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UON DIA CADA DIA DES DE 2010
3, 2, 1 SOM-HI!

UNA VIDA DEDICADA AL DISSENY I LA RETOLACIÓ
En Jaume Roca és un jove sadurninenc de 39 anys arrelat al territori i
al sector del vi i el cava: "sóc de cal xepitus, els meus avis tenien unes
caves".
El Jaume va estudiar a l'escola Arsenal d'arts i oficis de Vilafranca un
cop acabada la secundària, i es va especialitzar en disseny i imatge
publicitària, graduant-se posteriorment a la Llotja de Barcelona.
Amb només 16 anys, quan encara estava estudiant, ja va començar a
treballar en el sector de la retolació en una empresa de Sant Sadurní.
Catorze anys després i sota el nom de UON inicia la seva pròpia
aventura com a emprenedor.

ESPAI SOCIS SOM SANT SADURNÍ

"El nom de UON simbolitza un compte enrere. La U és la tercera
lletra de Jaume, la O la segona de Roca i la N la primera de Notó, el
meu nom. La idea és 3, 2, 1 som-hi!" així ens explica el Jaume el
significat del nom del seu projecte empresarial, un nom que ja
utilitzava durant la seva època d'estudiant com a nom artístic.
Des de 2010 per en Jaume és UON dia cada dia, després d'una
trajectòria dedicada al món de la retolació, i que encetà en solitari
empès per les demandes d'antics clients i coneguts, un cop tancà
l'empresa per la que treballava: "vaig començar a casa i en un mes ja
vaig obrir el meu primer taller, un local petit al carrer Tarragona en
el que havia de retolar els cotxes al carrer."
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NAIXEM DE L'EXPERIÈNCIA I VIVIM PER A
LA CREATIVITAT
"GESTIONO TOT EL PROCÉS, DES DE LA CREACIÓ A LA PRODUCCIÓ I EL
MUNTATGE"
UON Disseny i retolació canvia de local el
2016. La seva consolidació amb un creixement
sostingut i una bona penetració en el territori
fan que el Jaume faci un pas més traslladantse al seu taller actual del carrer Diputació,
Aquest nou espai li permet tenir un espai per
retolar els vehicles, un espai per exposició i
zona de treball amb maquinària, tot plegat li
permet desenvolupar
projectes de més
envergadura.
"A UON fem de tot, disseny gràfic, rètols,
caixes de llum, banderoles, lones, vinils, cor-

poris, retolació de vehicles, senyalització,
decoracions especials per a particulars, etc."
Són moltes les tecles que toca el Jaume, però
com diu el seu lema "naixem de l'experiència i
vivim per a la creativitat". La part creativa i la
gestió de tot el procés des de l'inici fins el
final, són les dues coses que més li agraden i
el motivem en el dia a dia de la seva feina: "a
UON el que ens caracteritza és que treballo
sol, gestiono tot el procés, des de la creació a
la producció i el muntatge. És molt gratificant

després del procés de creació, passar-ho de
la pantalla al seu suport físic, a un vehicle o a
una retolació d'una botiga per exemple."
"Els meus clients venen del boca orella, per
clients amb qui ja he treballat i que em
recomanen a client i coneguts". Roca té
clients arreu del territori català i espanyol,
amb una àmplia penetració local, treballa per
a empreses petites i grans multinacionals i
empreses de sectors diversos, caves,
restauració, centres comercials. També fan
feines per a usuaris finals, decoracions per a
interiors i personalitzacions del que necessiti
el client en mobiliari, parets, etc."

LA MAJORIA DELS MEUS
CLIENTS VENEN DEL
BOCA ORELLA

SINÈRGIES
AMB
EMPRESES
DEL SECTOR
LA COMPETÈNCIA COM
ALIADA
A UON malgrat ser un petit taller de disseny i
retolació tenen la voluntat d'oferir un ampli
ventall de serveis als seus clients, i ho poden
fer gràcies a les sinèrgies que estableixen
amb altres empreses amb qui comparteixen
maquinària: " no tenim maquinària per fer-ho
tot, a l'empresa que em fa les estampacions i
la serigrafia jo li subministro el servei de
vinil de tall, a la que em fa els corporis el
mateix, i així amb totes les empreses amb qui
col·laboro, és una manera de no tenir un gran
capital en maquinària." Amb aquesta fórmula
la competència es converteix en aliada i
permet a les petites empreses ser més
competitives.
A UON són especialistes en retolació de tall,
treballen amb unes bobines de colors de
plàstic adhesiu fàcilment combinables i
adaptables e idònies per a l'exterior.

Parlem dels canvis viscuts en els seus anys de
trajectòria, com a viure la pandèmia i com
afronta el futur. "Abans quan un client
agafava una botiga ho feia tot nou, des de la
crisi del 2008 tot va canviar i es va començar
a aprofitar al màxim el que ja hi havia. El
client cada cop t'ho demana més i t'ho agraeix
molt."
Després de 3 mesos tancat el Jaume ens
explica: "es va parar tot de cop, no entrava

EM VAIG DEDICAR NOMÉS
A FER MAMPARES I VINILS
DE SENYALITZACIÓ PER LA
COVID

cap feina. Va ser un cop molt dur per a
nosaltres que estàvem en ple creixement.
Durant uns mesos em vaig dedicar
exclusivament a la fabricació i instal·lació
d'elements de protecció i senyalització per la
Covid".
"Imagino el futur com ara, tranquil, treballant
jo sol, amb la mateixa il·lusió, col·laborant
amb les empreses referents del sector i
oferint el millor servei als meus clients. Us
animo a conèixer-me, UONDIA a tothom".
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