Unió Empresarial de l’Anoia
40 anys al costat de les empreses

La Unió Empresarial de l’Anoia, constituïda l’any 1982, és una associació
sense ànim de lucre, d’àmbit comarcal i de caràcter multisectorial que
integra i acull els gremis, associacions i empreses que voluntàriament en
volen formar part.
Els objectius de la UEA són els de representar, defensar i promocionar els
interessos econòmics, socials i professionals dels seus associats.

Treballem per influir, fer xarxa i acompanyem a les empreses,
emprenedors i autònoms en el seu creixement

www.uea.cat
uea@uea.cat

Beneficis de ser soci UEA
Assessorament i acompanyament empresarial
•

Acompanyament i suport empresarial. Des de la UEA
t'assessorem i orientem en els dubtes que puguis tenir en
el dia a dia del teu negoci.

•

Més del 75% de les nostres empreses associades han
demanat assessorament o acompanyament en algun
àmbit: laboral, jurídic, internacional, formació, etc.

Xarxa de contactes
•

A la Unió Empresarial de l’Anoia som conscients de la
importància del networking: una oportunitat per
aprendre i connectar amb possibles col·laboradors i
clients. Per aquest motiu, des de l’entitat organitzem
diversos esdeveniments com la Nit Empresarial UEA, el
Fòrum Empresarial de l’Anoia, conferències, webinars,
actes, meetings, entre altres... Que permeten ser
l’escenari i coneixença de les empreses i professionals, i
per generar relacions de negoci. Formar part de qualsevol
jornada et permet crear vincles i tenir una oportunitat
inèdita, en molts casos.

•

Mitjançant l’apartat B2B de la mostra web, pots oferir els
teus serveis a totes les empreses associades a la UEA amb
uns preus especials o descomptes especials i ampliar la
xarxa de clients.

Descomptes i convenis
Gràcies als acords de col·laboració, els socis poden gaudir
d’importants avantatges i descomptes en serveis i
subministraments:
• Ens preocupem per ajudar-te a reduir la teva facturació
elèctrica, t’assessorem en eficiència energètica.
• Descomptes en carburant.

Beneficis de ser soci UEA
Visibilitat

Borsa de treball

•

T’ajudem perquè et coneguin. La UEA és el punt de
trobada i suport del teixit empresarial anoienc i de
comarques limítrofes. Tots els mitjans de l’entitat estan a
disposició del soci.

•

La UEA compta amb un servei de Borsa de Treball, en el
que ajudem a cercar el personal que les empreses
necessiten. Cooperem amb diverses xarxes d’ocupació per
tal de trobar el perfil demandat.

•

Visibilitat del teixit empresarial a través de la UEA
Magazine. La UEA impulsa i edita la única revista
econòmica i empresarial de la comarca. Una revista
quadrimestral, que forma part de l’APPEC i iQuiosc,
premiada com a millor revista associativa espanyola; i on
les empreses associades gaudeixen d’un espai gratuït per
publicar una nota de premsa a cada número i d’un 10% de
descompte sobre les tarifes publicitàries. La revista arriba
a totes les empreses de forma digital i impresa.

•

També oferim a les empreses incorporació de personal
subvencionat amb la formació especialitzada que
requereix l’empresa, mitjançant el programa 30+.

•

Visibilitat a les xarxes socials: donem difusió de les
notícies de les nostres empreses associades a través dels
nostres canals.

•

Participació al programa Espai Empresa: la UEA té un
programa setmanal a Ràdio Igualada per donar ressò a les
empreses de la comarca.

•

Cooperació i acords de col·laboració amb mitjans locals
i nacionals per donar visibilitat a les nostres empreses.

•

Enquestes a les empreses per avaluar-ne la seva situació i
poder fer lobby i pressió i exposar la situació empresarial
als mitjans i ciutadania en general.

Subvencions
•

Informem setmanalment de les subvencions vigents que
poden gaudir les empreses i autònom .

•

Més de 300 empreses s’han beneficiat directa o
indirectament de la nostra recerca de subvencions.
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Instal·lacions

Serveis específics i sectors

No tens instal·lacions o les que tens no estan adaptades a
una necessitat concreta? La UEA posa les seves instal·lacions
a la teva disposició en diferents formats (aules, sales de
juntes, despatxos...). Podràs fer-ne ús en la majoria de casos
de forma gratuïta.

Sectorials, comissions, territoris per tal de treballar a mida les
necessitats de les nostres empreses, autònoms i col·lectius.

•

Sectors : paper, metall, turisme, químic, packaging,
transformació digital, immobiliaris, assessors,
energètics, medi ambient i logístic)

Formació a mida

•

Comissions (Urbanisme i mobilitat, Economia Circular,
UEA Inquieta, UEA Autònoms...)

Des de la UEA ens preocupem perquè el treballador i el
directiu estiguin formats d’acord a la seva especialitat. Ens
hem convertit en un centre de formació especialitzada, i
desenvolupem qualsevol formació demandada per
l’empresa. Des de la UEA comptem amb:

Més de 20 grups de treball que fomenten la coneixença de
les empreses, aposten conjuntament per necessitats i
oportunitats del sectors i les diferents àrees estratègiques,
vetllant i treballant per la competitivitat empresarial, a través
de l’especialització i temàtica concreta a mida de les nostres
empreses.

•

Formació contínua: per treballadors en actiu, qualsevol
tipus de formació transversal i especialitzada, totalment
gratuïta.

•

Formació Bonificada: saps que la teva empresa té un
crèdit anual per invertir en la formació interna dels teus
treballadors?

•

Formació per directius i comandaments intermitjos:
programes formatius d’alta qualitat impartits per escoles
de negocis i universitats de prestigi.

Lobby
La UEA actua com a lobby de pressió davant de
l’administració. Ajudem a les nostres empreses a agilitzar i
resoldre tràmits burocràtics i administratius, en el temps més
ràpid possible.
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Dubtes en alguns temes?
•

Més de 50 xerrades i conferències: LOPD, Control Horari,
Brexit, Com gestionar microtalls elèctrics, Nova Llei
Hipotecària, gestió de residus...

•

A la UEA organitzem jornades, conferències, tallers i
workshops d’un munt de temàtiques ja siguin noves
normatives, lleis o simplement àrees de l’empresa que de
ben segur t’interessaran.

Treball i implicació social i territorial
•

Un dels grans eixos de la UEA és la implicació i el
compromís social amb el territori. Com a mostra d’aquest
fet, s’impulsen diverses iniciatives i accions per inserir
laboralment a les persones que estan en situació d’atur o
per ajudar-les a escollir el seu camí professional amb
projectes com la Setmana de l’Ocupació, l’Igualada
Mentoring, la borsa de treball, entre altres.

•

També ho fa per a retenir i atraure el talent dels més
joves: creant accions per despertar vocacions industrials i
empresarials a la comarca a través de “Química a
l’Escola”, “Les Professions del Futur”, entre altres
projectes que donen a conèixer la realitat empresarial als
futurs treballadors.

