
i  Trini Capdevila, advocada i cap de 
secció d’Intervenció Ambiental de 
l’Ajuntament de Manresa.

24 d’abril - 2013  
Igualada

La incidència de la 
Llei Òmnibus en 
les autoritzacions 
municipals d’obres i 
activitats

Sessió informativa per donar a conèixer 
de primera mà les diferents línies de 
finançament per a les empreses. 

En la jornada intervenen Javier González 
Lapeira, àrea de gestió de mediació de l’ 
ICO (Instituto de Crédito Oficial) ; Antoni 
Vallés, director comercial i de convenis 
de ICF (Institut Català de Finances ); 
Sergi Mora, coordinador de la xarxa d’ 

inversors privats (XIP) d’ ACC1Ó, i Miquel 
Carrió, assessorament financer i expert 
en finançament privat (external financial 
management).

11 de juliol - 2013 
Igualada

Línies de 
Finançament 
per a Pimes

Hi ha comerços detallistes que estan 
superant amb bona nota la situació 
econòmica actual. Empreses que han 
estat proactives en el negoci del retail 
i han desenvolupat noves fórmules 
d’èxit, gairebé sense inversió, només 
repensant el seu negoci. En aquest  
taller donem a conèixer les eines i el 
coneixement estratègic necessari per 
redissenyar el negoci. Una jornada 
pensada i desenvolupada per al comerç 
detallista local amb les estratègies de 
grans empreses de distribució detallista 
adaptades al seu negoci.

A càrrec d’ Alfons M. Viñuela, 
consultor de formació i expert en 
comerç detallista, professor de 
màrqueting i vendes a la UOC, UPC, 
La Salle BES, ESEC... i autor del llibre 
Vender desde el Corazón.

23 de setembre - 2013 
Igualada

Taller de 
Rethinkretail
Repensar el comerç 
detallista

Jornada multisectorial sobre Perú i 
oportunitats del mercat peruà per 
a les empreses catalanes. Amb la 
intervenció de Franca Deza Ferreccio, 
cònsol general del Perú a Catalunya; 
Bernardo Muñoz, conseller econòmic 
comercial de l’Ambaixada del Perú 
a Espanya; Aurelio Fernández 
Fernández, president de la Cambra 
de Comerç del Perú a Espanya; Albert 
Arnan,  president de Bofill&Arnan, i 
Aurelia Ramírez, gerent de la Cambra 
de Comerç del Perú a Espanya.

10 d’octubre - 2013 
Igualada

Jornada sobre 
Perú

La Llei  14/2013 de 27 de setembre 
de recolzament a l’emprenedor, 
introdueix novetats tributàries en 
l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, en l’Impost 
sobre Societats i en l’Impost  sobre 
el Valor Afegit, especialment en el 
desenvolupament del nou Règim 
Especial d’IVA del Criteri de Caixa. 
El Sr. Luís Martínez Pascual, 
administrador de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària a Igualada 
explica i resolt els dubtes de tota 
aquesta nova normativa.

19 de desembre 2013
Igualada

Novetats IVA: 
Nou règim especial del 
criteri de Caixa

Banc Sabadell i la Unió Empresarial de 
l’Anoia  organitzen aquesta jornada amb 
la ponència a càrrec del Sr. Francesc 
Costa Puyal, director de Comerç 
Exterior de Banc Sabadell  que explica 
què és la SEPA i el seu impacte per a les 
empreses.

Amb la col·laboració de
Banc de Sabadell:

27 de novembre 2013

Càrrecs directes sepa: 
Una necessitat i 
una oportunitat de 
creixement per a 
l’empresa
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Els esmorzars i 
dinars UEA

ESMORZAR UEA AMB 
FUNDACIÓ ICIL: 

CLAUS D’ÈXIT DEL SECTOR 
LOGÍSTIC

15 de febrer - 2013 

Igualada

El Kubb Sesoliveres  és l’escenari del 
primer Esmorzar UEA de l’any  que se 
centra en el tema logístic.
L’acte compta amb la presència de 
diversos experts  en temes logístics:  
Enric Ticó, president de Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya  (FGC) i de 
la Federació Espanyola de Transitaris;  
Sebastià Vives,  director de Logística 
de Codorniu;  José M. Leal, China 
Import  Manager Nutrexpa;  Juan 
Ramón Rodríguez, president de l´ICIL  
i director  de Fabricació Externa de 
SEAT i Joan Dosrius,  responsable de 
Logística de Distribució d’Abacus.
Els ponents, en les seves respectives 
intervencions, tracten la importància 
de la logística com un factor 
generador de valor que les empreses 
tenen cada vegada més en compte 
i de les oportunitats  que genera 
aquest sector. 

ESMORZAR AMB ALBERT 
FERNÁNDEZ TERRICABRAS

25 d’octubre - 2013 

Igualada

El darrer Esmorzar UEA de l’ 
any  compta amb la intervenció 
del prestigiós professor de l’IESE 
i economista Albert Fernández 
Terricabras que va impartir una 
conferència titulada “Claus per 
passar del dit al fet: planificació i 
seguiment”.
El professor Fernández explica, en la 

seva ponència, la importància de la 
planificació estratègica  a l’ empresa i 
de com implantar-la. 
Albert Fernández Terricabras és 
doctor en administració d’empreses 
per la Universitat de Boston, MBA 
d’IESE i llicenciat en Economia per 
l’Institut Europeu de Dret i Economia 
i per la UNED. És professor de la IESE 
Business School i director de Finaves 
(Noves Aventures Empresarials). 
El concessionari Servisimó va ser 
el  patrocinador d’aquest esmorzar 
empresarial.

www.servisimo.audi.es

ESMORZAR UEA AMB JOSEP 
M. ANTÚNEZ, DIRECTOR 

GENERAL BORSA DE 
BARCELONA 

26 d’abril - 2013

Igualada

El president de la Borsa de Barcelona, 
Josep M. Antúnez, és el protagonista 
del Esmorzar UEA que portava per 
títol “La Borsa, els mercats i sortides a 

la situació econòmica actual”. L’acte 
també compta amb l’assistència del 
sotsdirector general de la Mútua 
General de Catalunya, Guillermo 
Padrisa, entitat patrocinadora de l’acte.
El director general de la Borsa realitza 
una classe magistral sobre la borsa 
que acaba amb un missatge positiu 
“davant d’una situació de crisi ens  
hem de quedar amb allò positiu i això 
ens ha de servir en un futur: amb 
confiança i molt treball i fent les 
coses amb ortodòxia sortirem 
reforçats de la crisi”.
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Els esmorzars i 
dinars UEA

DINAR EMPRESARIAL AMB 
EL DIRECTOR GENERAL 

DE LINKEDIN FRANCESC 
ARBIOL

30 d’octubre - 2013 

Igualada

“Xarxes socials, una oportunitat per 
a les pimes” aquest és el títol  de la 
ponència que imparteix Francesc 
Arbiol, director de Linkedin Espanya,  
qui va explicar com canalitzar l’impacte 
d’Internet i les xarxes socials per 

treure’n el màxim profit empresarial.
“Les empreses han de saber 
identificar quina és la millor eina que 
tenen per comunicar el seu producte 
o servei i ser conscients que l’àmbit 
digital està transformant els models 
de negoci. El repte és conèixer 
com estem comunicant a les xarxes 
socials per aconseguir tenir una bona 
estratègia de comunicació.”

L’ acte va comptar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada.  

DINAR EMPRESARIAL 
AMB  ALBERT CASTELLÓN 

DIRECTOR GENERAL DE 
MORITZ

13 de desembre - 2013

Igualada

Moritz és un  cervesa que durant més 
d’un segle havia estat referència a 
Barcelona i que  l’any 2004 va retornar 
amb força al mercat. Avui dia Moritz  
es consumeix en més de 23 països 
europeus i està considerada una marca 
molt ben posicionada. 
Albert Castellón, director General de 

Moritz, parla de “Com construir una 
marca des de la creativitat” .Moritz 
destaca pel seu caràcter alternatiu de 
màrqueting i comunicació, la seva 
publicitat està basada en iniciatives 
originals i sorprenents al marge de les 
estratègies habituals.

L’ acte va estar patrocinat per:
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Actes i projectes

La UEA organitza un dinar networking amb la participació 
d’empresaris andorrans amb 
l’objectiu de donar a conèixer les oportunitats que ofereix el 
país veí i acostar empreses andorranes que es volen expandir  a 
Catalunya i empreses d’aquí que volen conèixer i entrar en el 
mercat andorrà. Aquest acte també compta amb la participació 
de l’ADEG (Associació 
d’Empresaris del Garraf, Alt i Baix Penedès).
Per part de la Confederació d’Empresaris d’Andorra hi 
assisteixen el president de la CEA (Confederació d’Empresaris 
d’Andorra),  Xavier Altimir, i  Pere Augé, vicepresident executiu  
de la Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals de 
la CEA, que imparteix una conferència titulada “Invertir amb 
Andorra. Obertura econòmica i oportunitats de negoci”. 

Un cop finalitzada la ponència va tenir lloc un dinar networking amb la 
participació de tots els empresaris assistents.

Des del dilluns 28 d’octubre  i fins al dijous 31 d’octubre, 
el Museu Comarcal  de l’Anoia acull la 2a Setmana de 
l’Ocupació: Prepara’t, una setmana plena d´activitats 
pensada i dirigida per a les persones que es troben 
en situació d’atur. Aquesta ha estat una iniciativa de 
l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia 

En el marc de la Fira Multisectorial d’Igualada, que  té lloc el 
mes de setembre de 2013, l’Associació pels Agermanaments 
d’Igualada i la UEA, amb la col·laboració del M.I.Ajuntament 
d’Igualada,  organitzen una  jornada empresarial,  on es  presenta 

la realitat empresarial de cadascun dels tres  territoris agermanats 
amb Igualada Lecco (Itàlia), Guimaraes (Portugal) i Aksakovo 
(Bulgària) amb l’objectiu de cercar oportunitats de negoci i 
fomentar contactes empresarials entre aquests territoris.

21 de març - 2013 
Igualada

Del 28 al 31 d’octubre - 2013 
Igualada

28 de setembre - 2013 
Igualada

Trobada Empresarial: Invertir 
amb Andorra. Obertura 
econòmica i oportunitats 
de negoci

Prepara’t: 2ª Setmana de 
l’ocupació a Igualada

Jornada Empresarial 
Lecco-Guimares-Aksakovo
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on hi han participat més de 1.400 persones vingudes de 
diferents municipis de l’Anoia i comarques veïnes.
Un total de 25 ponents, tots ells de reconegut prestigi en 
els seus respectius àmbits, han analitzat a fons diferents 
temàtiques que intervenen en el procés de recerca de 
feina. El dilluns es va tractar el tema de les estratègies 
per a la recerca de feina, amb tres conferències que van 
abordar les entrevistes de feina i els processos de selecció, 
la importància de la imatge personal i l’elaboració del 
currículum. Les ponències van anar a càrrec d’experts 
com Teresa Baró, especialista en habilitats de comunicació 
personal, Sophia Blasco, assessora i coach personal i 
organitzacional, i Ari Vigueras, psicòloga, formadora i 
orientadora.
El dimarts el programa va posar l’accent en el 
desenvolupament de les competències professionals i 
personals. Raimon Samsó, coach, escriptor i col·laborador 
habitual del programa L’ofici de viure de Catalunya Ràdio, 
va donar consells per augmentar el propi valor professional. 
L’economista, emprenedora i professora d’emprenedoria 
i competències professionals en diferents universitats, 
Marta Zaragoza, va explicar com lligar un projecte laboral 
a un projecte de vida, i, finalment, Anna Rosell, psicòloga 
i col·laboradora del postgrau d’Inserció Laboral de la 
Universitat Ramon Llull, va parlar de com desenvolupar les 
competències d’eficàcia.
Les noves tecnologies van ser les protagonistes de la 
jornada de dimecres que va comptar amb la participació 
de Pedro Rojas, director de Social Media, que va explicar 
als assistents com es dissenya un bon currículum vitae 2.0. 
També hi va ser present el director de Linkedin Espanya, 
Francesc Arbiol, que va tractar  la importància de la marca 
personal i identitat digital i, per últim, Rosaura Alastruey, 
pionera en la difusió del networking professional  i directora 
de l’empresa Proyectos, va parlar de la importància del 
networking professional i de com treballar la xarxa de 
contactes off-line.
En el decurs de  la Setmana de l’Ocupació també hi va 
haver lloc per als emprenedors, als quals es va dedicar 
la darrera jornada amb dues interessants taules rodones 

moderades per la periodista igualadina Montserrat 
Martí. En la primera taula, titulada ”Oportunitats per a 
emprenedors a la nostra comarca” es van presentar  els 
diferents recursos disponibles a la nostra comarca per a 
les persones que volen emprendre  i  va comptar amb la 
participació de Jordi  Albareda  i  Joan Llivina  que van 
presentar Reempresa; Carme Massanés va explicar les 
condicions que s’ofereixen als emprenedors que volen 
optar a una parada al Mercat de la Masuca; Josep Rabell  
va presentar els espais del Centre, un conjunt de locals 
ubicats al centre d’Igualada que es posen a disposició 
de persones que vulguin crear un negoci relacionat amb 
el sector de l’artesania; Marc Pascual i Enrique Camargo 
van presentar el projecte Fiat’c Emprèn i, per últim, 
Xavier Vallhonrat, president de l’Associació Espanyola de  
Franquiciadors va tractar el tema de les franquícies.

La Setmana de l’Ocupació es va tancar amb una taula 
rodona titulada “Experiències Emprenedores a l’Anoia” que 
va comptar amb la intervenció de 9 emprenedors de la 
nostra comarca que han creat els seus propis negocis en  
sectors ben diferents. Els emprenedors participants van ser: 
Fernando Garcia, del restaurant Mesón el Abuelo;  Ferran 
Bosque, creador de l’empresa de bicicletes aquàtiques 
PoolBike; Stephanie Marko, de l’empresa Stikets; Xavier 
Aguilera, de Camins de Vent; Ramon Prat, d’Ocisport; 
Ricard Tomàs, taxista 2.0; Ricard Goya, de L’Hortet de la 
Salut dedicat a l’agricultura ecològica; Andreu Raurich, 
fundador de l’empresa de cosmètica natural Lilà Cosmètics, 
i Pere Lluís Llorens, un emprenedor del sector de les noves 
tecnologies que l’any passat va participar com a públic en 
el Prepara’t i en aquesta segona edició va poder explicar la 
seva experiència com a ponent.

La gran majoria d’assistents, així com també els ponents 
que hi han pres part, han destacat la gran qualitat de totes 
les conferències i tallers. En total han estat més de 20 hores 
de formació amb experts de tots els àmbits que han ajudat 
molts igualadins i anoiencs a millorar les seves capacitats a 
l’hora de cercar feina. 
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Sopar de 
l’empresari 

En aquesta ocasió els premiats van ser l’empresa Isart 
Group Enterprises, que va guanyar l’estrenat premi a la 
internacionalització ‘per la seva estratègia de creixement 
en l’exportació i la importat tasca d’expansió comercial 
amb presència a més de 40 països d’arreu del món’; El 
Gremi de Blanquers d’Igualada, que va rebre el premi 
al gremi o institució ‘pel seu constant treball des de 
1693 i per l’adaptació a les noves exigències del mercat 
especialitzant-se i reconvertint-se; el grup impulsor del 
Rec Experimental Stores, que  va ser mereixedor del 
premi UEA a la capacitat emprenedora ‘per la originalitat 
del projecte i per ser una iniciativa que és més que un 
esdeveniment comercial’, i finalment l’empresa Fundición 
Dúctil Fábregas S.A., que va rebre el premi a la millor 
trajectòria empresarial ‘per la seva competitivitat i 
creixements constants’.
Durant l’acte també es va reconèixer la tasca de Josep 
Maria Vives Vidal a qui, en nom de l’entitat, es va fer 
entrega d’una placa com a ‘president honorífic de la UEA’.
L’acte va comptar  amb els parlaments del president de la 
Unió Empresarial, Ramon Felip; el conseller d’Empresa i 
Ocupació, Felip Puig; el president de Foment del Treball, 
Joaquim Gai de Montellà, i l’alcalde de Vilanova del Camí, 
municipi amfitrió de la trobada, Joan Vich.

Abans del lliurament de premis l’acte va comptar amb la 
celebració d’una taula rodona amb el títol ‘Empreses amb 
valor afegit’, moderada pel periodista Albert Closas, cap 
de l’àrea d’economia de TV3 i presentador i director del 
programa Valor Afegit. Durant la taula rodona es van poder 
conèixer les experiències de 4 empreses líders en els seus 
sectors. Vam comptar amb la participació d’Idili Lizcano, 
fundador d’Alqvimia, empresa dedicada a la cosmètica 
natural; Xavier Costa, director general de Lékué, empresa 
líder en productes de silicona per a cuina; i els anoiencs 
Xavier Berneda, director de màrqueting de Munich, i Josep 
Maria Lladó, director general d’Ultramàgic.

Al final de l’acte es va dur a terme un sopar networking 
que va tenir com a objectiu facilitar l’intercanvi d’opinions 
i propiciar oportunitats de negoci entre els presents.

30 Anys amb valor afegit

Més de 250 persones van participar, el 6 de juny de 2013,  en la 13a edició 
del Sopar de la Unió Empresarial de l’Anoia, que  va coincidir amb el 30è 
aniversari de l’entitat. Els premiats d’ enguany van ser atorgats a  Isart Group 
Enterprises, el Gremi de Blanquers d’Igualada, Rec Experimental Stores i 
Fundición Dúctil Fábregas S.A.

El Centre d’Innovació i Serveis a les Empreses de la Conca d’Òdena, situat 
al polígon Riera de Castellolí, a Vilanova del Camí, va servir  d’escenari per al 
lliurament dels premis UEA que tenen com a finalitat reconèixer aquelles iniciatives 
empresarials que hagin destacat durant l’any anterior, en aquest cas el 2012.

ELS 
PREMIATS

UNA TAULA 
RODONA 

AMB VALOR 
AFEGIT

SOPAR NET-
WORKING
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Formació 

La UEA programa anualment un programa molt ampli de 
cursos de formació dirigit tant a treballadors en actiu com 
a persones en situació d’atur. Durant l’any 2013  ha format 
més de 350 persones.

Des de la UEA es programen diferents modalitats de cursos:

• Formació bonificada, específica i a mida de les empreses.

• Formació contínua, subvencionada per a treballadors 
  en actiu.

La UEA té una gran experiència impartint formació sobre 
diferents modalitats i temaris. Per al desenvolupament 
d’aquests cursos, la UEA compta amb una borsa de professors 
de gran prestigi que fan de la UEA una entitat de referència a 
la nostra comarca quant a qualitat de la formació.  El nostre 
bagatge formatiu està certificat per la ISO 9001:2008.

CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA 

Enguany hem organitzat 8 cursos de formació contínua, 
subvencionats pel Consorci  per a la Formació Contínua de 
Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal i adreçats, 
prioritàriament, a treballadors en actiu.

CURSOS BONIFICATS

CURS

Comptabilitat bàsica

Comptabilitat 
avançada

Nòmines i seguretat 
social I

Nòmines i seguretat 
social II

Coaching

Direcció i conducció 
d’equips de treball

Anglès elementary 1a

Anglès intermediate 3a

CURS

Curs CE3 i CE3x: 
Eines per a la certificació 
energètica eficient
(dues edicions) 

English business 
correspondence

English business 
negotiating 

L’equip clau d’èxit 
empresarial

Informàtica bàsica

Informàtica nivell mitjà

Curs auditor intern 
en sistemes de gestió 
de la qualitat segons 
norma ISO 9001:2008

DATA INICI

gener a març 2013

abril a juny 2013

gener a març 2013

abril a juny 2013

maig a juny 2013

febrer a març 2013

gener a març 2013

abril a juny 2013

DATA INICI

juliol i octubre 2013

octubre a novembre 
2013

maig a juny 2013

octubre 2013

juny 2013

juny 2013

desembre 2013

HORES

60 h.

60 h.

50 h.

50 h.

40 h.

40 h.

50 h.

50 h.

HORES

16 h.

30 h.

30 h.

 8 h.

12 h.

12 h.

20 h.
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FORMACIÓ EXECUTIVA
CREIXEMENT I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

La UEA organitza un acurat programa de cursos enfocats 
a directius i comandaments intermedis,  impartits 
per ponents de reconegut prestigi dins de les seves 
especialitats formatives.

SEMINARIS:

L’ ús de les xarxes socials per trobar oportunitats
en el món  laboral
(dues edicions)

Novembre 2013 - 6h

Arran del Prepara’t: 2a. Setmana de l’Ocupació a Igualada, 
es va detectar que molts dels assitents volien  ampliar la 
informació de la xerrada que va realitzar en Pedro Rojas 
sobre Currículum vitae2.0 i l´ús de les xarxes socials per 
trobar oportunitats en el món laboral. És per aquest motiu 
que l’Ajuntament d’Igualada i la UEA organitzen 2 seminaris 
de 6 hores de durada cadascun  totalment gratuïts

Curs bàsic per a emprenedors 
(dues edicions)

Juliol i desembre 2013 - 12h

La UEA organitza 2 cursos totalment gratuïts i dirigits 
a emprenedors  per oferir la possibilitat a aquelles 
persones que tinguin un projecte empresarial o una idea 
d’autoocupació, d’obtenir els coneixements imprescindibles 
per  iniciar amb èxit una nova etapa com a empresari.

L´EEI i la UEA ORGANITZEN EL 2n 
POSTGRAU EN DIRECCIÓ COMERCIAL I 
MÀRQUETING
Desembre 2013 

Després de l’èxit de la primera edició del Postgrau 
semipresencial en Direcció Comercial i Màrqueting Industrial, 
organitzat per l’Escola d’Enginyeria d’Igualada i la Unió 
Empresarial de l’ Anoia, ja  s’ha programat la segona edició 
que  s’executarà entre els mesos de gener a juny de 2014.

El programa s’ha revisat i redissenyat per cobrir les necessitats 
d’un perfil d’alumnes provinents de sectors d’activitat molt 
heterogenis i s’ha volgut enfocar i adaptar molt al dia a dia de 
l’empresa productiva, manufacturera o de serveis.

Les matèries que cal desenvolupar, a grans trets, seran els 
següents: direcció comercial i direcció d’equips, planificació 
i control comercial, màrqueting estratègic, investigació i 
tècniques de mercat, màrqueting 2.0 i comunicació digital i 
business case study.

Els alumnes que superen el postgrau obtenen el diploma 
expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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Assemblea 
general de la 
UEA i reunions 
de treball

La UEA organitza, anualment, un programa molt acurat de  
conferències  i seminaris  sobre temes d’actualitat i d’interès 
econòmic i empresarial i obert a totes les   persones que hi 
puguin estar interessades.

Assemblea General UEA

18 de març 2013

En el mes de març té lloc l’Assemblea General de la UEA, en 
la qual es presenta la memòria i l’estat de comptes de l’any 
anterior i els projectes i pressupostos previstos per a l’any 
2013.

Assemblea General Extraordinària 

17 de setembre 2013

Es convoca una  Assemblea General Extraordinària on  es 
ratifica , per unanimitat dels assistents, en Blai Paco Sánchez 
en el seu càrrec de president de la UEA, després que el passat 
mes de juliol Ramon Felip fes pública la seva decisió de deixar 
la presidència. 
En el mateix acte varen ser nomenats els nous membres que 
formen part de la nova Junta Directiva i la Junta de Govern de 
l’Entitat.

Assemblea General Extraordinària

16 de desembre de 2013

Té lloc una Assemblea General Extraordinària  per a 
l’aprovació de la modificació dels estatuts de la Unió 
Empresarial de l’ Anoia  amb l’objectiu d’adequar-los a la nova 
Llei 4/2008 del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.

El resultat de les converses dóna com a resultat un 
important acord molt beneficiós per a les empreses 
associades a la UEA  de fins el 18% de descompte i  on, a 
més, es tracten, una per una, totes les incidències que ens 
havien fet arribar els associats de la UEA. 

RAMON FELIP  PARTICIPA EN UN 
WORKSHOP SOBRE LES OPORTUNITATS 
ALS PAÏSOS DE LA  MEDITERRÀNIA
2 i 3 de maig 2013

Ramon Felip  participa en el Workshop  sobre “El creixement  
en els Països de la Mediterrània” que es va celebrar a 
l’auditori  de  Palma de Mallorca els dies 2 i 3 de maig.
Felip, com a vicepresident del Comitè del Mar de Foment del 
Treball Nacional, va moderar una de les taules rodones on 
els participants van reflexionar sobre les prioritats d’inversió 
i finançament per al període 2014-2020, dintre del marc 
de la Política Marítima Integral, per a las regions marítimes 
espanyoles del Mediterrani, tant des del camp més científic, 
d’infraestructures i sense oblidar-se dels aspectes més 
socials como són la formació, els joves, les dones…

Felip, en la seva intervenció, va  destacar la importància 
del Mediterrani com a una plataforma estratègica única per 
facilitar la logística i el comerç al món, de la necessitat de 
desenvolupar aquest potencial a través de determinades  
infraestructures  como el Corredor del Mediterrani.

Reunió amb el  conseller Felip Puig

1 d’agost 2013

Una  representació de la UEA es reuneix amb el conseller 
Felip Puig amb l’objectiu  de fer-li arribar un seguit de 
propostes per a la millora de la situació econòmica de la 
nostra comarca, entre les que destaquen la millora de les 
infraestructures que actuïn com a motor econòmic del 
territori, com és el cas del ParcMotor;  la captació 
d’inversions i la facilitació del procés de reconversió 
cap a nous  sectors amb  accions formatives i plans 
d’actuació concertats amb organitzacions del sector 
privat, i  també es tracta la manca de finançament com 
una de les principals problemàtiques que afecten les 
empreses anoienques.

REUNIÓ AMB ENDESA PER TRACTAR 
PROBLEMÀTIQUES DE LES EMPRESES 
ANOIENQUES
Març 2013

Ramon Felip es reuneix amb el director d’Endesa, Francisco 
Vizcaíno, amb  l’objectiu de tractar l’acord que la UEA 
manté amb aquesta empresa energètica i, a la vegada, fer-
los  arribar les problemàtiques que actualment es troben les 
nostres empreses en relació al subministrament d’energia. 
Prèviament a la reunió, la  UEA va  sol·licitar als seus socis 
que els fessin arribar les incidències que es puguin trobar 
en relació al subministrament elèctric.
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Acords i 
convenis

Les patronals UNIÓ 
EMPRESARIAL DE L’ANOIA i 
Cecot signen un conveni de 
col·laboració per difondre la 
Reempresa 
Març 2013

El mes de març, el president de la 
Cecot, Antoni Abad, i el president de 
la UEA, Ramon Felip, signen un acord 
de col·laboració per fer arribar el 
servei de Reempresa a les empreses i 
emprenedors que la UEA té a la comarca 
de l’Anoia.

A partir d’ara els emprenedors 
empresaris de la UEA podran adreçarse 

al punt d’atenció de l’Anoia ubicat 
a Igualada, concretament a Ig-
Nova, on rebran assessorament tant 
les persones que volen vendre la 
seva empresa  com les persones 
reemprenedores disposades a 
donar-hi continuïtat. L’objectiu és, 
doncs, impulsar i estructurar la 
transmissió d’empreses com a via de 
creixement d’activitat econòmica, 
evitant així el tancament de 
negocis econòmicament viables i la 
destrucció d’ocupació. 

La UEA i el Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya signen 
un conveni de col·laboració
Març 2013

El president del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya a la 
Catalunya Central, Josep Alabern, i 
el president de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, Ramon Felip,  signen 
un conveni de col·laboració amb 
l’objectiu de promoure la relació 
entre ambdues  institucions amb 
la voluntat de realitzar accions 
conjuntes en benefici tant dels 
col·legiats de la nostra comarca com 
dels socis de la UEA.
El conveni preveu la realització de 
diferents jornades informatives i 
divulgatives  per als professionals de 
l’enginyeria que es realitzaran a la 
seu de la UEA i a la vegada es pretén 
aprofitar els coneixements tècnics 
dels professionals de l’enginyeria en 
tota mena de qüestions en què sigui 
necessari aquest  suport. 

La UEA i el COEIC ja  col·laboraven 
en diverses actuacions tot i que, fins 
ara, no s’havia materialitzat l’acord 
de col·laboració. Representants del 
COEIC formen part de la Comissió 
d’Urbanisme i Mobilitat de l’Anoia 
(CUMA) de la UEA. Així mateix, el 
president de la UEA és membre del 
jurat dels Premis Guillem Catà que 
cada any atorga la demarcació a 
la Catalunya Central del Col·legi 
d’Enginyers Industrials.

Acord amb fluing
Octubre 2013

La UEA signa un acord amb Fluing, una 
empresa amb seu a Igualada experta 
en la promoció de qualsevol tipus d’ 
empresa per Internet a través de l’ email 
màrqueting,   un mitjà molt efectiu per 
augmentar les vendes i donar a conèixer 
els productes  de les empreses arreu del 
món, tot a través d’un buscador que ha 
desenvolupat Fluing i que permet trobar 
àmplies bases de dades d’empreses 
classificades per sectors i països.

La uea i la veu de l’anoia signen 
un nou conveni de col·laboració
Octubre 2013

La UEA i La Veu de l’Anoia  signen 
un nou conveni de col·laboració que 
amplia el que hi havia fins ara.
A partir d’ara els associats a la UEA 
tindran un 15% de descompte en les 
seves insercions publicitàries a La 
Veu  i, a més, gaudiran  de dos mesos 
de subscripció gratuïta,  en donar-se 
d’alta en la subscripció anual. També 
podran fer ús dels serveis de correcció, 
edició i il·lustració de llibres a preus 
molt econòmics.  Per la seva banda, la 
UEA tindrà un espai fix mensual per a la 
publicació d’articles d’opinió i/o notícies 
d’interès econòmic i empresarial.

Fluing és una empresa molt jove 
que neix amb l’ objectiu d’ ajudar les 
empreses a optimitzar  la comunicació  
per als seus clients actuals i futurs i més  
en el context actual on es fa necessària 
la recerca  del potencial client a través 
de la xarxa.
Gràcies a aquest conveni els socis de la 
UEA gaudiran d’un 20% de descompte 
en la utilització dels flyers corporatius.
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Renovació conveni amb Banc 
Sabadell
Desembre 2013

La UEA renova l’acord amb Banc 
Sabadell per tal de millorar les 
condicions econòmiques i serveis 
financers dels nostres associats, gràcies 
a uns nous i avantatjosos productes que 
Banc Sabadell posa a disposició dels 
afiliats la UEA en condicions preferents.
Banc Sabadell és el sisè grup bancari 
espanyol, integrat per diferents bancs, 

marques, societats filials i societats 
participades que abasten tots els 
àmbits del negoci financer, sota un 
denominador comú: professionalitat i 
qualitat.

La Unió Empresarial de l’ Anoia i Banc 
Sabadell renoven el de col·laboració 
que estableix  una oferta de productes i 
serveis per a les empreses associades a 
la UEA, en condicions preferents. Signen 
l’ acord el Sr. Blai Paco (UEA)  i Lluís 
Maria Garriga Bosch.

Acord de col·laboració amb  
banc santander
Octubre 2013
 
Se signa un acord de col·laboració entre 
la Unió Empresarial de l’Anoia i el Banc 
Santander, amb l’objectiu d’oferir tot un 
ventall de productes i serveis financers 
amb unes condicions preferents a 
totes les empreses associades a la Unió 
Empresarial de l’Anoia. 

El Banc Santander signa aquest acord 
amb el compromís de facilitar l’accés 
al finançament a les més de 2.000 
empreses de l’associació, oferint les 
millors línees de finançament per a 
projectes nacionals i internacionals 
mitjançant els avantatges del Pla 
10.000 i el Pla EXPORTA que facilita 

Acord amb Xavier Calvet  
assessor en telefonia
Novembre 2013

Xavier Calvet, expert assessor en 
telecomunicacions, i Blai Paco 
signen un acord per oferir el servei 
d’assessoria en telecomunicacions,de 
forma exclusiva,  a les empreses que 
formen part de la UEA.

L’assessor realitzarà l’assessorament 
gratuït a les empreses associades 
que inclou anàlisi de la despesa en 
telefonia i dades, assessorament en 
serveis de telefonia,  assessorament 
en servei de correu i Internet mòbil, 

Acord amb  el grup Taelus
Octubre 2013

La  UEA i el  Grup Taelus Comunicació 
inicien un projecte de col·laboració 
per realitzar un programa de contingut 
empresarial al Canal Taronja. 
ESPAI EMPRESA UEA TV  és el nou 
espai de la UEA a Canal Taronja. 

L’últim divendres de cada mes el 
Canal Taronja emetrà el programa  de 
televisió  amb notícies econòmiques, 
l’agenda UEA, entrevistes a 
empresaris/es de la comarca i notícies 
sobre nous emprenedors i empreses 
de l’Anoia.

El programa s’emet  als 3 canals 
de televisió del Grup Taelus (Canal 
Taronja Anoia, Canal Taronja Osona i  
Canal Taronja Bages).

l’assessorament integral de serveis 
financers a l’empresa. 

Un acord que té com a objectiu 
final oferir un paquet de condicions 
financeres avantatjoses a les pimes 
per tal que puguin materialitzar la seva 
activitat professional en un marc de 
tranquil·litat i confiança.
A la firma del conveni van assistir-
hi  Blai Paco, president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia,  Josep Maria 
Martínez, director Comercial de 
Catalunya, i Xavier Perelló, director del 
Santander a Igualada. 

assessorament en servei de dades i 
ADSL i també importants descomptes 
els seus serveis de gestió i seguiment a 
l’empresa que ho desitgi.



Noves iniciatives i 
serveis UEA

“LA UEA T’ESCOLTA” 
UNA INICIATIVA DE LA 
UEA ADREÇADA A TOTS 
ELS SOCIS

En el mes de gener la UEA enceta 
una nova iniciativa anomenada “L’ 
UEA T’ESCOLTA” amb l’objectiu de 
captar les necessitats i inquietuds de 
les empreses associades.

Dos cops al mes es programen 
entrevistes personalitzades entre 
un soci i el president de la UEA, 
amb la finalitat de detectar les 
problemàtiques que afecten les 
empreses de  la nostra comarca. 
Després de diverses entrevistes 
realitzades hem constatat que 
les inquietuds de les empreses 
són  comunes i en destaquem 
els problemes de morositat i 
impagament, subministraments 
deficitaris  i altres com la 
competència deslleial i el tema del 
finançament. La reacció de la UEA 
a aquest feedback ja ha comportat 
la creació de nous serveis i gestions 
com la creació del nou servei 
d’assessorament d’ impagats que ja s’ 
ha posat en marxa i la transmissió de 
les queixes de les empreses a Endesa.

NOU SERVEI D’ASSESSORAMENT 
D’ IMPAGATS

Davant el greu problema de 
morositat i impagament que 
pateixen les nostres empreses, i que 
actualment és un dels principals 
problemes de preocupació 
del sector empresarial, la UEA 
posa en marxa un nou servei 
d’assessorament d’impagats exclusiu 
per a les empreses associades.
L’últim dijous de cada mes un 
dels millors advocats i expert en 
morositat atén les consultes de les 
persones interessades. Per demanar 
hora cal trucar a la UEA al tel. 
938052292. La primera consulta és 
totalment gratuïta per als socis de 
la UEA.
Amb aquest nou servei la 
UEA amplia la seva xarxa de 
col·laboradors, els quals ofereixen 
assessorament i orientació a les 
empreses associades en temàtiques 
ben diverses.

NOU SERVEI D’ ASSESSORAMENT 
EN TELEFONIA

La UEA, conscient de la situació 
actual de les empreses, ofereix un 
servei d’assessorament i consultoria 
en  telecomunicacions, dirigit als 
seus socis,  que té com a objectiu  
la reducció de les despeses de 
telefonia de les empreses. 

Xavier Calvet, expert assessor 
realitza l’assessorament gratuït a 
les empreses associades que inclou 
anàlisi de la despesa en telefonia 
i dades, assessorament en serveis 
de telefonia, assessorament en 
servei de correu i Internet mòbil, 
assessorament en servei de 
dades i ADSL i també importants  
descomptes els seus serveis de 
gestió i seguiment a l’empresa que 
ho desitgi.



Promoció 
empresarial i 
comarcal 

Aposta per la creació d’un 
clúster del paper, arts 
gràfiques i packaging al 
centre d’innovació de vilanova 
del camí
Maig 2013

L’Ajuntament de Vilanova del Camí 
i la Unió Empresarial de l’Anoia han 
decidit sumar esforços i treballar en 
una mateixa direcció per contribuir a la 
dinamització econòmica del territori, 
gràcies a un compromís públic-privat 
que es va rubricar el mes de maig i 
comprèn diferents projectes destinats 
a la promoció, la formació i el suport 
empresarial que es vehicularan a través 
del Centre d’Innovació i Serveis a les 
Empreses de Vilanova del Camí.

Un dels projectes en el qual 
administració i patronal han començat 
a treballar és la possible creació d’un 
clúster del paper i les arts gràfiques, un 
sector emergent, amb llarga tradició a 
la comarca, i que suposa un 20% de la 
base empresarial de l’Anoia. 

La uea col·labora amb l’escola 
Gaspar Camps
Gener – setembre 2013

La UEA exposa, al seu vestíbul, una 
mostra dels treballs dels alumnes 
de l’Escola Gaspar Camps. Es 
tracta d’un projecte de simulació 
de creació d’empresa en el qual 
l’alumnat d’Artesania en Cuir crea 
una innovadora empresa partint 
d’un exercici de naming i creant 
uns prototipus físic de productes 
(bosses i complements). Per la 
seva banda, l’alumnat de Gràfica 
Publicitària i, a partir d’un rigorós 
treball en equip,  dissenya la imatge 
gràfica d’aquestes empreses i 
en fa la presentació publicitària i 
comercial (imatge gràfica, cartell, 
catàleg). El resultat és excel·lent i 
queda palès en aquesta exposició. 

Productes  gastronòmics de 
l’anoia a l’aparador de la uea
Abril - octubre 2013

El vestíbul de la  UEA  exposa 
una selecció dels productes 
gastronòmics   de qualitat que s’ 
elaboren a la comarca de l’Anoia: 
mel, fruits secs, vins, cava... així 
com l’oli i molts d’altres productes 
d’origen cooperatiu i de proximitat. 
Tot això aportat per l’Agrobotiga de 
la cooperativa  Agroigualada, una 
societat cooperativa que té com 
a objectiu i interès principal tot el 
que fa referència al món agrari i 
als seus derivats  amb més de 90 
anys al servei de la pagesia i  que 
actualment compta amb més de 
450 socis de la comarca de l’Anoia.



Comunicació i 
premsa

Espai Empresa és l’espai de la Unió Empresarial de l’Anoia a 
Ràdio Igualada. 

Cada dimarts ens fem ressò de l’actualitat de les nostres 
empreses, dels projectes dels nostres emprenedors, un 
programa obert a totes les persones que vulguin presentar els 
seus projectes empresarials.  

Emprenedors de l’Anoia 
Entrevista a Yvette Pons de l’Institut 

Orientació laboral per a desocupats 
Entrevista a Elisabet Pelfort, cap del Servei 
d’Orientació Laboral de l’Ajuntament 
d’Igualada

Eines i estratègies per millorar resultats a 
l’empresa 
Entrevista a Josep Turpin de la consultoria Up! 
Business

Vendre per Internet
Entrevista a Gerard Duch de Fluing

La Comissió d´Urbanisme i Mobilitat de la 
UEA
Entrevista a Joan Carles Batanés, Del. 
Col. Aparelladors Bages-Berguedà-Anoia i 
membre CUMA

Aprendre Anglès
Entrevista a Rowland Norris, director de The 
English Centre

Logística 
Entrevista a Pere Roca, president del Comitè 
Executiu de la Fundació Icil

Exportar a Colòmbia 
Entrevista a Montserrat Feliu de Feliu 
Consultors

Impagament i morositat 
Entrevista a Josep M. Pallejà, advocat expert 
en morositat

Invertir amb Andorra 
Entrevista a Sílvia Gabarre, directora de la 
Confederació d’Empresaris d’Andorra

Perdre la por a volar
Entrevista a Montse Santamaria, directora del 
Centre de Psicologia Garbí Centre

Innovar en el sector de la restauració 
Entrevista a Joan Guixà del Restaurant El 
Marino de Castellolí

Emprenedors d’èxit: Stikets 
Entrevista a M. José Rivas d’Stikets

Vins i caves de l’ Anoia 
Entrevista a Joan Pagès de les Caves Pagès 
Entrena

Noves iniciatives emprenedores: Igualada 
ShowRoom 
Entrevista a Míriam Salazar

Aerosport: la fira del sector de l’ aeronàutica 
esportiva 
Entrevista a Joan Domènech, President de 
Fira Igualada, i Martí Marsal, gerent

XIIIa edició del Sopar de l’Empresari 
Entrevista a Ramon Felip, president de la UEA

Esport i Salut 
Entrevista a Judith Colomer, directora d’ 
Instal·lacions de l’Infinit

Fundació Vicente Ferrer 
Entrevista a Montse Ortiz, coordinadora de 
sensibilització de la FVF

Rethink Retail, repensar el comerç detallista 
Entrevista a Alfons Viñuela de Formactiva

Espai Empremta 
Entrevista a Àngel Acevedo de Gràfiques 
Vilanova

Dones emprenedores 
Entrevista a Olga Jiménez, empresària de 
Mary Kay

Nous projectes a la UEA 
Entrevista al president de la UEA , Blai Paco
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FIATC Emprèn: oportunitats per als 
emprenedors 
Entrevistats: Enrique Camargo i Marc 
Pascual, gerents comercials de FIATC 
Assegurances

Parlem d’ emprenedoria 
Entrevista a Jordi Fernández advocat i 
formador d’ emprenedors

Aprendre idiomes 
Entrevista a Montse Rosich d’Inlingua 

Nous emprenedors a l’Anoia 
Entrevista a Toni Martinez, emprenedor del 
sector de complements de pell

Nou Espai Mútua a Igualada 
Entrevista a Núria Morer i Guillermo Padrisa 
de Mútua General de Catalunya

Empreses de l’Anoia 
Entrevista  a Josep Grau de l’empresa 
Emulift

Medi Ambient  i empresa 
Entrevista a Josep Castelltort de l’empresa  
Ambiens

Com reduir despeses de telefonia 
Entrevista a Xavier Calvet, consultor en 
telefonia, i Teresa Carles, usuària del servei

Postgrau en Direcció Comercial i 
Màrqueting 
Entrevista a Grau Baquero, sotscap 
d’estudis de l’EEI

Empreses de l’ Anoia Alfil 
Entrevista a Josep M. Turú, director 
comercial de l’Empresa
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MAGAZINE UEA 

Es publiquen els números, 28,29 i 30 de la UEA Magazine, 
la revista econòmica i empresarial  de referència a la 
comarca de l’Anoia, editada i publicada per la Unió 
Empresarial de l’Anoia. La UEA Magazine es publica 
trimestralment amb una tirada de 1.500 exemplars que es 
distribueixen gratuïtament a les empreses associades a la 
comarca de l’Anoia.

La revista, que va rebre l’any 2006, el premi korazza a la 
millor revista associativa espanyola,  conté entrevistes a 
empresaris de la comarca, articles d’ opinió, informació 
sobre les empreses i tota la informació sobre les 
activitats de la UEA.

UEA MAGAZINE 28

UEA MAGAZINE 29

UEA MAGAZINE 30

31
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LA UEA PUBLICA LA MEMÒRIA 2012

La  UEA ha publicat la  memòria corresponent a l’any 2012, 
on es detallen les activitats més rellevants  dutes a terme per 
l’entitat en el darrer any.

La memòria, com a novetat també, s’edita en format digital, 
amb l’objectiu de compartir la informació més àmpliament 
i deixar constància de les activitats que s’han portat a terme 
en benefici del teixit empresarial anoienc.

LA UEA I LA VEU DE L’ANOIA SIGNEN UN NOU CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ

La UEA i La Veu de l’Anoia  han signat recentment un nou 
conveni de col·laboració que amplia el que hi havia fins ara.
A partir d’ara els associats a la UEA tindran un 15% de 
descompte en les seves insercions publicitàries a La Veu  i, 
a més, gaudiran  de dos mesos de subscripció gratuïta,  en 
donar-se d’alta en la subscripció anual. També podran fer ús  
dels serveis de correcció, edició i il·lustració de llibres a preus 
molt econòmics.  Per la seva banda, la UEA tindrà un espai 
fix mensual per a la publicació d’articles d’opinió i/o notícies 
d’interès econòmic i empresarial.
 

NOU PROGRAMA DE TV DE LA UEA AL CANAL TARONJA

Espai Empresa UEA és un programa sobre el món 
empresarial i  econòmic de la comarca, resultat  del 
treball conjunt entre Canal Taronja,  Ràdio Nova i la Unió 
Empresarial de l’Anoia. 
Un projecte, de ràdio i televisió, publicoprivat, pioner 
i innovador, que pretén acostar-vos la realitat de les 
empreses de la comarca i la seva experiència. 
Des d’aquest espai, que s’emet el darrer divendres de 
cada mes, abordem la tasca que es fa des de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, parlem amb les empreses de 
la comarca, expliquem  les diferents accions que s’hi 
impulsen i  us apropem les reflexions dels experts en 
matèria empresarial, econòmica i financera.

El programa, es pot veure als 3 canals de televisió del 
Grup Taelus (Canal Taronja Anoia, Canal Taronja Osona i  
Canal taronja Bages).També es pot escoltar a Ràdio Nova, 
a 107.7 de l’FM,  i  a més pot disposar del programa a la 
carta en aquests enllaços: 

www.canaltaronjadigital.cat 

wwwtelevisiovilanova.cat

UEA INFO

Mensualment la UEA  envia als seus socis  l’ “INFO UEA”  
un document amb  l’agenda d’actes i actuacions que 
s’estan portant a terme per l´entitat.

MEMÒRIA 2012

UEA INFO

Comunicació i 
premsa



Comissions 
UEA 

LA CUMA - COMISSIÓ D’URBANISME I MOBILITAT

La UEA va crear, l’any 2012, la comissió d’urbanisme i 
mobilitat,  un organisme nascut de la necessitat de donar 
una veu professional i única de tots els professionals que 
treballen al sector davant la detecció de problemes que 
afecten la comarca en matèria d’urbanisme,  mobilitat i 
infraestructures.

Col·legis professionals i gremis en formen part

Actualment en formen part el Col·legi d’Enginyers 
Industrials, el Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi 
d’Aparelladors, el Col·legi d’Enginyers Tècnics, el Col·legi 
d’Apis, l’Agrupació Tèxtil Fagepi, la Cambra de  Comerç, el 
Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de la Comarca 
de l’Anoia, el Gremi de Fusters, el Gremi de Blanquers, el 
Gremi d’Instal·ladors i diversos  professionals relacionats 
amb el sector.

Objectius prioritaris

D’entre els objectius de la comissió, a part del més rellevant 
que és el de  ser un referent de consulta  per a qualsevol 
projecte públic o privat en matèria urbanística,  és el 
d’oferir als professionals un fòrum d´intercanvi d’idees 
i de foment de  la cooperació entre diferents sectors 
comarcals, una relació que ha generat un coneixement 
molt valuós de les situacions i problemàtiques dels diferents 
col·lectius implicats.

L’objectiu final és que qualsevol tema que afecti 
el municipi o comarca en temes d’urbanisme i de 
construcció pugui ser resolt gràcies a la col·laboració 
de la CUMA amb l’ajuntament corresponent, actuant 
com a interlocutor davant l’administració. És per aquest 
motiu que aquest organisme  ja s’ha donat a conèixer a 
alguns ajuntaments. Fins ara s’han organitzat visites als 
ajuntaments 
d’Igualada, Vilanova del Camí, Òdena, Masquefa i la Pobla 
de Claramunt.
Temàtiques que aborda la CUMA en matèria urbanística
Com a aspectes més rellevants que ha treballat aquest 
organisme durant l’any 2013 en destaquen el de l’IBI, 
la normativa d’usos comercials, la taxa d’escombraries, 
les normatives que apliquen els ajuntaments  en casos 
de llicències d’obres vençudes o a punt de vèncer, la 
normativa ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis de més de 40 
anys), la CEE (certificació energètica d’edificis existents), 
el deteriorament  del les parcel·les dels polígons, 
la subestació elèctrica de Vilanova del Camí o les 
connexions amb la C-15, entre d’altres.

Entitat 
afiliada a:

Representativitat

Institut Ignasi Villalonga

Fundació Pro Penedès

Foment del treball

Fepime
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Relació 
de socis

A & S Assessors I Serveis, S.L.

A.Q.A. Equips, S.L.

A.T. Sarosa, S.L.

Abacus Cooperativa

Abc Leather, S.L.

Abina, S.L.

Abt Ingeniería Y Consultoría Medioambiental, S.A.

Acd Sistemes

Aceiton Martin Grup, S.L.

Aci (Associació Comerç Indústria Vilanova)

Activa Mutua 2008 Matepss Núm. 3

Acustic Anoia S.L 

Ad Química, S.C.P.

Adecco Tt, S.A.

Adequa

Aeio Enginyers, S.L.

Agraria Estany, S.L.

Agriplant Huguet, S.L.

Agro Igualada

Agro Piera

Agro-Comercial Claramunt, S.L.

Agrupació Empresarial De La Fusta 

Igualada-Anoia

Agrupació Tèxtil Fagepi

Aigua De Rigat, S.A.

Aigües Artés, S.L.

Ainoxder, S.L.

Airgas, Sat

Aladetres, S.C.P.

Albareda Enginyeria

Alex Julien Serveis Assessorament I Gestió, S.L.

Alfil.Be

Almazan Roig Instal·lacions

Alugom, S.C.P.

Alva Connectors

Ambiens S.L. 

Amdax Dremas, S.L

Anna M. Sánchez Carrera 

Anoia Carretilles

Anoia De Serveis, S.L.

Aplicam La Llar De La Talladora

Araujo Transports I Logistica, S.L.U.

Arcas Ollé, S.L.

Àrea De Serveis Gonzalez Valls, S.L.

Àrea Estudi De Publicitat, S.L.

Arga S.L. Industries Gràfiques

Arids Anoia, S.L.

Arkus

Art Graf, S.L.

Assessoria Igualadina De Gestio, S.L.

Assessors D’empresa Enrich, S.L.

Assistencial Anoia, S.A.

Atlantic Devices

Atlas Gestión Medioambiental, S.A.

Auto Anoia, S.A.

Igualada

Igualada

Igualada

Vilanova Del Camí

Igualada

Igualada

Barcelona

Igualada

Masquefa

Vilanova Del Camí

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Barcelona

Masquefa

St. Martí Sesgueioles

Calaf

Igualada

Piera

Sant Martí De Tous

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

La Pbl. De Claramunt

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Sta. Mrgt. De Montbui

La Tr. De Claramunt

Òdena

Piera

Capellades

Igualada

Capellades

Barcelona

Odena

La Pbl. De Claramunt

Igualada

Igualada

Jorba

Igualada

Calaf 

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Òdena

Castellolí

Igualada

Òdena

Sta. Mrgt. De Montbui

Igualada

Igualada

Hostalets De Pierola

Vilanova Del Camí

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Hostalets De Pierola

Igualada

Vilanova Del Camí

Igualada

La Pbl. De Claramunt

Igualada

La Pbl. De Claramunt

Masquefa

Sta. Mrgt. De Montbui

Igualada

Vlf. Del Penedès

Igualada

Òdena

La Pbl. De Claramunt

Òdena

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Castellfollit Del Boix

Igualada

Òdena

Òdena

Igualada

Igualada

Òdena

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Sta. Mrgt. De Montbui

Capellades

Igualada

Sta. Mrgt. De Montbui

El Bruc

Hostalets De Pierola

Calaf

La Pbl. De Claramunt

Els Prats De Rei

Igualada

Auto Bomba, S.L.

Autoescola Cid, S.C.C.L.

Autoescola Poble Sec

Automatització I Mecanització Djs, S.L.

Autorec

Autosuministres Motor, S.A

Balmes Intermotor, S.L.

Banc Popular

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

Banco Santander 

Becastill, S.A.

Beltec

Biguetes Rabell, S.L.

Bike Enterprise, S.L.

Black Polar 

Bmprod

Bobila Josep Aguilera Borrull

Bodega Can Bonastre, S.L.U.

Brillo Planxisteria, S.L.

C.A.R. Anoia

Cafes Novell, S.A.

Cal Jeroni 

Caldereria Bolarín, S.L.

Caldereria Bolarín-Cardus, S.L.

Caldereria Dayma, S.L.

Camins De Vent

Camins I Associats, S.A.

Camps Comercial J.C.O., S.L.

Canal Taronja Anoia

Cargols De Cal Jep, S.L.

Carol Automatismes Igualada, S.A.

Carpintería Muñoz, S.L.

Casanovas Bohigas Asociados, S.L.

Casbu, S.L.

Catalonia Unic, S.L.

Catalunya Cabisuar

Catel, S.A.

Catering De L’anoia, S.L.

Cdnet

Ceina

Cenga 2000, S.L.

Centre De Gestió De Montbui, S.L.

Centre De Gestió Mediambiental, S.L.

Centre Dental Marcè Segarra S.L.P

Centro De Limpiezas Igualada, S.L.

Ceràmica Elias, S.A.

Ceràmica Piera, S.L.

Ceràmiques Calaf, S.A.

Cereals De L’anoia, S.L.

Cereals I Adobs Casamitjana, S.A.

Cerezo & Cots Advocats, S.L.

B

C
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Cespa Gr, S.A.

Col.Legi Enginyers Tècnics De Manresa

Cimelsa, S.L.

Cintes Transportadores Dermet, S.L.

Claramunt & Cia, Advocats 

Closa I Fills, S.L.

Cmal Carpinteria Metalica Antonio Lopez

Col.Legi Oficial D’agents Comercials De 

Barcelona

Comatec-Ismar, S.L.

Comercial Blautec, S.L.

Comercial Godó, S.L.

Comercial J.A.N.

Comercial Productes D’instal.Lacions Gtecknics, Sl

Comercial Segura

Confeccions Kittel, S.L.

Consorci Sanitari De L’anoia

Consorci Sociosanitari D’igualada

Construcciones Mecánicas Castells, S.L.

Construcciones Mecànicas Tecnopel, S.L.

Construccions I Reformes Acg

Construccions Metàl.Liques Estmart, S.L.

Construccions Romeu, S.A.

Constru-Valls, S.L.

Consultoria Assessoria Salas, S.L.U.

Copasa

Corporación Empresarial Valls, S.A.

Cosantex, S.C.P.

Craft Accounting

Cromlec Formació, S.L.

Cruz Mobel, S.L.

Cymatic

Dd Disseny Gràfic 

Decoexpo, S.L.

Design Pack, S.A.

Despatx Assessors I Advocats

Dipromat, S.L.

Distribuidora De Primeras Marcas, S.A.

Divani Pascual Disseny, S.L.

Dorsan Filtración, S.L 

E.S. El Bruc, S.A.

Ecoservis Anoia, S.L.

Ecostudi Sima, S.L.P

Edmon’s Assessors, S.L.

Electronica Peña

Elm, S.L.

Els Fogons De L´Anoia, S.L.L.

Embalajes Vallter, S.L.

Embotits Mallart, S.L.

Emirimale, S.C.P

Emulift Iberica S.L

Enconados Y Doblados Fils, S.L.

Enginer

Enginyeria De Software, S.A.

Enginyeria Lliro & Associats, S.L. 

Enrich  I Orgué, S.L.

Envialia 

Equipceramic, S.A.

Escola Pia

Espumosos El Noya

Estació De Servei La Panadella, S.A.

Estudi Disseny Esteve Estival. Y

Etiquetas Anoia, S.L.L.

Eugeni Gabarró, S.C.P.

Euroexcavacions De La Rosa, S.L.L.

Eurofirms Ett, S.L.U

Eurogestió De Serveis Patrimonials, S.L.

European Market’s, S.L

Events

Expert Vps Iberica, S.L.

Extraction Future, S.L.

Farmàcia Anton Juvé Santacana

Farmacia Mª Rosa Singla Vilanova

Fast Enginyeria, S.L.

Feedbackground, S.L.

Felip Conde, S.C.P.

Felip Unigràfic, S.L.

Feliu N&I, S.L.P.

Fer Gestions

Fernandez Sanglas, S.L.

Ferreteria Industrial Ferro 7, S.L.

Ferreteria Jorba Solà, S.L.

Ferreteria Riera S.C.P.

Ferreteria Soledat, S.C.P.

Filnet Serveis I Comunicacions, S.L.

Filtext 98, S.C.C.L.

Finques Badia 

Finques M Parera, S.L.U.

Finques Rambles

Finques Subirana, S.L.

Finques Vallbona

Finques Victoria, S.L.

Fira D’igualada

Flor-Alba

Fluing 

Formactiva

Fornesa, Prada Y Fernández Abogados, S.L.P.

Frabel, S.C.P 

Francesc Torras I Enrich

Francisco Javier Bargalló Rafa

Fruites Gabarro, S.L.

Frutas Mendez Y Cia, S.A.

Fundació Sanitària Sant Josep

Funeraria Anoia, S.L.

Fusté Mediadors D’assegurances, S.L.

Fusteria Castilla, S.L.

Fusteria Graells, S.L

Fusteria I Interiorisme Morales, S.L.

Fusteria Industrial De L’anoia, S.L.

Gabarró, S.A.

Gabinete Balmes, S.L.

Gaesa, S.L. 

Garatge Montserrat, S.A.

Gasoils Carreras De Piera, S.L.

Géneros De Punto Mave, S.L.

Hostalets De Pierola

Manresa

Igualada

Piera

Igualada

Copons

Igualada

Barcelona

Masquefa

Igualada

Igualada

Masquefa

La Pbl. De Claramunt

Igualada

Capellades

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

La Llacuna

La Pbl. De Claramunt

Igualada

Igualada

Carme

Rubí

Igualada

Igualada

Igualada

Barcelona

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Manresa

Igualada

El Bruc

La Pbl. De Claramunt

Lleida

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

La Llacuna

Sant Martí De Tous

Piera

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Òdena

Vilanova Del Camí

Igualada

Igualada

La Panadella-

Montmaneu

Igualada

Igualada

Igualada

La Tr. De Claramunt

Igualada

Òdena

Igualada

Igualada

Molins De Rei

Igualada

Igualada

Igualada

Castellolí

Òdena

La Pbl. De Claramunt

Òdena

Manresa

Vilanova Del Camí

Sta. Mrgt. De Montbui

La Pbl. De Claramunt

Igualada

Calaf

Igualada

Igualada

Piera

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Capellades

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Barcelona

Barcelona

Igualada

Igualada

Capellades

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Capellades

La Pbl. De Claramunt

Capellades

Igualada

Barcelona

Barcelona

Igualada

Igualada

Piera

Igualada

D

E

F

G
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Gepeac, S.L

Gerent Pime

Germans Corbalan & Alvarez, S.L

Gesconova, S.L.

Gesgar, S.L.

Gestió Rambla Dos Assessors, S.L.

Gestoria Edo, S.L.

Gestoria Galtés, S.L.

Gestoria Parera, S.L.

Gibert I Gibert, S.L.

Global Eng

Globus Kon-Tiki

Gofrats Anoia, S.L

Gràfiques Cubí, S.L.

Grafiques Lamolla, S.L.

Gràfiques Lluc

Gràfiques Vilanova, S.L.

Graphic Packaging International Spain, S.A.

Gremi De Blanquers D’igualada

Gremi De Constructors I Promotors Comarca 

Anoia

Gremi De Flequers

Gremi De L’hostaleria I Turisme De L’anoia

Gremi D’electricistes

Gruas Y Portavehiculos Pedro, S.L.

Grues I Serveis D’elevació, S.L.

Grues Suarez I Soler, S.A.

Grup Air, S.A.

Grup Carles Gestió I Projectes, S.L.

Grup Jardi 2008, S.L.

Grup Radio Sala

Gumà Assessorament I Gestió, Sl

Hccsoft

Hineutra, S.L.

Hospital Veterinari De Catalunya, S.L.

Hotel Amèrica

Hotel Bruc, S.L.

Hotel Molí Blanc

Hotel Robert

Huguet De Can Feixes, S.L.

I.E.S. Milà I Fontanals

Ibb Auto Racing, S.L.

Ibericar Cadí, S.A.

Iberpack Anoia, S.L

Ibprint, Scp

Igra, S.L.

Igualadina De Servicios, S.L.

Iguana Comunicacions S.L.

Imec System, S.L.

Imma Jubert Protocol I Comunicació

Industrias Ferrer Hermanos, S.A.

Industrias Gráficas Del Envase Anoia, S.L.

Industries Desten, S.L.

Infinit

Ingeniería Y Tratamiento De Valorización, S.L.

Inlingua

Innovación Y Tecnología Del Packaging, S.L.

Inoxfil, S.A.

Inpreper, S.L.

Insmagas, S.L.

Instafel, S.L.

Instal.Lacions Bartrolí, S.L.

Instal.Lacions Indel, S.L.

Instal·lacions Parera, S.L

Instint

Institut D’estètica Yvette Pons

Instop Catalunya, S.L.

Intarex, S.L.

Inteco Anoia, S.L.

Integral De Prevenció De Riscos, S.L.

Integral Oficina De Gestió I Assessorament, S.L.

Intermida, S.C.P.

Intesis Software, S.L.

Inversions Immobiliàries Companys I Piqué, S.A.

Iter Metropolita, S.L.

J. Margarit, S.L.

J. Regordosa Gestió Rr.Hh.

J. Vilaseca, S.A.

J.M. Morros I Associats, S.L.

Jaume Cortasa Baiget

Jm Sistemes De Control, S.C.P.

Joan Vallès Soriano

Joana Bru Seuba

Jogaplast S.L

Joimar, S.L.

Joralfran Grup, S.L.

Jordi Carner Pujol

Josep M. Torras Payerol

Josepa Morera Dalmau

Juan José Alba Cobo

Jubert & Partners, S.L.

Junyent Prat Correduria D’assegurances, S.L.

Karting Parcmotor Castelloli

Kenko Europa, S.A.

Kommad, S.A.

Kook Estratègies De Comunicació De Marca

La Caixa

Laboratorio Técnico Cerámico, S.L.

L’agrícola Regional, S.A.

Laminar Air, S.L.

L’art De La Llum, S.L.

Laypun

L’enllaç Dels Anoiencs, S.L.

L’envelat

Lidera Comunicació , S.C.P

Lite Energy España, S.A

Llibreria Aqualata,S.L

Llibreria Ponent

Llomvisecom S.L.L.

Llorens Isbert, S.L.

Lluis Soriano Disseny D’interiors

Luis Chuecos Ruiz

Luis Rodriguez Ferreira

Lumexia Servintegrales S.L.

Igualada

Igualada

Igualada

Vilanova Del Camí

Igualada

Igualada

Calaf

Igualada

Piera

Igualada

Igualada

Igualada

Capellades

Igualada

Igualada

Sta. Mrgt. De Montbui

Vilanova Del Camí

Òdena

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Òdena

Igualada

Igualada

Òdena

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Òdena

Igualada

El Bruc

Jorba

La Pbl. De Claramunt

Cabrera D’anoia

Igualada

Òdena

Sant Fruitos De Bages

Capellades

 Cervelló

Igualada

Igualada

Masquefa

Masquefa

Igualada

La Pbl. De Claramunt

Òdena

Igualada

Igualada

Sant Joan Despí

Igualada

La Pbl. De Claramunt

Igualada

Igualada

Igualada

Sta. Mrgt. De Montbui

Vilanova Del Camí

Igualada

La Llacuna

Igualada

Igualada

La Pbl. De Claramunt

Igualada

Igualada

Òdena

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Sant Just Desvern

Capellades

Igualada

Capellades

Igualada

Igualada

Igualada

Òdena

Carme

Calaf 

Vilanova Del Camí

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Castelloli

La Pbl. De Claramunt

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Montserrat

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Barcelona

Igualada

Òdena

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Igualada

Vilanova Del Camí

Mataró

H

J

K
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M. Arrué, S.L

M. Pique, S.A.

Maderas Giralt, S.L.

Mail Bustia Anoia, S.L.

Manipulados Espelt, S.A.

Manteniment Lopera, S.L.

Mantenimiento Y Reparaciones Cove

Manufacturas Y Transformados Ab, S.L.

Maquinària Agrícola Solà, S.L.

Marbres I Derivats Alonso, S.L.

Marbres I Granits Poble Sec

Marcel.Lí Gangonells Viñals

Materiales Construccion Y Decoración Pardo, S.L.

Materials Construcció J. E. Magriñà, S.L.

Matex Iberica, S.L.

Matrinox, S.L.

Mb Papeles Especiales, S.A.

Mecanitzats Zamec, S.L.

Medinat, S.L.

Meritem, S.A.

Merly Plataformes Aèries I Serveis Integrals, S.L.

Mestrans, S.L.

Metalúrgica Busquet, S.L.

Metrocurt

Mg Comunicació, S.C.P.

Mgs Seguros Y Reaseguros, S.A.

Mips Fundació Privada 

Mobelcan 2004, S.L.

Mobles Ollé, S.L.U.

Montaggio, S.L. 

Montferri I Germans, S.L.

Montserrat Pomés Parelló

Moreno Correduria De Seguros De L’anoia

Mpm Software, S.L.

Mrw

Mútua General De Catalunya

Mútua Igualadina

Mutua Intercomarcal

Nadal I Solé, S.L.

Nadark Esdeveniments, S.L.

Nitidus Neteja

Nova Mevir, S.L.

Nuss Disseny Gràfic, S.C.P

Nvision Systems And Technologies, S.L.

Obras Algar, S.L.

Oci Sport Serveis Esportius, S.L.

Ocisport Business Sl (Mayoretty)

Odenauto

Odexan De Aplicaciones, S.L.

Ofimàtica Anoia, S.L

Olga Jimènez-Consultora Bellesa

Ondulados Carme, S.A.

Ortopedia Cases

Palmes I Carol, S.L.

Papers Catalunya, S.A.

Papertres, S.L.

Parc West 

Parrillu’s, S.L.

Partner-Solutions.Biz, S.C.P.

Patricia De Frutos González

Penedescar, S.A.

Pere Valls, S.A.

Permor, S.L.

Perspectives

Petromiralles, S.L.

Pgg Group

Physic Gm, S.L.

Pintura I Decoració Manel Vega, S.L.

Pintures Planell, S.A.

Plack Decor Anoia, S.L.

Planell, S.A.

Planxisteria Gelabert, S.L.

Planxisteria Mag

Planxisteria Pla, S.L.

Plating Brap, S.A.

Plus Coaching

Pmp Advocats Associats, S.L.

Pneumàtics Vilanova

Poch I Ruana Associats, S.L.

Policol, S.L.

Poolbike

Post-Venda Carreras, S.A.

Precisió Mecànica Salma, S.A.

Precocinados Ortega, S.L.

Prema, S.A.

Previntegral, S.L.

Proarc Mediterrania, S.L.

Productes Agrícolas Macasa, S.L.

Professionals Cat Assessors Informàtics

Promocions Escolars Anoia, S.L.

Promotora De Embalajes, S.L.

Promovi Projects, S.L.

Proyecto Fontanellas Y Martí, S.L.

Punt De Treball Ett, S.L.

Quimigest

Quimser, S.A.

Racc

Ramon Llorens Isbert

Ramon Solsona, S.L.

Recstores

Rectificadora J.S., S.C.P.

Remm Guitart, S.L.

Reprecs, S.L.

Restaurant Scorpia

Resturant Vinyanova

Retolmania, S.L.

Rètols Planell 

Riflotare

Rivisa I.C.M., S.A.

Robinson Ventures, S.L.

Rofeica Energia, S.A.

Romanyà Valls S.A. 
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Rosebud Films Publimedia, S.C.P.

Rosich Motors, S.L.

S.A. Hotel Bayona

S.R. Lux Residencia 

Sai Computers, S.L.

Saifor, S.L.

Salinas Automoció

Sallo, S.L.

Sarauto

Satec Laboratori D’assaigs Per A La Construcció Sl

Sati Formació

Schenker Logistics, S.A.U.

Screen Protectors, S.L.

Seima Seguretat, S.L.

Serramunt, S.L.

Servei Diesel Sanchez

Serveis Electrics, S.A.

Serveis I Instal.Lacions Bernat Alba, S.L.

Serveis I Manipulats Gràfics Ruíz, S.L.

Servimaster 2000, S.L.

Servisimó Igualada, S.L.

Simagi, S.C.P.

Simar, S.A.

Sinigual

Sistemes Alumini I Pvc, S.L.

Sistic Anoia, S.L

Snop Estampación, S.A.

Sociedad De Prevención Nueva Activa, Slu

Sofamel, S.A.

Soimer Telecomunicacions, S.L

Solo Raids, S.L.

Solucions Mecàniques, S.L.L.

Solutions Trilogi, S.L.

Soto Ballesteros, S.L.

Star Foc Anoia, S.L.

Stegotronic, S.A.

Stikets

Subliprint, S.A.

Subministraments Romeu, S.L.

Supermercat Supermas, S.L.

Supermercats Sebastian

System Fluids Anoia, S.L.

Taller Àuria, S.C.C.L.

Taller Gervi, C.B.

Taller Gràfic Gilaver, S.L.

Taller Industrial Martinez

Taller Metal.Lúrgic Tomàs Pardos, S.C.P.

Talleres Agüera, S.C.P.

Talleres Carrique, S.A.

Tallers Bascompte, S.L.

Tallers Cometna, S.L.

Tallers Fermí Valls , S.L.

Tallers Marcel Claramunt

Tallers Montoliu, S.L.

Tallers Queraltó

Tasias, S.A.

Taxisigualada

Tecbimotor, S.L.

Tecdencies

Techderma, S.L

Tecnocolor Tt Telecomunicacions, S.L.

Tecnoflama

Tecno-Seguretat Anoia, S.L.

Tenigram,S.L

Textil Castellolí, S.L.

Thais Busqué Consulting

The English Centre

Tic Netsein, S.L.

Tinda Europa, S.L

Tintaprint, S.L.

Tot Residus Industrials, S.L.

Toyota Naymotor, S.L.

Trans Visa Expres, S.L.

Transportes Jose Garcia

Transports Bernadet

Transports Blaya I Fills, S.L.

Transports Gebre, S.L.

Transports Graells, S.C.C.L.

Transports I Cereals J. Llorach, S.A.

Transports Pere Ventura Palet, S.L.

Transports Ros Vilarrubias, S.A.L.

Transports Rosnad, S.L.

Transports Sagues Esteve, S.L.

Transports Vaqué, S.L.

Transports Vila, S.L.

Tres Be, S.C.P.

Trire, S.L.

Tristany I Trull, S.L 

Tritall, S.L.

Troquels Brescó, S.L.

Troymak, S.L.

Turbo Diesel Injecció, S.L.

Ubiquat Technologies, S.L

Ucg Unió Comercial De Gasoils

Ultramagic, S.A.

Unicoop Cultural, S.C.C.L

Uniempro Services, S.L.

Unigraf Anoia, S.A.

Union Industrial Papelera, S.A.

Venda D’automòbils T. Vallés, S.L.

Vending Martinez, S.C.P.

Vending Pons, S.L.U.

Vicenç Torralba, S.L.

Vikar Group/ Tallers Ribacar S.L

Vitermik, S.L.L.

Wittmann Battenfeld Spain, S.L.

Xaus Taller Mecànic, S.L.

Xduc.Com
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www.uea.cat

Ctra. Manresa, 131 

08700 Igualada Barcelona

Telèfon: 0034 93 805 22 92 

Fax: 0034 93 804 60 55

uea@uea.cat


