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Unió Empresarial de l’Anoia
Nom de l’empresa Unió Empresarial de l’Anoia
Sector d’activitat Associació empresarial
Plantilla 10 persones treballadores
Pàgina web www.uea.cat
Adreça Ctra. de Manresa, 131 – 08700 Igualada (l’Anoia)
Contacte 938 052 292 ︲ uea@uea.cat

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA
L’any 1982 neix la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) com a associació
empresarial que agrupa gremis i empreses pertanyents a diferents sectors econòmics de l’Anoia i comarques veïnes. La seva alta representativitat i la qualitat de les accions desenvolupades han fet que la UEA es
converteixi en una entitat de referència en l’àmbit de les associacions
empresarials territorials.
L’associació treballa per:
• Representar els interessos empresarials de les organitzacions que en
formen part
• 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 territori, ajudant a crear ocupació i prosperitat actual i futura.
COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL
La UEA està fortament compromesa amb el desenvolupament territorial
de l’Anoia. Aposta per una economia més sostenible i unes empreses més
competitives que contribueixin a una major cohesió social del territori.
Fruit d’aquest compromís, en els darrers anys ha analitzat les seves contribucions als Objectius de Desenvolupament Sostenible i està alineant
l’estratègia i totes les accions que desenvolupen per augmentar -ne els
impactes positius.
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Durant el 2021, després d’haver estat seleccionada, La UEA ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial
Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa
ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora,
i es proposa avançar en la gestió de l’RSE elaborant un Pla d’Acció de
Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva
gestió.
BON GOVERN: TRANSPARÈNCIA I DIÀLEG
La UEA és una associació empresarial amb un fort compromís amb la
gestió ètica i responsable. Des de la seva creació tenen definits els seus
compromisos:
Missió
Representar els interessos de les empreses, facilitar-los un entorn favorable, les eines per créixer, ser més competitives i que puguin col·laborar
entre elles, fomentant i promocionant l’activitat econòmica i empresarial
de la comarca.
• Potenciar el desenvolupament econòmic de la comarca.
• Ajudar a crear ocupació i prosperitat, actual i futura.
• Representar l’empresariat comarcal davant entitats públiques i privades.
• Facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer, adaptar-se al
mercat i ser més competitives, amb responsabilitat i valors socials.
Visió
Ser l’entitat empresarial referent a la comarca de l’Anoia, aportant valor i
servei a les empreses que hi treballen, comptant amb la col·laboració d’altres entitats i associacions de Catalunya.
Aquests compromisos es concreten en accions destinades a assegurar un
funcionament eficient i transparent de l’Associació, com per exemple:
• Un Codi Ètic que estableix els principis ètics bàsics als quals ha d’ajustar el seu comportament i funcionament la Unió Empresarial de l’Anoia
i les persones que en formen part.
• El Pla estratègic que marca les principals línies d’actuació i que s’actualitza cada any a partir de les demandes que identifiquen entre les
empreses del territori.
• Una auditoria interna que vetlla pel correcte funcionament i la corresponent rendició de comptes.
• Un sistema de millora contínua basat en reflexions basades en DAFO.
• Memòria anual amb les accions desenvolupades i els impactes que generen. En els darrers tres anys han incorporat la seva contribució als ODS.
La UEA destaca pels esforços que fa en mantenir un diàleg obert i continu amb els diferents grups d’interès. Anualment publiquen l’Informe
Empresa i Progrés que aborda temes d’actualitat econòmica i social. Per
elaborar l’informe realitzen contactes amb un gran nombre d’actors del
territori que aporten mirades diverses al tema tractat i fan propostes d’actuació que són recollides i analitzades. L’informe és un manual pràctic
amb propostes d’actuacions per a l’administració, per a les empreses i per
a la societat.
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A més, amb la voluntat de fomentar la relació entre les empreses associades i la innovació col·laborativa, la UEA s’organitza a través de diferents
espais participatius:
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• Comissions on es treballen temes d’interès general a tots els sectors. Es creen
com a òrgans consultius i de treball conjunt i s’estructuren en funció de diferents àrees temàtiques. Actualment son cinc: inversió i captació d’empreses;
internacional; urbanisme i mobilitat (CUMA); UEA Inquieta i Autònoms.
• Comissions sectorials per poder donar una resposta més eficient i concreta a les necessitats especifiques de les empreses de manera sectorialitzada. Actualment són: UEA Química; UEA Metall; UEA Immobiliaris; UEA Assessors; UEA Economia Circular; Anoia 4.0, UEA
Acadèmies extraescolars; UEA Turisme; UEA Paper
CREACIÓ DE VALOR ECONÒMIC I SOCIAL
+ de 23 grups de treball amb una implicació de 300 persones
+ de 700 empreses i autònoms implicats i compromesos en la seva
competitivitat i transformació empresarial
+ de 100 empreses implicades en l’economia circular, el mediambient i el compromís social
+ de 15 entitats amb qui generen aliances i cooperació en el benefici
econòmic i social
1.090 nous seguidors a les xarxes socials de la UEA
+ 550 assistents als esdeveniments principals de la UEA 66 nous socis
238 persones formades amb la UEA
20 cursos realitzats i organitzats per la UEA
587 hores de formació
60 ofertes de feina gestionades
+ 350 persones implicades al V Empresa i Progrés
La Unió Empresarial de l’Anoia s’ha convertit en una entitat de referència
en el seu territori. Impulsa nombrosos projectes i iniciatives amb l’objectiu
d’enfortir el teixit empresarial anoienc i, paral·lelament, millorar la cohesió
social de la comarca. En destaquen, entre d’altres:
• Ocupació: accions orientades a oferir noves oportunitats laborals a persones a l’atur i a la inserció en sectors demandants.
• Programes específics d’inserció laboral: Prepara’t; Prepara’t Jove; Programa 30+; etc.
• Innovació empresarial: programes destinats a impulsar noves activitats
i la millora de la competitivitat de les empreses: Digitalitza’t; Economia
circular; transició energètica; Mobico (mobilitat elèctrica); etc.
• Foment de la cultura empresarial en col·laboració amb les escoles i universitats del territori.
La UEA col·labora activament amb la resta d’entitats i institucions del
territori impulsant projectes innovadors i espais de trobada per millorar
la sostenibilitat de les empreses anoienques.
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
La raó de ser de la Unió Empresarial de l’Anoia és el compromís amb la
comarca i la voluntat d’establir col·laboracions per millorar la competitivitat de les empreses i la vida de les persones del territori.
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Fundació UEA:
Neix amb la voluntat d’agrupar i potenciar les actuacions
vinculades a promoure l’ocupació i l’emprenedoria entre els joves
i persones vulnerables de la comarca de l’Anoia i alhora donar
suport a l’empresariat que es troba en situació de dificultat.

Les aliances i les col·laboracions estan molt presents en el seu pla estratègic, i en els darrers anys ha liderat la taula d’actors socioeconòmics de
l’Anoia.
Per fer realitat aquest propòsit, la UEA ha teixit una xarxa de col·laboracions molt estreta i intensa amb les entitats de referència en diferents
fronts.
Amb el món empresarial impulsa accions destinades a millorar la visibilitat i la competitivitat de les empreses anoienques:
• Coorganitza fires.
• Participa activament en espais sectorials com l’Associació TIC Anoia,
Disseny Igualada, Leather Cluster, Fitex, etc.
• Col·labora amb altres associacions empresarials (Cecot, Foment, Associació empresaris del Penedès...) i sindicals.
Treballa molt estretament amb el món educatiu per fomentar la cultura empresarial i la innovació en els diferents sectors. Cal destacar alguns
programes com:
• Accions a les universitats per fomentar l’esperit emprenedor.
• Concurs Química a l’escola: concurs obert a totes les escoles de la comarca per jugar, experimentar i aprendre amb la química.
• Professions del futur a les escoles, per apropar la realitat i l’entorn empresarial als centres educatius de l’Anoia.
Manté una interlocució continuada amb les principals institucions del
territori, com l’Ajuntament d’Igualada o el Consell Comarcal de l’Anoia
entre d’altres, per treballar conjuntament els reptes del teixit empresarial
i cercar reciprocitat.
S’implica en nombroses iniciatives d’entitats del territori, oferint suport
per a la difusió i sumant complicitats entre les empreses.
COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL
La UEA té la voluntat d’impulsar un entorn de treball saludable i sostenible. Les seves pràctiques laborals es basen en la confiança i la proximitat.
Impulsen diferents accions, com per exemple:
• Flexibilitat laboral per conciliar la vida professional amb la personal.
• Adhesió al Pacte per a la Reforma horària per impulsar uns horaris més
conciliadors.
• Foment de la igualtat de gènere en els equips i a les empreses a través
del projecte Dones directives i empresàries.
• Pla de necessitats formatives que s’ha de desplegar en els propers anys.
• Identificació de talent basat en els valors de l’entitat.
Amb el suport de:
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COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
La Unió Empresarial de l’Anoia treballa per la sostenibilitat ambiental en
dos grans àmbits:
Amb mirada interna de l’Associació:
• Gestió dels residus: separen tots els materials i tenen contenidors per
facilitar-ho.
• Actualització del 90% de la il·luminació a LED.
• Incorporació de pràctiques d’oficina verda i reducció dels consums.
• Instal·lació de fonts d’aigua per reduir la utilització d’ampolles de plàstic.
• Promoció de l’ús de tasses i vaixella reutilitzable.
• Utilització de paper certificat per a publicacions a l’oficina
• Voluntat d’aplicar criteris d’esdeveniments sostenibles en els diversos
actes: alimentació saludable, eliminació de materials d’un sol ús, etc.
Amb mirada externa, per acompanyar les empreses cap a una transició
ecososial:
• Foment de l’economia circular i de la revalorització dels residus a través
del portal economiacircular.uea.cat
• Espais i grups de treball per millorar els impactes ambientals de les
empreses: sectorial economia circular, sectorial de transició energètica;
sectorial UEA mediambiental; etc.
• Projectes d’innovació empresarial destinats a millorar els impactes en
determinats sectors com el de la pell, el químic o el de la mobilitat.
• Recull de bones pràctiques alineades amb els ODS per compartir-les
amb les empreses i fomentar la transferència i l’intercanvi.
COMPROMÍS ECONÒMIC BASAT EN LA PROXIMITAT
La Unió Empresarial de l’Anoia vol ser molt propera a les empreses per
identificar necessitats i oferir respostes. Aquest funcionament li ha permés tenir una base social àmplia i un gran nombre de persones implicades que faciliten la realització del gran nombre d’activitats que té en
marxa.
El funcionament es basa en el compromís amb les empreses associades
en dues direccions. Per una banda la cerca de finançament extern que
permeti impulsar accions útils per a les empreses (el 75% del finançament
prové de programes i projectes i el 25% de les quotes de les entitats associades). I per una altra banda, la priorització de la contractació d’empreses del
territori per al desenvolupament de totes les accions planificades.
CONCLUSIONS
L’Associació Empresarial de l’Anoia és una entitat amb una llarga tradició
i implicació en el seu territori que esta impulsant un procés de modernització i adaptació del teixit empresarial anoienc als nous reptes socials.
En els darrers anys l’UEA ha realitzat un fort esforç per augmentar la
quantitat i la qualitat dels serveis per oferir un valor afegit a les entitats
associades i assegurar-ne la sostenibilitat. A més, en els darrers exercicis,
la UEA està realitzant un nou salt qualitatiu apostant per una competitivitat sostenible de l’economia del territori, impulsant iniciatives molt interessants alineades amb els ODS.
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L’Associació té un fort compromís amb la valorització de les empres i el
territori i amb la promoció d’una indústria i un turisme sostenible com a
mecanisme de promoció econòmica. Conscient del seu paper en l’àmbit
territorial, impulsa i col·labora amb diferents entitats locals per tal de crear un suport integral basat en el respecte al medi i al territori.
Paral·lelament, està treballant per a la millora organitzativa i una gestió
més procedimentada, impulsant espais de treball compartits i propers que
permetin i fomentin la implicació de totes les persones: sòcies i treballadores.
La UEA participa i impulsa projectes innovadors i pioners destinats a millorar els impactes ambientals i socials en el territori.
Des del punt de vista de la gestió de la responsabilitat social, la UEA destaca pel seu compromís social i amb l’entorn, preocupada per la millora
dels impactes ambientals que genera i per una gestió basada en la proximitat i la participació. Actualment disposa de nombroses iniciatives i
bones pràctiques, a les quals seria interessant procedimentar.
Han fet una aposta clara per un servei als seus socis basat en la proximitat
i l’excel·lència, per això miren d’interactuar amb els diferents agents implicats, creant aliances i generant sinergies.
Tot i que ja realitzen accions puntuals, s’observen algunes possibilitats de
millora en camps com l’ambiental o el de les col·laboracions socials.

Aquesta fitxa ha estat elaborada el 2022 per
Albert Huerta, a partir de les entrevistes
realitzades a Paula Arias (gerència), Anna
Marsal i Sara Holgado (dinamització sectors
econòmics) i Olga Bertran (inserció i orientació laboral).
La fitxa reflecteix informacions aportades
per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa
empresarial per al desenvolupament de la
responsabilitat social a Catalunya.
Aquesta sèrie de fitxes correspon a empreses participants en el programa RSE.Pime,
amb el suport del Departament d’Empresa
i Treball de la Generalitat de Catalunya, la
col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i la Cambra de Comerç de
Barcelona.
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