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Ramon Felip i Bolba
President de la UEA

Junts per l'Aeroport. Aquest va ser el lema de l'acte que vam organitzar el passat mes de
setembre per reivindicar l'aeroport corporatiu. El suport que vam aconseguir va ser
extraordinari, agents socioeconòmics de la comarca i de fora, partits polítics, ajuntaments de
la comarca, Consell Comarcal, associacions empresarials territorials (Berguedà, Baix
Llobregat, Sabadell, Granollers, Badalona, Penedès, Ripollès, etc.). Cambra de Comerç de
Barcelona, les entitats patronals Foment del treball i Fepime, sindicats, ciutadans anònims, etc.
No voldria deixar-me a ningú.
La darrera edició del Sopar també tenia un leitmotiv molt semblant a l´anterior, Junts, l'única
opció, la finalitat d'aquesta lema no va ser una altra que la de remarcar que unir esforços és
l'única possibilitat per obtenir un bon resultat. Estic convençut que el consens del territori tant
a nivell institucional com polític han estat definitius perquè el Govern de la Generalitat hagi
decidit atorgar el futur aeroport corporatiu de Catalunya a la nostra comarca.
L'aeroport ens obre un seguit d'oportunitats a tots els nivells. Actualment, la demanda
d'aviació corporativa augmenta a un ritme que duplica el de l'aviació comercial, és un sector
d'alt valor afegit i amb unes grans expectatives de futur, que a la vegada ha de generar la creació
de noves infraestructures, implantació d'empreses relacionades amb el món aeronàutic,
serveis terciaris i sobretot la creació de nous llocs de treball.
L'aeroport juntament amb el Parcmotor i la concessió de
la llicència del centre comercial de fabricants (outlet) han
de fer de l'Anoia un punt de referència a tots els nivells.
ATERRA A L´ANOIA, TURISME, MOTOR I MODA, aquest
és el lema que a partir d'ara ha de donar a conèixer la
nostra comarca a l'exterior. Amb aquesta frase queden

editorial

definits els tres equipaments que acabem d'esmentar, que
juntament amb els nous projectes previstos com la
potenciació del sector turisme, la creació de sòl industrial,
la construcció de parcs tecnològics..., faran de l´Anoia
una comarca capdavantera i de referència per a
Catalunya.
Des de la Unió Empresarial de l'Anoia estem preparant el nou curs. A partir de setembre
iniciarem els nous cursos de formació per a persones en actiu i també de formació
ocupacional per a persones en situació d'atur, en total més de 40 cursos de diferents
temàtiques oberts a més de 700 alumnes; també i continuant amb la dinàmica dels anys
anteriors hem programat un seguit de

jornades i conferències sobre temes d'interès

empresarial. Presentarem nous serveis amb la finalitat que, als associats, els ajudin i els
facilitin la tasca del seu dia a dia.
Des d'aquí us vull animar a aportar els vostres suggeriments i esperem poder continuar
comptant amb el suport de tots vosaltres, perquè ara més que mai ha quedat demostrat que és
bàsic actuar junts per aconseguir els objectius marcats.
També vull fer esment d'una altra noticia positiva, el premi que hem rebut recentment a la millor
revista associativa espanyola 2009, un premi que vull fer extensiu a tots els que d'alguna
manera o altra han fet possible l'èxit de l'UEA Magazine, l'equip de redacció, corrector,
dissenyador, impressors, col·laboradors, anunciants, etc. des d'aquí us volem felicitar a tots
els que formeu part de l'equip UEA Magazine .Moltes gràcies a tots!
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