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L’associació fa una 

crida a les empreses 

perquè hi formin part i 

puguin generar massa 

crítica per assolir un 

polígon del segle XXI, 

competitiu i preparat 

per a la revolució tec-

nològica i la situació 

mediambiental

El Col·legi 
d’Aparelladors 
mantindrà el seu 
punt de servei a 
Igualada

El delegat del Col·legi d’Apare-
lladors de Barcelona al Bages 
Berguedà i Anoia (CAATE-
EB), Christian Marc Huerta, 
i el president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA), 
Joan Domènech Ventura, han 
renovat el conveni de col·la-
boració que permet mantenir 
un punt de servei per als apa-
relladors i arquitectes tècnics 
col·legiats a Igualada i la seva 
comarca. 
Segons aquest acord, la UEA 
cedeix a la delegació del CA-
ATEEB la utilització de les se-
ves instal·lacions per desenvo-
lupar la seva oferta formativa, 
i com a punt de recollida de 
documentació i material que 
la Delegació vulgui fer arribar 
als seus col·legiats de l’Anoia. 
Amb petició prèvia, els col·le-
giats podran disposar de des-
patx o sala per dur a terme re-
unions de treball o contactes 
amb clients. Per la seva banda, 
la Delegació podrà publicar 
una columna informativa o 
divulgativa sobre la profes-
sió a UEA Magazine. L’acord 
preveu que els col·legiats al 
CAATEEB que formalitzin 
per primera vegada la seva 
inscripció com a socis de la 
UEA, tindran un descompte 
d’un 5 % en la quota, durant 
el primer any. Preveu també 
la representació corporativa 
del col·legi en la UEA, ins a la 
inalització d’aquest conveni, 
que es renovarà anualment a 
partir del 31 de desembre. Des 
de la UEA es valora molt po-
sitivament aquesta renovació. 
A més, el Col.legi s’ha integrat 
a la Comissió d’Urbanisme i 
Mobilitat de l’Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU 

L
’Associació d’Empre-
ses del Polígon Indus-
trial Les Comes (AE-

PIC) ha iniciat una campanya 
de creixement amb l’objectiu 
d’apropar la informació a to-
tes les empreses del polígon 
de tot el que s’està treballant 
des de l’entitat; captar les seves 
necessitats i propostes, i a la 
vegada, fer una campanya de 
captació de socis per tal d’am-
pliar la seva base associativa 
per treballar i demanar davant 
qualsevol organisme, un polí-
gon del segle XXI.
Joan Mateu, president de l’AE-
PIC, airma que: “El futur dels 
polígons industrials passa per 
ser capaços de subministrar 
serveis en condicions òptimes, 
estar preparats per a la revolu-
ció tecnològica i ser sosteni-
bles mediambientalment”. A 
més, el president afegeix di-
ent que: “A Les Comes no ens 
podem permetre quedar-nos 
endarrerits. Necessitem un 
polígon encarat cap al futur, i 
l’única manera de fer-ho és fer 
pinya entre tots”.

Més d’un centenar d’empre-
ses són sòcies de l’AEPIC
Actualment, l’AEPIC compta 
amb un centenar d’empreses 
associades, però a través de la 
nova campanya informativa, 
s’espera captar noves empreses 
que ajudin a realitzar diversos 
projectes que han de revertir 
en totes les empreses del Po-
lígon, fent-les més competiti-
ves.
Des de la seva constitució, 
l’entitat ha posat en marxa  un 
seguit d’accions per millorar 
i oferir més serveis a les  em-
preses que hi estan ubicades,  i 

Campanya de creixement de l’Associació del 
Polígon Industrial pensant en el futur

alhora exerceix d’interlocutor 
de les empreses del polígon 
davant l’Administració. D’en-
tre els projectes més destacats 
és la implicació amb l’Ajun-
tament d’Igualada davant de 
les noves obres i millores del 
polígon, on l’entitat es mostra 
molt satisfeta i  espera que 
aquestes millores passin a una 
segona fase i continuï, i que en 
aquest sentit, el polígon de Les 
Comes acabi sent un dels polí-
gons exemplars de Catalunya. 
D’altra banda, altres projectes 
destacats de futur serien el del 
servei de seguretat privada 
compartida o la millora de la 
gestió de residus; unes accions 
que s’esperen portar a terme 
amb l’ampliació de la base 
associativa, ja que sense una 
massa crítica forta, no seria 
possible. 

L’objectiu d’un nou model de 
polígon
L’AEPIC es va constituir fa 
3 anys a iniciativa d’un grup 
d’empresaris de Les Comes 

amb l’objectiu de vetllar pel 
manteniment de l’entorn del 
polígon industrial i aconse-
guir un polígon ordenat, net i 
amb els serveis necessaris per 
al benestar dels seus usuaris i 
el correcte funcionament de 
les empreses. 
També per informar i asses-
sorar als seus associats i cana-
litzar les demandes i necessi-
tats en relació als temes que 
afecten al polígon. El repte de 
l’AEPIC és el de treballar per-
què les empreses i persones 
treballadores puguin treballar 

en un emplaçament en condi-
cions.
Aquest nou model industrial 
que vol AEPIC persegueix uns 
objectius concrets i molt relle-
vants per a un polígon de fu-
tur: la millora de la competiti-
vitat de les empreses existents 
-sobretot, mitjançant l’accés a 
serveis de qualitat i avançats-, 
l’atracció de noves empreses i 
la generació de beneicis i ex-
ternalitats positives per al po-
lígon de Les Comes.
En aquest cas, el president i 
els membres de junta d’AEPIC 
manifesten que l’Associació 
resta oberta a la participació 
de totes les empreses que es 
troben ubicades al Polígon les 
Comes, i fan una crida a totes 
aquelles empreses que no for-
men part a unir-s’hi i fer lob-
by amb l’objectiu de tenir un 
polígon adequat, ordenat, net 
i sostenible per treballar-hi.  
AEPIC anima a contactar-hi a 
través d’aquest correu electrò-
nic aepic@aepic.org per for-
mar-hi part. 
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El nou sistema “Air k are” 
per estufes de pèl.let o fusta

Distribuïdors i Pèl·let FARNERS. 

En època de la pandèmia COVID, és important tenir cura de tots els elements que millorin la 
qualitat  de l’aire que respirem a les nostres llars a l’hora d’escollir una estufa de PÈL·LET o FUSTA
El nou sistema Air K are millora la qualitat de l'aire tot l’any, amb una doble acció combinada:
• OZONITZADOR:  ajuda a reduir virus, bacteris, fongs, gèrmens, microbis i allunya els petits 
insectes.
• IONITZADOR:  elimina partícules en l'aire com pols, pol·len i fum.
Cal destacar també la importància d’ utilitzar pèl·let de qualitat per una bona combustió.


