
1

Febrer 2022 
Núm.163



2

I M M O B I L I À R I A C O M U N I TAT S PAT R I M O N I A L A S S E G U R A N C E S

Tenim una gran xarxa de possibles compradors.



3

5

6

10

11

12

14

16

18

20

21

Context
Retorn a la “normalitat”?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2022, Any de Projectes de la FEGP
Aliances amb solucions directes a les 
empreses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Actualització Dades de l’Atur
Per comarques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Agbar: Innovació per evitar que 
la sequera esdevingui la propera 
pandèmia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

La Veu de l’Empresa, AM Events, 
“Experience Garraf - Penedès”  .  .  .  .  .  .  .  .
 
Protagonistes Andreu Batlle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

La Veu de l’Empresa La Daurada 
Business Class  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

AEGECat Trobada amb el Sr . Albert 
Castellanos, secretari d’Empresa i 
Competitivitat de la Generalitat de 
Catalunya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Estrelles i forquilles,  amb Casa Nova 
per Carles Gala

Dones d’Empresa celebra Espai Dona 
amb Carme Ruscalleda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

22

24

26

28

30

32

34

35

36

37

38

La Veu de l’Empresa, Fabrinet  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Protagonistes Fundació ARC, 
StopSarcoma amb Mercè Codina  .  .  .  .  .  .

Nota Legal
Llei 16/2021 Cadena Alimentària .  .  .  .  .  .
  
La Cuina de l’Estrès .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

FEGP Formació .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

La seguretat a les empreses, 
inspeccions laborals  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Nit de l’Empresa Gala de Premis .  .  .  .  .  .  .

BSabadell, Com pot accedir una 
empresa al fons europeu Next 
Generation EU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Formats publicitat FEGP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Agenda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Nous socis
Benvinguda als nous socis de la FEGP  .  .

Sumari
Edita
FÒRUM EMPRESARIAL DEL GRAN 
PENEDÈS

Centre Àgora . 
1a planta Despatx 2
08720 Vilafranca del Penedès

Espai L’Eina Empresarial
3a planta · despatx 2
43700 El Vendrell

Carrer Àncora, 3
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel . + 34 938 10 6700 
comunicació@fegp .cat

Redacció i Coordinació
FEGP

Publicitat
amaestre@fegp .cat

Subscripció socis FEGP: Gratuïta

Impremta
Gràfiques El Foix

Portada
Digitalitza’t

Difusió digital i impresa
Enviament personalitzat a empreses, 
professionals, entitats i institucions de 
les comarques del Penedès i el Garraf .

DL B-5290-2017

El fet de la seva publicació no suposa que 
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BANC 
DE L’ANY 
2021 
A ESPANYA

GRÀCIES 
PER LA 

CONFIANÇA

Un reconeixement a una manera diferent de fer banca, 
basada en la proximitat amb les persones, la innovació constant 
i el compromís social. Gràcies als nostres 21 milions de clients 
per la confi ança i als nostres empleats, que amb el seu compromís 
ho han fet possible.

CaixaBank, elegit Banc de l’Any 2021 a Espanya per The Banker.
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5

Encetem l’any 2022, suposadament l’any del retorn a la “normalitat” . Però, què vol dir “normalitat”?

Com poden considerar que han retornat a la normalitat tots aquells professionals que al desembre s’havien preparat 
per a la campanya de Nadal i van ser sorpresos a una setmana de les Festes amb unes restriccions, no anunciades, que 
van dinamitar la feina feta?

No hi pot haver retorn a la normalitat sense compensacions econòmiques adequades per aquests perjudicis i una llarga 
llista pendent de tot el període de la pandèmia! Així ho estem defensant des de la FEGP!!!

En un altre sentit, si analitzem els darrers anys, s’observa que la “crisi constant” s’està convertint en “normalitat” . Espe-
cialment preocupant perquè això està provocant que les actuacions dels governs estiguin centrades en els problemes a 
curt termini, mentre no s’afronten els grans reptes .

Tenim sobre la taula temes importants que requereixen d’una governança global i de lideratge: la crisi climàtica, la 
creixent rivalitat entre les grans potències, les disrupcions al comerç global i cadenes globals de valors, les desigualtats 
sistèmiques entre nord i sud, la disrupció digital, etc . Esperem que després de la pandèmia aquests temes s’afrontin 
decididament i sobretot coordinadament .

En clau més local, les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, continuem patint l’excessiva centralització del 
país . Els afers són tractats amb diferents paràmetres segons si es produeixen a Barcelona i àrea metropolitana o a la 
resta del país . I també les inversions, en proporció molt més baixes .

Aquesta és precisament una de les principals lluites que tenim les patronals territorials, fer de lobby del territori i de-
fensar els interessos dels empresaris i empresàries de les nostres comarques . Les relacions institucionals han estat 
constants durant la pandèmia i hem de continuar reivindicant que la força de Catalunya resideix precisament en la gran 
diversitat del seu territori .

Arriba la primera revista Perspectiva de l’any 2022, amb noves seccions i moltes novetats, espero que us agradi . Aprofito 
per avançar-vos que la Nit de l’Empresa – Gala de Premis FEGP se celebrarà el dijous 16 de juny, reserveu-vos el dia a 
l’agenda!

Una abraçada,

Retorn a la “normalitat”?

Neus Lloveras i Massana
Presidenta de la FEGP
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Projectes 2022

2022, Any de Projectes de la FEGP
                 Aliances amb solucions directes a les empreses

La Federació Empresarial enceta l’any 
2022, carregada amb projectes per a 
les empreses . Projectes que neixen de la 
col·laboració amb entitats i administra-
cions per fer arribar a les empreses allò que 
necessiten, sense cost per a elles .

Les situacions viscudes amb pandèmia, que 
han comportat restriccions severes, han fet 
que les administracions destinin recursos 
per pal·liar situacions o si més no a ajudar 
a recuperar la competitivitat de les empre-

Penedès 
Circular i 
Borsa de 

Subproductes

Digitalitza’t

Automoció

Comerç 
i polígons 

sostenibles

2022
any d’aliances

Innova 
Penedès

Relacions 
Laborals

ses .
La Federació Empresarial és un instrument 
per fer-ho possible, ja que és proposa com a 
facilitador per totes aquelles iniciatives de 
col·laboració público-privada .

La proposta s’ha configurat segons les 
necessitats dels sectors afectats i sem-
pre que des de l’associació s’ha considerat 
el fomat més àmpli de recuperació per tal 
d’arribar al major nombre d’empreses asso-
ciades .

La Federació Empresarial, també comp-
ta amb els mateixos associats com a 
col·laboradors per executar les tasques 
d’assessorament o gestió creant una borsa 
d’assessors  que prestaran els serveis . 

Per tant, aquest 2022 és una any de projec-
tes per la FEGP, perquè des de la Federació 
es preten amb els seus mecanismes activar 
l’activitat del territori donant servei i feina 
als mateixos associats .

Podeu trobar tota la informació dels projec-
tes de la FEGP a la nova web: FEGP .cat

Projectes 2022

Consulta l’actualitat i el desenvolupament dels  projectes a la web de 
la FEGP: https://fegp.cat/projectes-impulsats/ i no dubtis en posar-te 
en contacte amb el nostre staff si necessites accés a la part privada. 

També pots sol·licitar més informació a fegp@fegp.cat 
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2022, Any de Projectes de la FEGP
                 Aliances amb solucions directes a les empreses

Digitalitza’t

Digitalitza’t és un programa impulsat per 
Foment del Treball amb el suport del Depar-
tament d’Empresa i Treball de la Generalitat 
de Catalunya i la col·laboració de la Federació 
que acompanya i assessora a les empreses 
en el camí cap a la transformació digital .

Aquest programa consta de dues parts, la 
primera unes Jornades tecnològiques per 
acompanyar el canvi de les empreses amb 
informació de la mà d’experts .

Per l’altre banda, l’assessorament gratuït 
per afrontar un cavi tecnològic .  Per això una 
quinzena d’assessors membres de la FEGP 
prestaran els seus serveis d’assessorament 
a totes aquelles empreses que ho sol·licitin, 
de forma totalment gratuita per les empre-
ses . Un treball de consultoria personalitat que 
ha de servir de punt de partida per valorar les 
millores a implantar en una veritable estratè-
gia de digitalització .  

Els assessors han d’estar acreditats per 
ACCIÓ i qualsevol empresa, pot demanar 
l’assessorament, sempre des de la pàgina 
web del programa Digitalitza’t, sol·licitant 
que la col·laboració es faci mitjançant la 
Federació Empresarial .

Projecte Automoció del Garraf. 

El sector de l’automoció a la comarca del 
Garraf està experimentant moments convul-
sos, afectat per la deslocalització d’algunes 
de les seves empreses . 
Amb l’objectiu d’ajudar a impulsar el sector de 
l’automoció al Garraf s’està desenvolupant un 
programa específic de formació gratuïta que 
s’executa mitjançant conveni entre el Consell 
Comarcal del Garraf (CCG) i de la Federació 
Empresarial del Gran Penedès (FEGP), en el 
marc del Pacte per a l’Ocupació del Garraf, 
amb el suport de la Diputació de Barcelona 
(DIBA) . 

Les accions previstes son:
1 . En primer lloc l’estudi  per conèixer 

les necessitats formatives de les 
empreses del sector en tota la seva 
cadena de valor. 

2 . en segon lloc , la creació i dinamització 
de la taula d’automoció del Garraf, 

3 . i en tercer lloc el disseny de les actua-
cions formatives encaminades a 
paliar les deficiències necessitats detec-
tades .

Relacions Laborals

I amb el compromís d’ajudar a les empre-
ses, la FEGP també treballa en la 
formació, sobre àmbits dins de la nego-
ciació  col·lectiva i les relacions laborals 
gràcies a la participació  de Foment i del 
departament d’Empresa i Treball, presen-
tant  un pla  de Formació que es configura 
com un seguit de jornades, cicles de jorna-
des i tallers, el contingut de les quals tenen 
com a objecte exposar i debatre les fun-
cions i matèries de l’àmbit de la negociació 
col·lectiva, diàleg social i les relacions labo-
rals .

Foto George Sultan de Pexels
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Penedès Circular
Penedès circular és un programa que 
convida a les empreses a iniciar un pro-
cés de transformació cap a l’economia 
circular i la simbiosi industrial com a 
estratègia per a la competitivitat i la 
reactivació econòmica . 

La FEGP participa en aquest projecte de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
aportant el coneixement de les necessi-
tats de les empreses o presentant els seus 
representats perquè l’equip de l’Ajuntament 
lligui l’inici del procés d’economia circu-
lar,  facilitant a les empreses els accessos a 
eines com l’enllaç al projecte  Porta de Resi-
du a Recurs  .

El concepte és a partir d’actuacions de 
diferent format ajudar a empreses i per-
sones emprenedores que encara no 
estiguin en aquest camí a iniciar-s’hi, i 
també aportant valor i suport a les que 

ja han començat en l’economia circular amb 
projectes que millorin la seva transició cap a 
la circularitat .

Identificar les necessitats i oportunitats que 
hi ha en el teixit productiu de la comarca 
per poder fer la transició cap a l’economia 
circular . Busca elaborar una diagnosi que 
després serveixi per elaborar un pla de tre-
ball que resulti útil i viable a nivell social, 
econòmic i ambiental . 

Aquest és un camí que cal recórrer amb tots 
el agents socio-econòmics . La col·laboració 
i la innovació són essencials en la transfor-

mació cap a l’economia circular .
Si tens algun subproducte que creguis que 
es pot allargar la seva vida útil, pots pen-
jar-ho a la plataforma perquè una altra 
empresa ho pugui aprofitar .

Pots veure les ofertes:

Innova Penedès

Innova Penedès és també una iniciativa 
on participa la FEGP aportant un seguit de 
webinars en l’àmbit de la Innovació i abar-
cant des de la transformació del pensament 

dins de les empreses,  la cultura de la inno-
vació i sempre amb exemples pràctics 
d’empreses del territori .

Comerç  Sostenible

Per poder ajudar al petit comerç i a les 
Pimes,  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
mitjançant l’Agència Local de l’Energia, pre-
veu realitzar una prova pilot adreçada als 
comerços de Vilanova i la Geltrú, adherits 
a la FEGP i a Viu Comerç, amb l’objectiu de 
conèixer com podem reduir la seva despe-
sa energètica . 

La iniciativa preveu desenvolupar un seguit 
d’assessoraments energètics, auditories 
energètiques i tallers, o xerrades  gratuïtes . 
En funció d’uns requisits establerts es 
determinarà el tipus de recurs que es podrà 
disposar . 

 

T'hi apuntes?

Inscriu-te!
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PreDiagnosi Energètica a 
l’Empresa

Quinze empreses de Vilafranca poden arri-
bar a reduir la seva despesa energètica un 
14% de mitjana gràcies a la seva participació 
en aquest projecte pilot d’estalvi i eficiència 
energètica a la indústria de Vilafranca .

Un equip d’enginyers de la cooperati-
va EPI, Energia Per la Igualtat, realitzarà 
una prediagnosi energètica de les vostres 
instal·lacions . Farà una anàlisi dels proces-
sos i de la vostra despesa energètica, i una 
identificació dels punts on es pot millorar 
l’eficiència, així com una proposta d’accions 
de millora .

La bona notícia és que si la iniciativa té 
bona rebuda i resposta empresarial, se 
seguirà oferint un cop finalitzi aquesta pro-
va pilot, prevista per finals d’any .

Per més informació:
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Dades Econòmiques

Actualització Dades de l’Atur 
                                                                                       per comarques

Pròxima presentació Informe FEGP de 
Conjuntura Econòmica el 16/03

Des de “L’Observatori del Mercat de Treball al 
Dia”, que correspon al mes de gener de 2022, 
ens fan arribar les dades de les comarques de 
l’Alt Penedès i Garraf,  amb la següent valo-
ració . 
 
Baixa l’atur a l’Alt Penedès i el Garraf en el pri-
mer mes de l’any
El Servei d’Iniciatives Econòmiques (SIE) de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf ha presentat 
l’informe de dades del mercat de treball a les 
comarques de l’Alt Penedès i el Garraf corres-
ponents al gener de 2022 .
El primer mes de l’any ha portat una 
lleugera baixada de l’atur a ambdues 
comarques i una sensible recuperació de 
la contractació al Garraf, després del nota-
ble retrocés de desembre .

A l’Alt Penedès, el descens intermensual 

de l’atur s’ha situat en l’1,4%, deixant la xifra 
de persones aturades en 6 .821 i la taxa de 
desocupació en el 10,3% . El sector que ha 
registrat una baixada més pronunciada ha 
estat l’agricultura, amb un 9,7% i pel que fa 
a aturats per edat, el descens més destacat 
s’ha donat entre els majors de 45 anys .

El mes passat es van formalitzar també a 
la comarca 3 .392 contractes, amb un incre-
ment de cinc dècimes sobre el mes anterior . 
Els serveis i la indústria van ser els sectors que 
es van repartir la contractació el mes passat, 
amb un 51% i un 41% respectivament .

El Garraf també ha presentat al gener un 
descens intermensual de l’atur del 0,4%, 
seguint una tendència molt constant a la del 
darrer trimestre del 2021 . La xifra de perso-
nes desocupades és de 7 .920, amb una taxa 

del 12,2% . També l’agricultura ha estat el sec-
tor en què més s’ha notat la caiguda de l’atur, 
amb un 8,3% .

El mes passat es van signar prop de 2 .500 
contractes a la comarca, que suposa un 
notable augment del 16,8% i redreça les flui-
xes xifres registrades al desembre de 2021 . 
Amb el 83,9% de les formalitzacions, el sec-
tor serveis és el que concentra el gruix de la 
contractació comarcal, seguit per la indústria 
amb un 9,8% .

  Podeu consultar les   
  infografies de la 
  Mancomunitat a   
  l’enllaç d’aquest QR .
   

Alt Penedès i Garraf - Gener 2022

Baix Penedès - 4rt Trimestre 2021

El 4t trimestre de 2021 les dades d’atur regis-
trat han augmentat respecte al 3er  Trimestre 
-acabada la temporada d’estiu- en 145 per-
sones . S’han mantingut  estables durant 
setembre i octubre, i han incrementat lleuge-
rament al desembre . La xifra al tancament 
de l’any és de 7 .924 persones aturades . Així 
doncs, en el  tancament d’aquest trimestre 
augmenta l’atur en 110 persones respecte al  
setembre .

S’han efectuat un total de 8 .545 contrac-
tes de treball a la comarca durant el 4t  
trimestre, destacant la bona dinàmica del 
mes d’octubre . El 89,8% dels  contractes són 
de caràcter temporal . Per Sectors d’Activitat, 
en aquest quart trimestre es redueix el pes 
dels Serveis, i pugen els altres 3 sectors 

amb especial menció al sector Agrícola . Així, 
el 72,0%  de contractacions corresponen al 
Sector Serveis, el 17,8% a la Indústria, el 4,2 % 
a la Construcció i el 6,0% a l’Agricultura .

L’afiliació a la Seguretat Social de persones 
amb residència a la comarca ha  disminuït 
en un total de 577 persones entre octubre i 
desembre, quedant en  41 .114 persones afi-
liades . En l’anàlisi segons sexes, es detecta 
una major  afectació en els homes, al revés 
del 3er trimestre . 

Podeu consultar 
l’informe complet a 
l’enllaç del QR

Primeres dades 
presentades per 

Després de la caiguda d’un 17,6% de les socie-
tats constituïdes el 2020 respecte el 2019 
(pre-pandèmia), el 2021 es recupera amb un 
increment del 28,8% .
La creació d’empresa és generalitzat (excep-
te a tres comarques), tot i que la intensitat ha 
estat molt diferent segons àmbits del Pla i 
comarques .
Aran, Montsià i Moianès són les comarques 
amb major creació d’empresa el 2021 . 
Solsonès, Priorat i Pallars Jussà les que han 
registrat una evolució negativa .
Les xifres totals difereix un pel de la publicació 
perquè són registres administratius .
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Agbar

Agbar promou solucions 
innovadores per gestionar de 
forma sostenible els recursos 
hídrics, com la instal·lació de 
columnes de càrrega d’aigua 
no potable per a la nete-
ja viària i de clavegueram a 
Cunit i a Calafell.

“La sequera està a punt de convertir-se en 
la propera pandèmia i no hi ha una vacuna 
per curar-la” . Així de contundent es mos-
trava fa només uns mesos la representant 
de l’ONU per a la Reducció del Risc de 
Desastres, Mami Mizutori, davant el crei-
xent impacte de la sequera al món, que ja 
afecta directament 1 .500 milions de per-
sones en només 20 anys .

Davant d’aquesta situació d’escassetat de 
recursos, és necessari garantir l’accés a 
l’aigua a tothom, millorar-ne la seva 
qualitat i fer-ne una gestió sosteni-
ble. Agbar, companyia gestora del cicle 
de l’aigua i serveis mediambientals en 
diversos municipis de Catalunya, 16 dels 
quals al Penedès i el 
Garraf, impulsa solu-
cions innovadores 
per actuar de forma 
local i contribuir a 
una transició soste-
nible i inclusiva.

Una d’aquestes inicia-
tives és la instal·lació 
de columnes de 
càrrega d’aigua no 
potable per als ser-
veis de neteja de la 
via pública i de la 
xarxa de clavegue-
ram . Aquesta aigua, 
provinent de pous i que 
no reuneix els reque-
riments sanitaris per 
a considerar-la ade-
quada per al consum 
humà, pot tenir altres 

usos . D’aquesta manera, es redueix la 
pressió sobre les fonts d’aigua potable i es 
reaprofita aquest recurs .

A Cunit, l’Ajuntament i Agbar han instal·lat 
una columna de càrrega d’aigua al cos-
tat del dipòsit del Rectoret, a partir de 
l’adequació d’un antic pou que proporciona 
aigua no potable . Aquesta instal·lació per-
met la càrrega d’aigua de 10-15 vehicles al 
dia de neteja municipal i camions de nete-
ja del clavegueram . Així doncs, diàriament, 
s’evita la captació de 5 m3 d’aigua potable . 
A més, la columna de càrrega disposa d’un 
dipòsit d’emmagatzematge i desinfecció 
d’1 m3 . La companyia també té previst 
instal·lar pròximament una altra colum-
na de càrrega a Calafell. En aquest cas, 
l’aigua procedeix del pou de la Sínia, que 
actualment ja s’utilitza per al reg del parc 
de la Sínia i el camp de futbol de Calafell .

L’acció local d’Agbar també se centra a 
millorar el tractament de les aigües resi-
duals per donar-li una segona vida a 
l’aigua . L’aigua regenerada és aigua resi-
dual depurada que rep un tractament 
addicional en una estació de regeneració 

d’aigua perquè es pugui reutilitzar per a 
nous usos que no necessiten la qualitat de 
l’aigua potable, com el reg de parcs i jard-
ins, la neteja de carrers i de clavegueram, 
recàrrega d’aqüífers, així com usos indus-
trials, agrícoles i ambientals .

Amb la implantació de projectes per a la 
regeneració d’aigües, Agbar aconse-
gueix regenerar 4,76 milions de m3 
d’aigua anualment en més de 170 
estacions depuradores . Aquesta xifra de 
regeneració equival a la capacitat de 1 .826 
piscines olímpiques .

Amb l’objectiu de contribuir a assolir els 
Objectius de Desenvolupament Soste-
nible, Agbar demostra el seu compromís 
local i posa en pràctica en els municipis on 
gestiona el servei aquestes solucions que 
milloren la vida de la ciutadania i redueixen 
la pressió sobre els recursos hídrics .

Innovació per evitar que la 
sequera esdevingui la propera 
pandèmia

Agbar - Columna de càrrega d’aigua situada a Cunit

Actualització Dades de l’Atur 
                                                                                       per comarques
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AM EVENTS L’empresa d’esdeveniments impulsa la 
primera Ciclo Experience Garraf -Penedès a Vilanova i la Geltrú el 
pròxim 12 de març de 2022.

La Veu de l’Empresa

AM Events

AM EVENTS és una empresa d’organització 
d’esdeveniments creada per la gestió 
d’experiències on l’esport, la cultura, el comerç, 
la música, i les causes socials es troben per 
potenciar i fomentar l’esport del territori . 
L’empresa d’esdeveniments, va néixer l’estiu 
passat de la mà de l’empresari Jordi Martí 
i avui dia, amb seu a Barcelona, consta d’un 
total de set treballadors . AM EVENTS orga-
nitzarà, amb el suport d’Ocisport, la prova de 
ruta ciclista Ciclo Experience Garraf - Pene-
dès que tindrà lloc el dissabte 12 de març . Es 
tracta del primer esdeveniment impulsat per 
AM EVENTS, amb l’objectiu de promoure el 
turisme esportiu de les comarques del Garraf 
i del Penedès i viure una experiència més enllà 
de l’esport . 

La Ciclo Experience Garraf-
Penedès

Aquest esdeveniment esportiu és un nou 
concepte de cicloturistes per gaudir i sentir 
la carretera amb la bicicleta . La filosofia de 
la prova és que sigui una sortida no compe-
titiva que busca que tots aquells aficionats 
al ciclisme gaudeixin d’un paradís ciclista 
durant tota la jornada . El Garraf i el Pene-
dès disposen d’una quantitat de carreteres, 
pràcticament sense trànsit, que endinsaran 
als participants al cor de la terra del vi . La 
Ciclo Experience Garraf-Penedès està forma-
da per dos recorreguts: un de 95 km (1 .200 
metres de desnivell positiu) i un altre de 147 
km (2 .200 metres de desnivell positiu) . El rep-
te és personal i la manera de superar-lo és 
particular . L’esforç d’anar avançant els quilò-
metres tindrà com a recompensa unes vistes 
espectaculars . 
Pel que fa al suport institucional, la Ciclo 
Experience comptarà amb el suport de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la 
Diputació de Barcelona, la Federació 
Empresarial del Gran Penedés i empreses 
patrocinadores que subministraran els seus 
productes als avituallaments de la prova així 
com la col·laboració de marques d’alimentació 
reconegudes al territori com Casa Ametller, 
Vallformosa, Cal Blay, Bodegues Torres i 
Patates Piqué . A més, l’organització SMP 

(Serveis Mèdics del Penedès) oferirà els 
seus serveis assistencials als partici-
pants. Les inscripcions estan obertes des del 
passat 12 de gener . 

El recorregut

L’esdeveniment tindrà lloc a la zona del 
Garraf-Penedès gràcies a l’ampli ventall de 
possibilitats que ofereix un entorn tan mera-
vellós com la costa del Garraf . Es tracta d’una 
zona on la gastronomia és un referent en 
l’àmbit global . Així doncs, el recorregut per-
metrà als participants viatjar a través d’una 
de les millors denominacions d’origen viní-
cola on es podrà escoltar música i tastar 
productes de proximitat pràcticament sense 

baixar de la bicicleta . El tret de sortida tindrà 
lloc a Vilanova i la Geltrú . En sortir del muni-
cipi els participants es dirigiran al Pantà del 
Foix, per una carretera sinuosa i al final del 
Pantà trencaran cap a Torrelletes i Castellví 
de la Marca per entrar de ple a l’Alt Penedès . 
En aquesta part del territori els participants 
es trobaran amb carreteres de vinya molt 
tranquil·les, sempre pujant lleugerament 
amunt fins Sant Martí Sarroca, on s’ubicarà el 
primer avituallament .
A partir d’aquí, l’itinerari passarà per Torre-
lles de Foix i Pontons entrant a la demarcació 
de Tarragona . Amb relació a la ruta, aquesta 
constarà  d’una carretera molt exigent i envol-
tada de bosc, a través de la qual s’arribarà al 
sostre de la Ciclo Experience (831 metres) . 

Jordi Martí - Promotor de la 1a Experience Garraf-Penedès
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A continuació, amb un descens vertiginós 
els usuaris rodaran fins a Querol, moment 
en què irrompran de nou a la demarcació 
de Barcelona per l’Anoia . El segon avitualla-
ment el podran trobar a La Llacuna . A partir 
d’aquí s’endinsaran de nou al Penedès, amb 
un recorregut de carreteres estretes i entre 
vinyes, ideals per a la pràctica del cicloturis-
me . Un cop s’arribi a Guardiola de Font-Rubí 
el següent pas serà el de concórrer Vilobí del 
Penedès i més endavant estarà preparat el 
tercer avituallament que els servirà per aga-
far forces de nou i encarar el tram final de la 
marxa fins a Vilanova i la Geltrú a travessant 
Sant Pere de Ribes .

Zona Experience

Precisament per potenciar aquest el factor 
experiencial de la prova, s’organitzaran activi-
tats per a tots els públics i pels acompanyants 
dels cicloturistes . Unes activitats que es faran 
durant tot el dia en un espai que estarà ubi-
cat tant a la zona de sortida com a la zona 

d’arribada de la Ciclo Experien-
ce, al passeig de Ribes Roges 
de la capital del Garraf . Entre 
les diverses experiències que 
s’hi podran viure s’hi distingi-
ran activitats esportives com 
ara el Surfskate (una simulació 

de surf, però en asfalt, de la mà de l’escola de 
Surf i SurfSkate d’Alaia) i esports d’aigua com 
Kayak, Paddle Surf o fins i tot anar amb Cata-
marà de la mà de Roc Roi . A més, totes les 
persones que s’acostin fins a la zona Experien-
ce es trobaran classes de Zumba, Spinning i 
un torneig de vòlei platja en un espai molt ben 
preparat, organitza’t per Beach Volley Garraf 
i que compta amb un total de 10 pistes de 
sorra .  També hi haurà un activitat específi-
ca per dones per reforçar el sol pèlvic de la mà 
d’Intimina. Tot plegat seran 7 .000 metres 
quadrats per gaudir d’una experiència úni-
ca davant de la platja . Pròximament, hi haurà 
una web on es veuran totes les activitats .
               
L’objectiu

L’objectiu d’AM EVENTS és clar: crear una 
experiència a través de l’esport per potenciar 
el territori de la zona del Penedès i el Garraf . 
Ara bé, la voluntat de l’empresa és la d’establir 
una data anual al calendari cicloturista (prefe-
riblement al març) on els amants de la bicicleta 

locals, nacionals i  internacionals puguin gau-
dir d’un esdeveniment esportiu a la vora del 
mar i les vinyes, amb la finalitat de reforçar el 
territori com a destí turístic d’esport i família . 
I és per aquesta raó que AM Events ha obtin-
gut la llicència  de la Gran Fondo World Tour, 
circuit  d’esdeveniments cicloturistes a  escala 
internacional . De fet, son 22 curses reparti-
des en països dels 5 continents,  pels pròxims 
anys, on es vinculen totes les bases de dades 
amb més de 85 .000 usuaris directes i 250 
mitjans especialitzats on es destinarà  infor-
mació mitjançant el mailing list . 
Un altre dels objectius que estan en el punt 
de mira de la gestora d’esdeveniments 
és la d’assolir la igualtat sobre rodes, és a 
dir, es pretén utilitzar la bici com a un sím-
bol d’apoderament femení creant sinergies 
en forma de programa sociocultural per a 
visibilitzar el ciclisme femení,  fomentar la 
igualtat en l’esport i promoure’l com  a eina 
d’apoderament de la dona . Per a fer-ho, es 
duran a terme ponències sobre dona i esport 
on es parlarà sobre el producte i la salut en 
femení . 

Jordi Martí - Promotor de la 1a Experience Garraf-Penedès

https://amevents360 .com/
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Creu de l’ordre de Sant Raimon de Pen-
yafort:  És una distinció creada l’any 
1944, per premiar els rellevants mèrits 
contrets per persones que intervenen 
a l’Administració de Justícia, en l’estudi 
del Dret en totes les seves branques, així 
com pels serveis prestats en activitats 
jurídiques que depenen del Ministeri de 
Justícia.

1414

Protagonistes

Andreu Batlle, “Rebre la Creu de l’Ordre de Sant 
Raimon de Penyafort és un honor incommensurable”

Felicitats Andreu, per aquest reconeixe-
ment (No ens deixa tractar-lo de vostè) . 
Què significa per tu rebre la Creu de Sant 
Raimon de Penyafort? 

No tan sols per a mi sinó per a qualsevol advo-
cat és la màxima condecoració que pot brindar 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona . És 
un honor incommensurable . És un reconei-
xement que jo crec que ni me’l mereixo, però 
ells ho han considerat així i jo sincerament em 
sento molt afalagat . 

Que és el més destacat de tots aquests 
anys representant al Col·legi?

Treballant com he treballat amb el meu càrrec 
de Delegat i de Sots Delegat del Col·legi 

A primers del mes de febrer, 
l’advocat vilafranquí Andreu 
Batlle, amb buffet a Vilafran-
ca del Penedès des de 1983, 
va rebre la Creu de l’Ordre de 
Sant Raimon de Penyafort que 
atorga el Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. Batlle ha estat molt 
implicat amb diferents entitats 
i organismes a la zona de Vila-
franca i de l’Alt Penedès.
Actualment, és membre de la 
Junta Directiva de la Federació 
Empresarial, i és un plaer tro-
bar un moment per compartir 
una conversa.

d’Advocats de Barcelona aquí a l’Alt Penedès 
durant tants anys , la veritat és que hem dut 
a terme molts esforços i sempre he tingut 
la intenció de treballar amb professionali-
tat, cosa que he fet amb molt de gust i amb 
molta estimació . No sabria dir si he estat 
encertat en tot el què he fet, però el bagatge 
ha estat força positiu .

Us hem implicat en moltes entitats de la 
comarca...
Així és, com ara l’Academia Tastavins del 
Penedès, on vaig ser amb el president Joan 
Tarrada i on vaig aprendre moltíssim . De 
fet, vam gestionar el Vijazz des de la seva 

L’advocat Andreu Batlle al seu despatx de Vilafranca del Penedès

fundació fins al dotze o al tretzè que va ser 
quan vam abandonar la junta . També un lloc 
on vaig aprendre moltíssim va ser la Unió 
Empresarial del Penedès . Em vaig enriquir 
molt també al participar en la fusió entre la 
Unió Empresarial del Penedès i l’ADEG que 
avui dia es coneix com la Federació Empre-
sarial del Gran Penedès i que té la seu a 
Vilanova i la Geltrú, en ambdues associa-
cions vaig ser secretari .  Ara també estic al 
Vinseum, que posseeix un bagatge cultural 
immens . Tot un conjunt d’associacions que 
només fan que enriquir-te al llarg de la vida, 
ja que aprens molt de tothom . 

La firma Batlle Casanovas Advocats va néixer de 
l’experiència del socis que la composen. Amb més de 30 
anys dedicats a l’advocacia, Batlle & Casanovas Advo-
cats es caracteritza per la professionalitat, discreció i 
excel·lència. 

Aquest prestigi, basat en la vocació, la experiència i la 
constant formació, ha tingut un reconeixement públic 
dins i fora de la societat del Penedès. 

La qualitat dels seus serveis  i el grau d’especialització, garanteix una perspectiva 
transversal del dret a través del treball en equip, tant amb companys de la mateixa 
àrea legal com de diferents especialitats jurídiques. El resultat és una solució global 
als conflictes legals. 
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La Daurada disposa d’uns nous espais 
confortables i polivalents que res-
ponen a tots els requisits necessaris 
durant la reunió .  Només arribar a les 
instal·lacions, perceps un ambient 
agradable i diàfan, i el major impacte 
sensorial que rep tothom és trobar-se 
de cop en un lloc privilegiat davant del 
mar .  Els millors condicionants externs 
per garantir que els dinars de treball i 
els meetings siguin tot un èxit . 

Diuen els experts que a l’hora 
d’organitzar un dinar de feina, l’amfitrió 
ha de fer prèviament una bona elecció 
del restaurant perquè pot ser decisi-
va per generar una actitud positiva 
que afavoreixi els objectius de la tro-

bada . Prenen especial rellevància que 
l’establiment ofereixi una atenció per-
sonalitzada, un servei de qualitat i la 
privacitat suficient per tractar temes 
confidencials . Uns altres aspectes 
determinants són la localització de 
l’espai, la facilitat d’accés i la disponibi-
litat d’una zona d’aparcament .  

Orlando Palacios, director de comu-
nicació de La Daurada Group, ens 
explica que “en els darrers temps majo-

ritàriament el perfil dels clients que 
venen entre setmana al nostre res-
taurant són professionals de diversos 
sectors que volen gaudir d’un dinar de 
treball amb els seus clients, proveïdors 
o amb els seus propis equips” .  En mol-
tes ocasions, els dinars de feina poden 
acabar convertint-se en una fructífera 
reunió on es defineixi la signatura d’un 
contracte o es refermi la consolidació 
de les bases de futurs projectes empre-
sarials .  

“Hem posat en marxa el con-
cepte Business Class que és 
la fusió entre el servei de res-
tauració, els meetings  i el 
coworking per a completar la 
nostra oferta”

Va ser l’any 2015 quan l’emprenedor 
immobiliari nord-americà Preston 
Pesek  va dur a terme la primera ini-
ciativa de convertir els restaurants 
de Nova York en espais polivalents 
que comptessin amb zones de treball 
i de reunions .  A partir d’aquella idea, 
el model es va anar expandint per les 
grans capitals dels Estats Units fins 
arribar a Europa . Durant aquest temps, 
el concepte coworking ha anat trans-

El concepte Business Class 
aplicat a les reunions de cai-
re professional i als dinars 
de feina en un ambient 
relaxat i una ubicació privi-
legiada amb immillorables 
vistes al mar.  Aquesta és 
la nova proposta que el res-
taurant La Daurada adreça 
a les empreses del territori 
per eixamplar l’experiència 
de les negociacions profes-
sionals en un entorn únic.

La Daurada Business Class, la nova 
dimensió dels “meetings” i els dinars de negocis davant del mar
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formant les maneres de treballar de les 
persones i també el model de reunions .

“Hem posat en marxa el concepte Busi-
ness Class que és la fusió entre el servei 
de restauració, els meetings  i el cowor-
king per a completar la nostra oferta 
gastronòmica de cuina mediterrània 
amb serveis de suport a l’empresa, per-
què l’experiència en aquestes reunions 
de treball que tenen com a escena-
ri principal la sobretaula, sigui òptima 
en tots els sentits .  També disposem 
d’una nova zona al lounge del restau-
rant habilitada com a espai de treball 
per als professionals que precisen con-
nectar-se amb el seu portàtil .  Cada 
cop és més factible haver de participar 
en una videoconferència  per Micro-
soft Teams, Google Hangouts o Zoom .  
Els clients del restaurant disposen de 
facilitats per treballar amb connexió de 
Wi-Fi gràcies al suport del nostre part-
ner tecnològic local ADQA” .

La Veu de l’Empresa

https://ladaurada .es

“Els clients del restaurant 
disposen de facilitats per tre-
ballar amb connexió de Wi-Fi 
gràcies al suport del nostre 
partner tecnològic local 
ADQA”.

Fotos © Jonatan Martín – La Daurada 

El sector del turisme de congressos 
i reunions s’ha vist afectat durant 
aquest període d’aturada tècnica 
de dos anys a causa de la crisi sa-
nitària en una xifra que supera el 
70% en el descens de l’activitat . 
La bona notícia és que la reactiva-
ció ha començat gràcies a la bona 
evolució de la vacunació i a la nor-
malització dels protocols COVID-19 .  
Ruth Celma, event manager de La 
Daurada, ha realitzat accions de net-
working assistint en representació 
de la companyia al MIS Internacional 
de Sevilla, una de les primeres fires 
realitzades en aquest recent camí 
cap a la recuperació .  Cada cop són 
més les empreses que volen tornar 
a l’activitat el més aviat possible . A 
mesura que el sector del MICE va re-
cuperant la normalitat, es reprèn 

la imatge internacional del nostre 
país com a destinació segura, i aviat 
la nostra oferta general tornarà a 
seduir un mercat molt exigent i se-
lectiu .  La nostra destinació destaca 
també en el turisme “Bleisure” (Bu-
siness and Leisure) que combina el 
viatge de negocis amb l’oci .  D’altra 
banda, els formats digitals i híbrids 
obren noves expectatives, multipli-
cant les possibilitats de difusió i fi-
delització dels clients .  La Daurada, 
que és un equipament amb una su-
perfície de 10 .000 m2, apropiat per 
a esdeveniments de gran format, pot 
adaptar la seva oferta a les necessi-
tats de les empreses, amb propostes 
més ajustades en funció del volum 
de persones amb la possibilitat de 
viure experiències úniques al més pur 
estil mediterrani, tan gastronòmica-
ment com sensorialment .

La Daurada Group reforça també l’estratègia del seu 
posicionament com a espai singular a Catalunya per 

acollir esdeveniments MICE i corporatius . 
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L’AEGECat es reuniex amb  Sr. Albert Castella-
nos, Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat 
de Catalunya per fer arribar el descontent del tracte del sector 
durant la pandemia.

L’AEGECat reclama al Govern 
de la Generalitat una línia 
d’ajuts directes al sector 
per compensar les pèrdues 
milionàries acumulades per la 
pandèmia 

La intenció de l’associació és entregar al 
secretari una memòria de totes les de-
mandes que s’han fet i que no s’han tin-
gut en compte, des de ben començada la 
pandèmia amb els primers greuges evi-
dents de cancel·lacions i per la manca de 
normativa específica del sector quan es 
va reprendre l’activitat .  
L’AEGECat va arribar a presentar un pro-
tocol per tal que fós la proposta, l’eina 
que el Procicat i salut tingués en compte 
a l’hora de veure el compromís del mateix 
sector per fer les coses be fetes, ja que 

podien controlar l’accés de les persones 
i els espais, previament a la celebració .

És evident, doncs, que les restriccions 
derivades de la pandèmia han estat ca-
tastròfiques per al nostre sector, però 
no obstant això les empreses que avui 

integrem l’AEGECat, amb el suport dels 
nostres treballadors, col·laboradors i pro-
veïdors, hem decidit afrontar el futur amb 
optimisme per tal de garantir la nostra 
supervivència i la de centenars de milers 
de famílies que en depenen directament 
o indirectament . 
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1. Que posi a disposició de les empreses del sector dels ca-
saments i esdeveniments una línia d’ajuts directes i a fons 
perdut que permeti compensar les pèrdues acumulades per la 
suspensió de l’activitat i les restriccions imposades per la pan-
dèmia .

2. Que assigni a la persona o persones que consideri opor-
tunes del Departament d’Empresa i Competitivitat o de qualse-
vol altre conselleria la capacitat d’interlocutar amb els repre-
sentants de l’AEGECat .

3. Que es creï una comissió mixta entre Generalitat i re-
presentants de les principals organitzacions empresarials del 
sector dels casaments i celebracions, entre elles l’AEGECat, per 
tal de fer un seguiment del procés de recuperació i del nivell de 
d’acompliment dels ajuts directes, així com d’anàlisi de noves 
oportunitats per garantir el futur del sector .

4. Que es comuniqui a l’AEGECat, per escrit i abans de 30 
dies des de la data d’aquesta carta, la resolució dels tres punts 
anteriors .

Demandes

La trobada amb el secretari servirà també per fer una reu-
nió prèvia amb els socis per decidir quines seran les accions a 
emprendre durant el 2022 .
Entre les necessitats més importants hi ha:

• La defensa dels interessos del sector
• La comercialització pròpia dels espais i serveis
• La lluita contra l’intrusisme
• La xarxa d’empreses del sector
• La compra agregada a proveïdors, com l’actual grup 

d’Energia al qual diverses empreses de l’AEGECat hi són 
subscrites .
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Andrés, com vas fer el salt del perio-
disme a la cuina?
Sempre he estat vinculat al món gas-
tronòmic, per aquells llocs on he viatjat, 
on he menjat, i m’interessa molt la cultu-
ra gastronòmica dels països que visito . 
Per això vaig decidir obrir el meu propi 
restaurant, volia mostrar a la gent tot 
allò que havia après, cuinant receptes 
personals però amb l’essència dels llocs 
on jo m’he mogut i on he gaudit tant .  

I ets autodidacta?
Autodidacta del tot . Sempre hi ha tècni-
ques que evidentment aprens dels que 
saben i de les universitats, però la resta 
són coses que he anat aprenent . I que he 
anat fent jo solet perquè la gent gaudeixi 
una mica de l’art de la gastronomia, bà-
sicament és més aviat “cuina d’intuïció” . 

Casa Nova “Cuina de vanguardia amb ànima 
                                                    a Sant Martí Sarroca”

Estrelles i Forquilles

Andrés Torres és el xef del Restaurant Casa Nova de Sant Martí Sarroca . Va néixer a Barcelona el 1968 i amb 14 anys va des-
cobrir una de les seves passions, el periodisme . Va treballar al costat de grans professionals de la comunicació en emissores 
de ràdio i televisió i va cobrir informativament alguns conflictes bèl·lics . Durant aquesta etapa, Andrés va viatjar a països on 
la pobresa i la fam eren devastadors i va decidir crear el seu propi projecte d’ajuda humanitària .

Amb els anys, Andrés va dedicar tot el seu temps als projectes humanitaris i a la vegada va posar en marxa un altre projecte 
personal, un restaurant al Penedès .  La seva mare, gran cuinera, li va ensenyar l’essència dels fogons i va ser 
posteriorment, i de manera autodidacta, que l’Andrés va aprendre les tècniques més avançades de la gastro-
nomia mundial . Al Restaurant Casa Nova busquen l’excel·lència en tot el que fan, respectant els productes de 
proximitat, amb hort propi, galliner i una excel·lent relació amb els productors locals . Andrés Torres és passió, 
amor i creativitat .                 

Coses que jo m’invento, que crec que po-
den estar bé, que intueixo que poden ser 
interessants, llavors ho poso en pràctica .

I com descriuries la teva cuina?
Bé, la cuina que jo presento a la gent és 
la cuina d’intuïció, d’allò que jo penso i 
que té molt a veure amb el Km0 . És a 
dir, amb l’entorn on estem, el Penedès . 
M’inspiro amb allò que ens envolta, quan 
passejo pel bosc o a la mateixa granja 
d’animals, amb les gallines, per exem-
ple . Un exemple és el rovell dels ous de 
les gallines penedesenques de la nostra 
granja, que podem fer moltes coses, no 
només fregir un ou i presentar-lo al co-
mensal . Aquí dels ingredients més sen-
zills en fem art i ens agrada sorprendre 
als nostres convidats . 

I com és l’experiència de venir a men-
jar al Restaurant Casa Nova?
Restaurant Casa Nova és una experièn-
cia perquè no només véns a dinar o so-
par, perquè menjar es menja bé a molts 
llocs, aquí véns a viure una experiència 
d’un tracte agradable perquè només te-
nim sis taules, estem par-
lant d’unes instal·lacions que 
tenen 10 .000 m2 i només 
pretenem tenir sis taules, 
per tenir una atenció molt 
personalitzada . Nosaltres 
mateixos els cuiners som els 
que servim els plats . Quan 
arriben les postres els nos-
tres comensals s’endinsen 
en un bosc que tenim, natu-
ral, dins de les sales del res-
taurant, on els preparem les 

postres en directe . I després acaben, en 
una sala amb sofàs i butaques, a l’hivern 
amb xemeneia, perquè prenguin el cafè 
que torrem nosaltres mateixos . Portem 
el cafè d´Àfrica i d’Amèrica Llatina, te-
nim la maquinària per torrar el cafè, per 
elaborar-lo i que la gent pugui gaudir 
d´un bon cafè . Perquè en un restaurant 
al final el que et queda, independentment 
del menjar és el tracte, l’experiència, el 
benestar i l’excel·lència de tot el que fem . 
Si ho voleu descobrir, us hi esperem! 

Andrés Torres               Entrevista de Carles Gala 
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Dones d’Empresa

Dones d’Empresa, celebra el mes de març 
amb Espai Dona: Dia Internacional de les Dones amb 
Cavawomen i la Sra. Carme Ruscalleda

A què et dediques?
Podria dir que sóc formadora, consultora 
i conferenciant . Però m’agrada molt més 
explicar que sóc “facilitadora del canvi” . Vull 
pensar que a través del que explico, ajudo a 
persones i organitzacions a fer canvis, per 
petits que siguin .

Quin és el repte de ser empresària/empre-
nedora l’any 2022?
El repte, cada gener quan comença un nou 
any, és fer que el que tens entre mans fun-
cioni . I que funcioni vol dir, per a mi, se
capaç de continuar aportant valor als qui 
em fan la confiança de comprar els meus 
serveis .
Comencem a veure una certa alegria en la 
celebració d’actes, de formació . . . .i això és 
bo . Però els qui ens dediquem a “explicar” 
tenim un repte afegit . No podem traslladar 
el que fèiem en on line a presencial . Ha de 
tenir molt més valor, ha de ser més que una 
conferència, o una formació, ha de ser una 
experiència molt més vivencial .

Què et satisfà més de la teva trajec-
tòria empresarial?
Fa 13 anys que vaig deixar un lloc de treball 
fix i estable a l’administració per un projec-
te incert com ho són totes les aventures 

emprenedores .

Estic satisfeta de saber conviure amb la 
incertesa i de poder contribuir a divulgar 
un pensament més obert, més creatiu, més 
possibilista, més optimista .
És un moment de màquines intel·ligents i 
alhora d’humans més humans . M’agrada 
sentir que contribueixo a això segon .

Quin consell li donaries a la teva jo de fa 
20 anys?
Sigues agraïda i humil i segueix-te 
il·lusionant i somrient a la vida .

Quina és la clau del teu èxit professional?
Hauríem de definir èxit, je, je . . . . Sóc on vull 
ser (això per a mi podria ser èxit) .
No té massa misteri, crec que la suma de 
tenacitat (molta), treball (molt), il .lusió, 
mirada oberta i possibilista, curiositat, lec-
tura (molta) i franquesa .

La newsletter mensual de Dones 

d’Empresa amb Maria Batet

Dones d’Empresa i Cava Women 
s’uneixen per commemorar el dia Inter-
nacional de les Dones en una trobada 
amb la convidada d’honor, la Sra. Car-
me Ruscalleda.

L’acte també serà el moment on el col·lectiu 
de la Federació Empresarial lliura a la Fun-
dació Oncolliga la recaptació fins a la data, 
per la venda del llibre “21 Dones Emprenedo-
res del s . XXI” editat per Dones d’Empresa, 
gràcies a la col·laboració de l’Institut Cata-
là de les Dones .
El pròxim 3 de març els col·lectius femenins 
de la Federació Empresarial i la Confraria 
del Cava, Dones d’Empresa i CavaWomen 
respectivament, s’han unit per commemo-
rar el dia Internacional de les Dones en un 

acte de visualització del paper de la dona 
professional . Les dones del Cava, la xef 
Carme Ruscalleda i un llibre fet per dones 
d’empresa que recull 21 històries de dones 
d’èxit, són l’essència d’una jornada soli-
dària, commemorativa, de referència i 
d’èxit de l’emprenedoria femenina que no 
creu en els límits de gènere .

El nexe d’unió de l’acte és la reconeguda xef 
Carme Ruscalleda, que és alhora Confrare 
d’Honor de la Confraria del Cava de Sant 
Sadurní i protagonista del Llibre .

Posteriorment, les CavaWomen seran les 
conductores del tast amb quatre caves del 
territori: cava jove, cava reserva, cava gran 
reserva i cava rosat . Novament, es crearà 
un nexe, ara entre les frases de les dife-
rents protagonistes del llibre lligades al 
tast .

Horari:
17h30    Visita guiada a la cava de Confraria
18 00     Obertura portes
18h15    Benvinguda d
18h30   Ponència de Sra . Carme Ruscalleda 
19h00    Inici del tast

Carme Ruscalleda convidada 
d‘honor a l‘acte Espai Dona
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Remei Roca, “Fabrinet és una empresa que sempre 
ha sabut sobreposar-se a les dificultats, no queda cap altra alter-
nativa que tirar endavant”

Remei Roca i Maria José 
Sánchez administradora de 
FABRINET S.L i comptable 
de l’empresa respectivament, 
ens expliquen com es va crear 
l’empresa i com ha evolucio-
nat al llarg dels anys des de la 
seva fundació fins avui dia. Es 
tracta d’una empresa que va 
ser creada amb l’objectiu de 
cobrir les necessitats de nete-
ja de la indústria, el comerç 
i el sector servei. A FABRI-
NET S.L s’ofereix: un servei 
complet, la neteja adaptada 
a les necessitats dels clients, 
l’ús de productes no contami-
nants i respectuosos amb el 
medi ambient, personal quali-
ficat i de confiança i la revisió 
del treball de neteja. 

Què descriuríeu la vostra empresa? On 
treballeu majoritàriament? 
            
Remei Roca: Fabrinet és una empresa 
especialitzada en neteja industrial que avui 
dia fa 28 anys que existeix i treballa majori-
tàriament a Vilanova i la Geltrú . No obstant 
això, també tractem altres zones del Garraf 
i del Penedès però no amb la mateixa mag-
nitud . Ara bé, ens agradaria ampliar la 
nostra cobertura territorial a altres locali-
tats del Baix Penedès com ara l’Arboç o el 
Vendrell .

Quina és la història de Fabrinet, com 
vau aterrar a aquesta empresa? A què 
us dediqueu exactament?

RR: Doncs bé, la història ve de família, ja que 
el meu pare havia format part d’empreses 
com Pirelli i Dayco, on es fabriquen peces 
essencials per a l’automobilística, i d’aquí va 
sorgir la idea de constituir Fabrinet . Imme-
diatament, Mahle es va posar en contacte 
amb nosaltres per a acomplir les tasques 
de manteniment i neteja de les seves 
instal·lacions aquí a Vilanova . Inicialment, 
tan sols col·laboràvem amb empreses de 
caràcter industrial, però arran de la crisi 
econòmica de 2008 vam ampliar la nostra 

gamma de serveis fins al punt de realitzar 
labors higièniques a espais com ara ofici-
nes, naus industrials, comunitats privades, 
neteja de pàrquings (un servei que ha gene-
rat una quantitat molt gran de clients i que 
sempre queden molt satisfets amb la nos-
tra labor) . Maria José Sánchez: O fins i tot 
funcions de jardineria, ja que també ens 
dediquem exclusivament a les tasques 
referents al medi ambient . En definitiva, un 
gran repertori de serveis que es troben a 
disposició dels nostres clients . 

Què va suposar aquest augment de 
l’activitat pel que fa al personal? Vau 
haver d’ampliar la plantilla? Quants 
treballadors sou avui dia?

MJS: Així és . En un primer moment vam 
haver de reduir el nombre de treballadors 
a causa de la crisi, però més endavant es 

va produir un gir total de la situació motiu 
pel qual vam haver d’incrementar el nom-
bre d’operaris . Avui dia la nostra empresa 
està constituïda per uns 26/27 treballadors 
encara que a causa de la circumstància 
actual, és a dir, el tancament de Mahle, hau-
rem de fer una reestructuració de personal . 

Què és el que ha passat exactament 
amb l’empresa Mahle? 

MJS: Doncs bé, ha tingut lloc una deslocalit-
zació de l’empresa pel que fa a la indústria 
aquí a Vilanova i jo penso que aquesta 
fugida s’ha produït probablement perquè 
en una altra ubicació les despeses siguin 
inferiors . I clar, per a nosaltres aquesta 
notícia evidentment ha suposat un gran 
contratemps, ja que 7 de les persones que 
componen el nostre equip feia 28 anys que 
hi treballaven . 

La Veu de l’Empresa

Maria José Sánchez, comptable i Remei Roca, administradora, ambdues al 
capdavant de FABRINET
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La Veu de l’Empresa

Per tant, com encareu el futur des-
prés d’aquest cop dur que heu sofert a 
Fabrinet?

RR: Fabrinet és una empresa que sempre 
ha sabut sobreposar-se a les dificultats i, 
com a resultat, no queda cap altre alter-
nativa que tirar endavant . Haurem de 
recol·locar el personal motiu pel qual estem 
pensant i ens agradaria fer-ho a empreses 
de la sectorial d’indústria, ja que disposem 
de la maquinària necessària per a realitzar 
tota mena de tasques de neteja industrial 
(fregadora sense i amb conductor, rota-
tives, carretons elevadors, etc .) així com 
els nostres treballadors disposen dels cur-
sos de formació adients per a realitzar 
aquests serveis com per exemple: cursos 
de maneig de carretons elevadors i trans-
paletes, l’acreditació per a la desinfecció i 
la higienització amb canó d’ozó COVID-19, 
la formació corresponent per a treballar en 
vidres d’alçada, etc . És a dir, els operaris i 
operaries es troben en una formació cons-

tant . 
MJS: A més, Fabrinet consta de la Certifica-
ció ISO 9001 que engloba tots els elements 
d’administració de qualitat amb els quals 
una organització ha de comptar per tenir 
un sistema efectiu que ens permet admi-
nistrar i millorar constantment els nostres 
serveis .  

Com podríem establir contacte amb 
Fabrinet en cas que siguem una empre-
sa interessada a contractar els vostres 
serveis?

RR: Per a contactar amb nosaltres, o bé ho 
poden fer presencialment a les oficines de 
Fabrinet, ubicades al carrer Hernan Cortés 
número 23 de les Roquetes, o bé via tele-
fònica (938143592) . Aquelles empreses o 
particulars que estiguin interessats, poden 
contactar amb nosaltres sense cap mena 
de compromís i des de Fabrinet ens enca-
rreguem d’elaborar un pressupost en funció 
del volum de feina i el servei a prestar . 

OFERTA DE SERVEIS

Mantenir en perfectes condicions els 
llocs de treball, neteja de comunitats, 
naus, botigues, aules i sales, amb la 
periodicitat que se sol·liciti . 
Els serveis poden ser manuals o amb 
maquinària . 
Els espais i els serveis de neteja de 
manteniment poden ser: Interiors, 
fàbriques, maquinària industrial, des-
patxos i taulells, retirada de runes i 
desbrossament a contenidors especí-
fics, exteriors, cuines, exteriors i jardins . 

http://fabrinet .info/ 
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Fundació ARC, StopSarcoma! 
Mercè Codina ens explica com ha sorgit l’origen del projecte 
destinat a la investigació contra el Sarcoma

El cas de l’Anna

L’Anna Rovira, filla de Mercè Codina, era una 
noia totalment sana i sense cap factor de risc 
que va ser diagnosticada de Sarcoma de teixit 
tou amb 29 anys . La seva malaltia no va ser 
diagnosticada fins 8 mesos després de patir 
una embòlia pulmonar causada per un tumor, 
que estava allotjat a la vena cava abdominal . 
No obstant això, quan el seu sarcoma va ser 
diagnosticat, aquest ja havia avançat fins a la 
fase 4 i va ser declarat incurable . 
Existeixen tractaments específics per al sar-
coma i l’Anna va rebre tres tractaments 
ineficaços de quimioteràpia que només li 
van servir per augmentar el seu patiment i 
deteriorament del cos . El quart tractament, 
per immunoteràpia, va donar uns resultats 
extraordinaris, aconseguint reduir el càn-
cer gairebé en la seva totalitat .  Malgrat els 
resultats, la toxicitat d’aquest tractament li va 
provocar una hepatitis tòxica que finalment 
va posar fi a la seva vida, als 30 anys . 

Què és el Sarcoma? 

El sarcoma és un grup heterogeni de càncers 
estranys que es desenvolupen a l’interior dels 
teixits conjuntius .  Tots ells, equivalen a un 1% 
de tots els càncers, i, això no obstant, suposen 
el 2% de la mortalitat total relacionada amb 
aquesta malaltia . Poden afectar a qualsevol 
part de l’organisme: tant parts toves (84%) 
com parts òssies (16%) . S’han identificat 
aproximadament 70 subtipus de sarcomes, 
tot i que les xifres reals són incertes si tenim 
en compte que no existeixen registres obliga-
toris . La supervivència depèn del moment en 
què es diagnostiqui el sarcoma: en els sarco-
mes de parts toves, la supervivència global a 
5 anys oscil·la entre el 15% (per als pacients 
amb recidiva metastàtica) fins al 90% (per a 
la malaltia localitzada) .

Problemes actuals en el 
diagnòstic i tractament

Els pacients amb sarcoma refe-
reixen algunes de les pitjors 
experiències de tots els tipus de 
càncer . 

Un diagnòstic imprecís 
condueix a un tractament 
erroni en el 70% dels 
casos, arribant fins i tot en 
alguns casos a rebre trac-
tament per a patologies 
diferents del sarcoma. 

En tractar-se d’una malaltia rara, 
la majoria dels metges té poca 
o cap experiència en el diagnòs-
tic o en el seu tractament, motiu 
pel qual no s’han produït avenços 
significatius en tractament de pri-
mera línia des de fa més de 30 o 40 
anys . Tanmateix, en considerar-se 
un càncer minoritari, la destinació de fons de 
recerca per a la seva identificació i el seu trac-
tament eficaç és més limitada .

El projecte FundARC.StopSar-
coma

La Fundació FundARC .StopSarcoma és un 
projecte que ha estat ideat per un grup de 
familiars i amics pròxims a l’Anna que han vis-
cut la malaltia de prop i s’han unit per ajudar a 
altres pacients de sarcoma que estan passant 
per la mateixa situació . 

“La fundació s’anomenarà fun-
dARC. Les tres últimes lletres fan 

referència al nom complet de la 
meva filla” ens explica la Mercè. 
L’objectiu primordial és el de  cons-
tituir una Fundació que permeti 
recaptar fons per a finançar pro-
jectes i iniciatives relacionats amb 
el tractament del Sarcoma. “La 
necessitat immediata de la fun-
dació és clarament una font de 
finançament” 

La xifra total que s’ha d’assolir per a tirar 
endavant el projecte és de 30 .000€ . Una xifra 
que faria possible el projecte de la Mercè, 
que confia en la bona voluntat de la gent: “Jo 
n’aportaré 5 .000 però necessito gent empre-
nedora i amb bon cor que sé que n’hi ha molta 
que m’ajudi a tirar el projecte endavant”  .

Una vegada assolida aquesta meta, la Fun-
dació té intenció de destinar els fons a la 
investigació mitjançant accions com ara: 
la creació de  marcadors per a la detec-
ció precoç de sarcomes, ja que “si no es 
diagnostica amb antelació, en el 100% 
dels casos la malaltia deriva en la mort” 
revela la Mercè, el desenvolupament d’una 
base dades nacional sobre sarcomes (Projec-

Mercè Codina, Impulsora de FundARC.StopSarcoma

Aquí et pots des-

carregar tota la 

informació sobre 

la fundació
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te Imperes), el finançament de noves línies de 
recerca per al tractament o l’augment de la 
formació en càncers rars en el currículum de 
medicina general i oncologia .
Per tant, l’obtenció de fons per a la seva posa-
da a la disposició de projectes de recerca i 
estudi de la prevenció i tractament del Sar-
coma es realitzaria principalment mitjançant 
la captació de donants estables (tant per-
sones físiques com jurídiques), la captació 
de donatius puntuals i el desenvolupament 
d’esdeveniments dirigits a la difusió i capta-
ció de fons . 

No estem sols 

Ja son diversos els científics i científiques que 
mostren suport al projecte . La Mercè ho té 
clar “a Catalunya hi ha molt bons científics, 
per això vaig decidir contactar amb els més 
punters” . La resposta va ser immediata 
fins al punt que s’han sumat a la iniciati-
va: Claudia Valverde Morales, presidenta 
del Grupo Español de Investigación en 
Sarcomas (GEIS) i doctora a la Vall 
d’Hebron, Xavier García del Muro, metge 
especialista en oncologia mèdica i cap de 
la unitat de sarcoma del IOB (Institute of 
Oncology), la doctora Ana Sebio García, 
doctora en Medicina y Cirugía a l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, el Doctor Iker 
Badiola Etxaburu, fundador de Nanokide 
Therapeutics, Cleo Romagosa, del grup 
d’investigació en patologia molecular 
translacional a la Vall d’Hebron i Oscar 
Martínez Torado, biòleg i cap de l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge.
Tots ells, s’han bolcat per la causa i “estan 
encantats i tenen moltes ganes de col·laborar 
amb nosaltres” afirma la Mercè . 

D’altra banda, la fundació tindrà també recol-
zament per part del Bufet Cuatrecasas, la 
firma d’advocats amb presència en 13 països 
i amb un equip de més de 1700 professionals, 

que col·laborarà i gestionarà la constitució 
d’aquesta .  

El bussejador, l’actual situació 
del sarcoma

Si centrem l’atenció en l’exemple d’un bus-
sejador, podrem establir una clara connexió 
entre aquesta figura i la situació actual al 
món del sarcoma . En la primera imatge 
veiem un bussejador abans d’iniciar el des-
cens a les profunditats i en la segona el veiem 
ja a l’interior del mar . La primera escena fa 
referència a la circumstància actual pel que 
fa a la investigació i a les quimioteràpies, ja 
que ens trobem en una fase inicial, on encara 
queda molt per descobrir . En canvi, en la sego-
na imatge el bussejador ja es troba a l’interior 
del mar . Aquesta imatge equivaldria a una 

fase molt més avançada i que és exactament 
l’etapa que li agradaria assolir a la Mercè 
“m’agradaria que s’avancés fins aquí, la gent 
amb càncer ho passa molt malament a causa 
dels tractaments alguns d’ells encara en una 
fase molt primària” . 

El Daruma, el fundador de la 
cultura Zen

Els ninots Daruma són figures votives 
sense braços ni cames que represen-
ten a Bodhidharma, el fundador i el 
primer patriarca de la cultura Zen. 
Diu la llegenda que el mestre Daru-
ma va perdre els braços i les cames 
després d’estar anys amagat en una 
cova meditant, sense utilitzar-los. 
Aquesta mena de fantotxe s’utilitza 
en moment d’iniciar un projecte. Els 
ulls del Daruma es fan servir com a 
recordatori i motivació per a complir 
metes o grans tasques. El propieta-
ri del ninot pinta una pupil·la rodona 
en un dels ulls una vegada establer-
ta la meta. 

Tal com ens explica la Mercè “aques-
ta figura me la va descobrir el meu 
fill, l’utilitzen a la seva feina sempre 
que tenen un projecte important. 

L’haurem de situar en un lloc visible, 
d’aquesta manera tindrem present la 
feina que hem de fer per aconseguir 
l’objectiu i el Daruma ens aportarà la 
perseverança, la passió i la pacièn-
cia necessàries per a tirar endavant 
el nostre projecte”. Una vegada 
haguem complert el nostre objectiu, 
serà el moment de pintar l’altre ull.  
“Aquest és el Daruma de la Fundació, 
ja té un ull pintat i quan aconseguim 
tirar endavant el projecte, li pinta-
rem l’ull que li falta” explica la Mercè 
que es mostra molt esperançadora i 
ja visualitza l’existència de FundARC.
StopSarcoma. 

Mercè Codina, Impulsora de FundARC.StopSarcoma

Entre tots podem canviar el destí de 
moltes persones: Contacta‘ns!

fundarc .stopsarcoma@gmail .com
648 676 373
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El Butlletí oficial del 15 de desembre de 2021 publica la Llei 
16/2021 per la qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d’agost, 
de mesures per a millorar el funcionament de la cadena ali-
mentària . 

En la present circular abordem de 
manera resumida les principals 
novetats introduïdes amb aquesta 
Llei . Cal destacar que la disposició 

legal, atorga una major capacitat reguladora 
als contractes i al règim sancionador, i fins i 
tot preveu la seva aplicació per als contractes 
subscrits amb operadors a nivell comunitari, 
així com a tots els operadors a nivell nacio-
nal . Es consideraran operadors aquells que 
intervinguin en la cadena alimentària des de 
la producció a la distribució de productes agrí-
coles o alimentaris . En la regulació anterior, es 
preveia l'obligació de contracte escrit a partir 
d'uns determinats imports (2 .500€) i sempre 
que existís un desequilibri entre les parts . 

Per tot això, les empreses operadores hauran 
d'adaptar els seus contractes abans del ter-
mini establerta per la nova Llei, això és, abans 
de l'1 de maig del 2022, fins i tot aquells subs-
crits amb anterioritat a l'entrada en vigor de 
la nova Llei . Queden exceptuades únicament 
els lliuraments de productes que es realitzin 
a cooperatives i altres entitats associatives - 
amb excepcions a analitzar cas a cas - quan 
siguin obligatòries estatutàriament i les que 
es refereixen al sector lacti . En aquest últim 
cas, la Llei 16/2021 serà d'aplicació suple-
tòria .

1. Àmbit d’aplicació (article 2).

S’amplia l’àmbit d’aplicació espacial i mate-
rial de la Llei . Quant a l’àmbit espacial, 
s’estén ara a tota operació comercial entre 
qualsevol operador quan un d’ells estigui 
establert a Espanya, sempre que no apliqui 
la legislació d’un altre Estat membre . Quant 
a l’àmbit material, la Llei aplica a totes les 
relacions comercials que es produeixin des 
de la producció fins a la distribució, incloent 
els processos d’envasament, transformació 
o apilament, el preu del qual sigui superior 
a l’import fixat en el primer paràgraf de 
l’article 7 .1 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre 
(1 .000€) . 
Aquest àmbit d’aplicació suposa la supres-
sió del requisit del desequilibri entre parts . 
En l’anterior legislació s’exigia igualment la 
documentació contractual quan podia exis-

tir aquest desequilibri, entre altres supòsits . 

De la modificació, sembla existir una con-
tradicció entre l’import a partir del qual 
han d’establir-se les operacions que cons-
ten mitjançant contracte . Si bé en l’article 
7 .1 de la Llei 7/2012 anteriorment indicat se 
cita expressament l’import de 1000 euros, 
la seva exposició de motius cita l’import de 
2 .500 euros . Entenem doncs que pot exis-
tir una contradicció, si bé sobre la base del 
principi de jerarquia normativa, ha de pre-
valer l’import que consta en l’article referit 
per la reforma (això és 1 .000€) en contra-
posició amb el que s’esmenta en l’exposició 
de motius . 

Cal destacar que l’hostaleria també que-
da inclosa i subjecta a la Llei, si bé aquesta 
subjecció s’exerceix a partir d’imports de 10 
milions de facturació per a la restauració i 
50 milions de facturació per a les empreses 
hoteleres . 
 
2. Definicions (article 5): s’introdueixen 
i defineixen nous intervinents en la 
cadena: 

J) Proveïdor: Qualsevol persona física 
o jurídica, independentment del seu lloc 
d’establiment, que ven productes agríco-
les i alimentaris; pot abastar a un grup de 
tals persones físiques i jurídiques, incloses 
les organitzacions de productors, les orga-
nitzacions de proveïdors i les associacions 
de tals organitzacions .
k) Productes agrícoles i alimentaris peri-
bles: Els productes agrícoles i alimentaris 
que per la seva naturalesa o per la fase de 
transformació en què es troben podrien 
deixar de ser aptes per a la venda o requerir 
conservació en condicions de temperatu-
ra regulada dins dels 30 dies següents a la 
seva recol·lecció, producció o transforma-
ció .
l) Comprador: Tota persona física o 
jurídica independentment del seu lloc 
d’establiment, o qualsevol autoritat pública 
en la Unió, que compri productes agríco-
les i alimentaris . El terme “comprador” pot 
abastar a un grup de tals persones físiques 

i jurídiques . S’exceptuen els consumidors 
finals .
m) Autoritat pública: Les autoritats nacio-
nals, regionals o locals, els organismes de 
Dret públic o les associacions formades per 
una o més d’aquestes autoritats o per un o 
més d’aquests organismes de Dret públic .
n) Secrets empresarials: Els secrets 
empresarials en els termes de la Llei 
1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empre-
sarials .
o) Entitats associatives: A l’efecte 
d’aquesta Llei, són entitats associati-
ves les societats cooperatives de primer, 
segon i ulterior grau, les societats agràries 
de transformació, les organitzacions de 
productors amb personalitat jurídica 
pròpia, reconegudes d’acord amb la nor-
mativa comunitària en l’àmbit de la Política 
Agrària, i les entitats civils o mercantils, 
sempre que més del 50 per cent de la seva 
capital social pertanyi a societats coope-
ratives, a organitzacions de productors o 
a societats agràries de transformació . Els 
lliuraments de productes realitzades en el 
marc d’acords intercooperatius tindran la 
consideració de lliuraments de socis .”

3. Formalització dels contractes (article 
8): es permet ara expressament la signa-
tura digital dels contractes alimentaris i 
s’introdueix una nova excepció a la la obli-
gatorietat de la forma escrita del contracte 
alimentari quan un soci lliuri la producció 
a la seva cooperativa o una altra entitat 
associativa . 

4. Condicions contractuals (article 9): 
s’introdueix la figura de la nul·litat per a 
aquells contractes alimentaris que no com-
pleixin les obligacions contingudes en la 
Llei i es modifiquen els extrems que han de 
contenir els contractes alimentaris, essen-
cialment pel que fa a:

· objecte del contracte, indicant en el seu 
cas les categories i referències contracta-
des; amb la possibilitat que els contractes 
alimentaris prevegin la possibilitat que les 
categories o referències objecte d’adquisició 
es concretin amb l’ordre de comanda

Nota Legal
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· preu del contracte, amb expressa indica-
ció dels pagaments i descomptes aplicats 
en funció d’un criteri objectiu que haurà 
de contemplar el cost efectiu de producció 
(quan una de les parts sigui un productor) . 
Així el nou article 9 .1 preveu que el preu del 
contracte alimentari que hagi de perce-
bre un productor primari o una agrupació 
d’aquests haurà de ser, en tot cas, supe-
rior al total d’aquests costos assumits pel 
productor o cost efectiu de producció, que 
inclourà tots els costos assumits per a des-
envolupar la seva activitat . 
· condicions de pagament, ajustades a la 
disposició addicional primera de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol i a l’article 17 de la 
Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del 
Comerç Minorista, que no podran contem-
plar cap mena de compensació, avantatge 
o descompte per compliment contractual 
o legal i tampoc establir condicionalitats al 
preu . 
· durada, amb exprés esment de la data de 
la seva entrada en vigor .
· resolució de conflictes, amb exprés esment 
en el contracte del procediment que les 
parts utilitzaran per a resoldre les diferèn-
cies que poguessin existir entre elles .

5. Negociació comercial (article 9 bis): 
s’introdueix el termini màxim de 3 mesos 
per a les negociacions comercials de caràc-
ter anual . 

6. Conservació de documents (article 11): 
es modifica el termini per a la conservació 
de la documentació relativa a les relacions 
comercials subjectes a aquesta Llei, pas-
sant de 2 a 4 anys . 

7. Registre de contractes (article 11 
bis): s’amplia l’àmbit d’aplicació del regis-
tre gestionat pel Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació que inscriurà els con-
tractes alimentaris que se subscriguin amb 
els productors primaris i les agrupacions 
d’aquests . L’obligació d’inscripció li corres-
pondrà a l’operador que adquireixi a aquests 
col·lectius . Aquesta novetat queda no obs-
tant això subjecta al desenvolupament 
reglamentari que s’acabi formalitzant . 

8. Activitats promocionals (article 12 

bis): es matisa el règim aplicable a les 
promocions pactades entre proveïdors i 
compradors, devent en tot cas fer constar 
el preu real del producte i indicar al consu-
midor de manera visible la causa que dona 
origen a la promoció . 

9. Destrucció de valor (article 12 ter): 
s’afegeix la consideració de venda deslleial 
per a aquelles vendes finals a consumi-
dors que incompleixin el que es preveu per 
aquest article, amb l’excepció d’aquells pro-
ductes peribles que es trobin pròxims a la 
seva data de caducitat . 

10. Pràctiques comercials deslleials 
(article 14 bis): es desglossen expressament 
aquelles pràctiques comercials que es con-
sideren deslleials en tot cas, com poden ser 
la cancel·lació d’una comanda de productes 
dins dels 30 dies previs al moment assenya-
lat per al seu lliurament; la modificació per 
una sola part de les condicions del contrac-
te o la negativa de deixar constància escrita 
de les condicions contractuals . Igualment 
es considera una pràctica comercial des-
lleial la repercussió al proveïdor de la 
deterioració del producte ocorregut en els 
locals del comprador o quan la propietat ja 
hagi estat transferida a aquest . Addicional-
ment, es permet la realització d’unes certes 
pràctiques comercials, sempre que hagin 
estat acordades contractualment per les 
parts sense ambigüitat . 
 
11. Potestat sancionadora (articles 22 
i 23): s’introdueix la possibilitat d’acordar 
mesures cautelars per a aquells procedi-
ments administratius que presentin indicis 
clars de vulneració de la Llei i s’afegeix la 
facultat per a associacions i organitza-
ció de ser titulars d’interessos legítims 
col·lectius, en els termes de l’article 4 de la 
Llei 39/2015 . Es modifica la presumpció de 
l’autoria (i aportació de prova) respecte d’un 
incompliment de la Llei, que passa a ser per 
al comprador en tot cas . Les infraccions 
molt greus prescriuran ara als cinc anys 
(abans tres anys) i les greus als tres anys 
(abans dos anys) . 

12. Sancions (articles 24 i 25): a més de 
la reconsideració d’uns certs imports de 

sancions i de la inclusió de nous casos que 
mereixen d’una valoració detallada, es con-
templa ara que les infraccions tipificades 
no puguin resultar més beneficioses per a 
l’infractor que el compliment de les normes 
infringides . Això es tradueix en què l’import 
de les sancions pecuniàries no podrà ser 
inferior al benefici econòmic obtingut per 
l’infractor . 
 
13. Denúncies (article 29): s’introdueix i 
defineix el règim del procediment de denún-
cies a nivell estatal .

Av. Mossèn Jaume Soler, 14, Local 2, 
43820 Calafell, Tarragona

Ctra Sant Vicenç 2, L8
43700 – El Vendrell, Tarragona
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La cuina de l’estrès
per Josep Maria Matas · jmmatas@matasarnalot.com

Comarca Gastronòmica     

Curiositats  

El Comentari

Seria oli amb un llum poder menjar 
sempre el que hom vol, com vol i 
quan vol, però la realitat és que a 
voltes se’ns torça aquest desig, ja 

que no estem en plena forma o com caldria 
estar per endrapar el que més ens plagui .
Hem escoltat des de fa anys que el millor 
que hi ha és menjar sa, falta saber què vol 
dir menjar sa . Hem de ser conscients de per 
cadascú de nosaltres menjar sa, pot tenir 
interpretacions de les més variades, vulguis 
o no, atenent sexe, corpulència, estat aní-
mic i saludable .

Diguem que hi ha malalties que et deixen 
xafat i precises d’una menja reconstituent, 
llavors al menjar sa se li podrà afegir un plus 
alimentari i és perdonable que ens saltem 
les normes per poder oferir allò que més li 
plau al malalt amb la bona i única intenció 
de què li entri pels ulls i sigui capaç de men-

jar-s’ho . En processos de quimioteràpia o 
radiologia, ens trobem que gairebé totes les 
voluntats de menjar desapareixen a causa 
del rebuig del mateix cos, fent fàstics a tot 
el que fa referència al menjar i li és presen-
tat de la millor manera possible . Una altra 
cosa podria ser el rebuig de per se en mol-
tes persones amb el fi de mantenir una línia 
d’aprimament constant i voluntari que hom 
creu pot ser degut a algun tipus de malaltia 
mental transitòria o una manca d’interès 
per part dels responsables d’una persona 
determinada, normalment jove i femeni-
na, que no s’agrada de cap manera i fa tot 
el possible per agradar-se a ella mateixa 
prescindint de si a salut acompanya aques-
ta voluntat, arribant a extrems que cal l’ajut 
de professionals exteriors a la família i una 
bona dosi de paciència, permissivitat i obte-
nir un plaent resultat final que agradi a 
tothom i més que a ningú a la mateixa per-

sona presumpta malalta .
Altres moments complicats poden ser quan 
la boca et fa mal o bé quan has d’anar i 
venir del dentista on a voltes passes perío-
des sense dents, llavors cal mantenir el cap 
sencer i fer el cor fred per saber escollir el 
que realment pots arribar a menjar sen-
se cap mena de perjudici, ni que siguin uns 
brous ben treballats, d’aquells amb mol-
ta potència i amb l’ajut d’algunes canyetes 
s’anirà xarrupant tot el que es pugui, sobre-
tot ben triturat el que sigui per no haver de 
menester fer un esforç que causi més dolor 
del compte en empassar-se sense haver de 
mastegar .

Ja veuen vostès com ens tracta la vida en 
moments determinats en els quals no 
podem deixar de menjar mai perquè és la 
nostra subsistència, fent l’impossible però 
arribant sempre a bon final .

Ángel de Viñas rescatarà dues 
parcel·les singulars a la zona viti-
vinícola històrica d’Espiells, a l’Alt 
Penedès i tindrà com a objec-

tiu la recuperació i conservació de dues 
vinyes de Xarel·lo i Macabeu, amb 40 i 50 
anys respectivament, que se situen en un 
petit enclavament rural amb molta rique-
sa natural i vitícola . Ambdues parcel·les, 
treballades per diverses generacions de la 
família d’Oriol Roig, una família de viticul-
tors vinculada durant anys a Vilarnau . 

“Àngel de Viñas” és la iniciativa que Gon-
zález Byass i la seva Fundació han creat 
en col·laboració del Grup d’Investigació de 
Viticultura de la Universitat Politècnica de 
Madrid per recuperar i cuidar vinyes velles 
d’Espanya creant un ecosistema global 
i cooperatiu que agrupi tècnics, divulga-
dors, historiadors i universitats que permet 
caminar a la direcció que fixa l’Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible número 15 
“Vida d’ecosistemes terrestres” .

Menjar en moments difícils

Sitges Street Food Festival

“Ángel de  Viñas” 
Recuperarà dues vinyes singulars en Espiells

Torna a la Ribera una altra manifes-
tació culinària, d’aquella enyorada 
Festa Gastronòmica dels primers 
Menjars de Tast, s’ha passat a 

exposar i degustar la màgia del menjar 
ràpid i de qualitat al carrer . Diuen els orga-
nitzadors que va dedicat als fanàtics de 
l’hamburguesa, la pizza, els “tacos”, el men-
jar japonès entre d’altres . Això serà els dies 

vinents 18,19 i 20 de març d’aquest 2022 al 
Passeig de la Ribera de Sitges . En aquests 
tres dies de festival culinari es podran pro-
var versions gurmet de tota mena fins i tot 
opcions per a celíacs i vegans . Dins la gran 
oferta gastronòmica que posseeix la Vila de 
Sitges tot l’any, amb permís de la pandèmia, 
s’hi afegeix ara una nova iniciativa que cal-
drà tenir en compte .
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Saviesa popular

En Jordi Bastart, podríem dir, que 
s’ha trepitjat tot el territori Cata-
là metre a metre, per tant coneix 
molt bé les festes, tradicions i 

menges que es troben arreu i que ha sabut 
recollir de paraules sabies d’àvies i persones 
que confeccionaven o preparaven menjars i 
begudes, a voltes, singulars .

En aquest llibre recupera per la memòria 
aquestes menges i begudes antigues i 
excepcionals . Tenim misteles, ratafies i 
absentes que feien passar mals i bons 
moments . Receptes de pescadors i llops de 
mar, que amb el que pescaven cuinaven i 
menjaven . Pastors que duien el sarró amb 
el necessari, amb productes de formatge-
ria o de temporada . Postres dolços heretats 

dels àrabs i més aliments per no perdre la 
memòria que han existit .

El llibre, l’ha volgut dedicar al seu pare, 
empordanès, a qui li encantaven les botifa-
rres dolces i els cremats de rom, i a la seva 
mare del Matarranya . És distret i et retorna 
el gust i sabor d’altre temps, a voltes enyo-
rat .

“100 Propostes singulars de menjar i beure a Catalunya” 
 de Jordi Bastart editat per Cossetània Edicions

Sopa de Lletres

"No es pot matar tot el que és gras”: 
Vol dir que no és prudent d’obrar amb massa exigències ni ser massa sever, sinó que cal fer els ulls grossos i concedir certa llibertat . 

Si s’estira massa la corda al final es pot rompre . 

"De quin pa fa rosegons"
Es diu referint-se a una persona que menysprea o nega importància a coses que en tenen . Avui dia anem de sobrats moltes vegades i 

desconeixem les nostres possibles mancances que algun dia les enyorarem
                      

INFORMA’T A LA NOSTRA WEB

www.ggfoix.com
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Donem forma als teus projectes 
d’embalatge, siguin com siguin. 
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Formació

Forma’t amb la FEGPAprofita el teu 
crèdit formatiu amb formació a les teves necessitats

CURSOS DE GESTIÓ PRÒPIA

Són cursos organitzats i gestio-

nats des de la Federació Empre-

sarial i tenen la finalitat de cobrir 

les necessitats de les empreses . 

La Federació treballa per oferir un 

ventall d’accions formatives molt di-

verses i obertes a diferents públics .

Aquest tipus de formació pot ser 

bonificada a través de la FUNDAE, 

gràcies al crèdit formatiu que les 

empreses gaudeixen cada any per 

tal de formar els seus treballadors .

La Federació Empresarial ofereix tres tipus de formació diferents.
Totes elles adaptables a la formació InCompany, exclusiva per les empreses i boni-
ficables. Explica’ns les teves necessitats a formacio@fegp .cat

CURSOS SUBVENCIONATS

Tornem a oferir els cursos subven-

cionats dins la Federació Empresa-

rial . Aquesta formació subvencionada 

forma part del catàleg de formacions 

del Consorci per a la Formació Con-

tínua de Catalunya i el Servei Públic 

d’ocupació de Catalunya (SOC), ad-

ministracions de la Generalitat de 

Catalunya . La FEGP les imparteix en 

el territori a través de Foment For-

mació, el centre de formació de la pa-

tronal catalana Foment  del Treball . 

Aquest tipus de formació està des-

tinada a persones que es troben en 

una situació laboral activa i tam-

bé per a persones que es troben 

desocupades . Aquest any 2022, la 

FEGP, juntament amb Foment, ges-

tionarà i organitzarà aquests cursos .

 

Des de la FEGP, ens encarreguem de gestionar la bonificació dels cursos a les empreses associades.

FORMACIÓ EDE 

L’empremta formativa i el prestigi asso-

lit durant tots aquests anys per part de la 

FEGP han estat definitius a l’hora d’abordar 

un projecte d’extraordinària exigència .

L’EDE parteix d’una nova concepció meto-

dològica, pensada i dissenyada per a una 

tipologia d’alumnes que requereix una for-

mació ad hoc . Els perfils d’alumnes són del 

tot heterogenis però tenen en comú la ne-

cessitat d’una oferta formativa assequible 

en els temps d’impartició, accessible en les 

maneres i sotmesa a preceptes pràctics .

Aquests cursos, que acostumen a ser 

més llargs respecte els cursos de ges-

tió pròpia, son igualment bonificables .
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Agenda formativa

Anàlisi i gestió d’inversions
Aquesta formació és interessant per a les perso-
nes amb responsabilitats al món de l’empresa que 
necessiten entendre de quina manera les inver-
sions poden aportar clarament guanys .

08/03/22 · 12 hores
Socis FEGP 260€ . No socis 312€

Primers passos per digitalit-
zar la nostra PIME
Dotar al participants de perspectiva i metodolo-
gia per iniciar les primeres passes en la digitalit-
zació parcial o
total del seu negoci amb exercicis, exemples, 
tallers i role playing .
15/03/22 · 6 hores
Preu: Socis FEGP 95€ . No socis 114€

Cocteleria
Dominar els seus processos d’elaboració, com-
binacions, formes de presentació, decoració, i 
realització del servei d’aquestes begudes en el 
bar .

25/04/22 · 20 hores
100% subvencionat

Millora de reunions i
decisions en grup
Coneix tàctiques per millorar la gestió de reu-
nions i que siguin més efectives . Saber què cal 
fer per què les decisons en una reunió siguin 
intel·ligents .
01/03/22 · 4 hores
Socis FEGP 65€ . No socis 78€

Sumilleria i maridatge
Descriure les diferents característiques organolèp-
tiques dels vins emprant un vocabulari específic i 
saber relacionar-los amb el menjar més adequat .

26/04/22 · 20 hores
100% subvencionat

Microsoft Excel 2016 nivell 
inicial
Entendre, comprendre i realitzar operacions per 
l’ús professional de l’eina, tals com la creació i ad-
ministració de fulls de càlcul o administrar cel·les 
de dades, entre altres .

19/04/22 · 45 hores
100% subvencionat

Cursos de gestió pròpia                      Cursos EDE                  Cursos subvencionats

Escaneja el codi QR i consulta l’agenda formativa completa!
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El Ministeri de Treball i Eco-
nomia Social està disposat 
a assegurar el benestar 
integral de totes les perso-
nes treballadores. Per això, 
durant aquest any, incremen-
tarà el nombre d’inspeccions 
laborals, controlant que 
totes les empreses complei-
xin les noves obligacions en 
matèria preventiva.

“El 2022 s’incrementarà el nombre d’inspeccions laborals 
per garantir el compliment de la normativa en matèria de PRL”

1. Intensificació de campanyes 
d’inspecció en determinades empreses 
o sectors.

En aquest cas, es pretén intensificar la rea-
lització d’inspeccions en aquelles empreses 
o sectors que presentin més incidència o 
gravetat dels riscos inherents a l’activitat 
que desenvolupen .

Per d’exemple, algunes de les organitza-
cions que seran objecte d’aquesta actuació 
són:
• Aquelles que hagin adoptat com a 
modalitat laboral el teletreball .
• Aquelles on els treballadors manipulin 
productes amb nanomaterials .
• Aquelles en què es duguin a terme acti-
vitats on els riscos psicosocials siguin més 
freqüents .

2. Control sobre l’avaluació de riscos 
psicosocials.

A partir de l’aprovació de la nova norma-

tiva preventiva (de conformitat amb allò 
que exigeix el Comitè d’Alts Responsa-
bles d’Inspeccions de Treball de la Unió 
Europea) totes les empreses han de fer 
periòdicament avaluacions de riscos psico-
socials, per tal de conèixer l’estat de salut 
mental i emocional de les persones treba-
lladores i poder adoptar les mesures que 
corresponguin . 

El seu incompliment pot comportar respon-
sabilitats administratives i sancions molt 
elevades .

3. Control sobre la qualificació 
d’accidents laborals.

Amb aquesta mesura es pretén reduir 
el nombre de qualificacions indegudes 
d’accidents de treball, ja que, en nombroses 
ocasions, els accidents laborals es catalo-
guen com a “lleus” quan en realitat haurien 
de ser considerats com a “greus” .

Aquesta pràctica és utilitzada per tal 

Sens dubte, les noves inspeccions laborals es focalitzen en verificar que totes les organitzacions són llocs segurs i saludables, vetllant pel 
benestar integral de les persones treballadores .

Per superar-les amb èxit, tingues en compte quines són les obligacions preventives que ha de complir la teva empresa -en funció de la seva 
mida, activitat i sector - i presta molta atenció a les mesures que implementes en matèria de prevenció de riscos laborals .

D’aquesta manera, la seguretat i la salut 
laboral tornen a ocupar un paper fona-
mental a les inspeccions de treball, 
millorant la planificació i promovent el dis-
seny de noves campanyes .

Aquestes noves campanyes d’inspecció es 
basen en 5 actuacions clau que, fins ara, 
no havien estat empreses . Sens dubte, és 
essencial conèixer-les per entreveure el 
nou marc preventiu i superar, amb èxit, les 
noves inspeccions laborals .

“Les 5 actuacions claus de la campanya d’Inspecció de Treball en matèria preventiva per 2022”

“Supera les noves campanyes d’inspecció apostant per l’excel·lencia preventiva”

d’evitar la investigació dels mateixos i, con-
següentment, possibles responsabilitats o 
sancions .

4. Control, en règim d’habilitació legal, 
les normes per a la prevenció del conta-
gi de la COVID-19.

Entre les actuacions inspectores tam-
bé s’inclou la verificació de les condicions 
de protecció davant de la COVID-19, ate-
nent les obligacions específiques de cada 
empresa, en funció de l’activitat que desen-
volupi i el seu risc d’exposició .

5. Garantir la igualtat i no discriminació 
per raó de sexe.

Finalment, s’intensifica la campanya sobre 
control de plans i mesures d’igualtat, així 
com la de discriminació retributiva, fent 
especial atenció a les noves obligacions 
sobre aquesta matèria, inclòs el registre 
retributiu .
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Nit de l’Empresa

S’acosta la Nit de l’Empresa, l’acte 
que aplega els agents de l’activitat econòmica de l’Alt Penedès, 
Baix Penedès i Garraf . 

1.- Gran Premi FEGP a la trajectòria 
empresarial
Premi  a la millor empresa amb seu al Gran Pene-
dès que es caracteritzi per la seva trajectòria a 
partir de la innovació, el progrés competitiu, la 
internacionalització, el creixement social, 
l’increment del volum de negoci i l’augment de 
plantilla, així com els aspectes contributius en rela-
ció amb el seu sector d’activitat i el seu entorn 
comunitari . Tots els socis de la FEGP podran propo-
sar fins a 3 empreses . 

2.- Premi FEGP a la capacitat emprene-
dora
Premi a l’empresa i/o emprenedor que hagi 
demostrat en el 2021 les qualitats bàsiques de 
la capacitat emprenedora, com son la iniciati-
va, la creativitat, curiositat, lideratge empresarial, 
a través d’un projecte d’empresa, que hagi trobat 
oportunitat de negoci, amb beneficis socials i inno-
vació, en la millora del benestar de les persones i 
en la generació d’idees constants per augmentar la 
productivitat i la creació de productes . 

3.- Premi FEGP a la Internacionalització 
Es valoraran un millor posicionament i una major 
presència de la companyia en mercats d’altres 
països, així com el creixement de les transaccions 
comercials amb l’exterior, com també la posada en 
marxa o l’ampliació de la seva xarxa comercial, a 
través de delegacions . També es tindrà en comp-
te l’accés de l’empresa a nous mercats . En tots els 
casos, l’actuació meritòria s’haurà realitzat en el 
decurs dels exercici 2021

4.- Premi FEGP a l’empresa innovadora
Es valorarà tot allò que impliqui novetat en la 
cadena de valor de l’organització, com ara en els 
recursos, procediments, sistemes, tècniques i 
implementació de noves eines tecnològiques; sem-
pre que la seva posada en marxa o implementació 
hagi evidenciat una millora competitiva . En tots els 
casos, l’actuació meritòria s’haurà realitzat en el 
decurs dels exercicis 2021

5.- Premi FEGP a l’Estratègia de comuni-
cació
Es valoraran aquelles iniciatives realitzades durant 
2021 centrades en el producte o servei i que hagin 
propiciat una millora competitiva, traduïda en 
millor posicionament i major presència; com tam-
bé es tindran en compte les novetats pel que fa als 
processos de comunicació, les campanyes publici-
tàries i promocionals i també tot allò que tingui a 
veure amb la imatge corporativa de la companyia . 

6.- Premi FEGP a la Sostenibilitat
Es valoraran aquelles actuacions realitzades en el 
decurs de 2021 que incideixin en l’optimització dels 
recursos esmerçats i l’eficiència en l’ús de les matè-
ries i les fonts disposades . Es tindran en compte 
la millora dels recursos energètics i de l’aigua i el 
seu millor aprofitament com també la disminució 

Nota rectificativa sobre el guardó concedit a un 50 aniversari en l’edició 2021: S’ha posat en coneixement de la Federació Empresarial el fet que EL Vivero 2, SA no ha com-

plert cinquanta anys des de la seva constitució, però sí que consta l’existència del restaurant El Vivero des de fa més de cinquanta anys al municipi de Sitges, s’acorda procedir 

a rectificar el reconeixement que es va efectuar a la darrera edició de La Nit de l’Empresa 2021 en què es va guardonar a la mercantil EL Vivero 2, SA, rectificant el reconeixe-

ment que queda efectuat a “Restaurant el Vivero” en tant que ha de ser el projecte empresarial el que sigui objecte de reconeixement, no pas la forma jurídica actual d’aquest.

L a cita ja té data confirmada, el 
pròxim dijous dia 16 de juny 
de 2022, i com toca, se celebrarà           
enguany a l’Alt Penedès .

La trobada empresarial compta sempre amb 
els empresaris del territori, agents empresa-
rials, representants dels consistoris de les tres 
comarques d’actuació de la Federació Empre-
sarial, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf i 
amb les més altes autoritats provincials .

La Gala

Totes les empreses, entitats i professionals 
associats a la FEGP poden proposar la seva 
pròpia candidatura o la d’una altra empresa, 
entitat o professional, sempre que es conside-
ri que reuneix mèrits per optar a una o vàries 
de les categories de premis . 

Només cal omplir el formulari de Proposta de 
Candidatura, que es trobarà a la web .

Premis FEGP 2022

Els premis 2022 faran un reconeixement a 
les empreses pel seu recorregut durant l’any 
2021 en els àmbits de:

La capacitat emprendora . l’acció interna-
cionalitzadora, la innovació a l’empresa, 
l’estratègia de comunicació, el compromís 
social, la sostenibilitat .

Els col·lectius de la Federació Empresarial, 
també presenten un candidat a ser recone-
gut .

Aniversaris

A la mateixa gala de La Nit de l’Empresa 
es farà reconeixement a aquelles empreses 
que enguany celebren un aniversari destacat 
pel que fa al seu any de fundació (25, 50, 75 . . . 

Empreses guardonades Premis FEGP 2021

anys) . El reconeixement recaurà en el projecte 
empresarial, no pas la forma jurídica actual de 
l’empresa guardonada .

Visibilitat

La Nit de l’Empresa i la Gala de Pre-
mis FEGP té un recorregut mediàtic molt 
interessant . Des de la mateixa retransmis-
sió de l’esdeveniment a l’èxit de la trobada . 
És un gran moment per fer conèixer els èxits 
empresarials i per tant, identificar-se davant 
les persones assistents en el més gran acte 
de convocatòria empresarial de les nostres 
comarques .
L’any 2021 l’acte va aplegar 420 persones .

Tota la informació actualitzada de la Nit de 
l’Empresa la trobareu a Fegp .cat .
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Carlos S . Ponz - Periodista
Carmen Urraca - Directora de Fons Euro-
peus de Banc Sabadell

Un adequat assessorament 
pot marcar la diferència per-
què les empreses tinguin èxit 
en la recepció d’ajudes del 
fons europeu *Next *Genera-
tion EU. El sector bancari i les 
associacions jugaran un paper 
clau per a aconseguir-lo

Espanya té davant si una gran oportuni-
tat de reactivar la seva economia gràcies 
a l’arribada dels fons procedents de la Unió 
Europea (UE), el principal baluard de la qual 
és el fons europeu Next Generation . Es 
tracta d’un pla dotat amb 750 .000 milions 
d’euros, dels quals Espanya rebrà 140 .000 
milions d’euros fins a l’any 2026 . Des del 
punt de vista de les empreses, és molt 
important conèixer de quina manera es 
canalitzaran aquestes ajudes i quins són els 
objectius prioritaris per al Govern amb elles . 

Dos grans vectors 

A Espanya, les petites i mitjanes empreses 
(pimes) suposen el 99,8% del teixit empre-
sarial i donen ocupació a al voltant de dues 
terceres parts de la població activa (més del 
66%) . Segons un estudi del Banc d’Espanya, 
les pimes van facturar un 2% menys que els 
seus sectors respectius durant el tercer tri-
mestre de 2021 respecte a l’últim trimestre 
de 2019, és a dir, abans de l’esclat de la pan-
dèmia . Entre les conclusions del document 
es destaca que a la pèrdua de quota de mer-
cat enfront de les companyies de major 
grandària s’ha sumat una caiguda en la 
competitivitat encara major durant la fase 
de recuperació, agreujada especialment en 
l’últim semestre de 2021 . 

Això reflecteix que les pimes han estat les 
més exposades i vulnerables a l’incert con-
text econòmic, però, paradoxalment, també 
són les que presenten una major oportu-
nitat de transformació i de reactivació 
gràcies a les ajudes del fons europeu Next 
Generation EU . 

Aquest pla d’ajudes s’estructura entorn de 

dos vectors principals de transformació: la 
transició ecològica, que aglutinarà un 37% 
del total dels fons; i la transformació digital, 
que, en el cas espanyol, absorbirà un 33% 
dels recursos . A més, hi ha altres dos eixos 
transversals, com són la igualtat de gène-
re i la cohesió social i territorial . Dins del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resilièn-
cia (PRTR) espanyol, es desenvolupen les 
10 polítiques palanca que integren 30 línies 
d’actuació . Precisament, en el PRTR s’insta 
les pimes a formalitzar aliances i consor-
cis per a disposar d’un major potencial 
d’arrossegament i, amb això, poder optar a 
un major nombre d’ajudes . 

El rol del sector bancari i dels col·legis 
professionals

La indústria bancària exercirà un paper 
fonamental per a cofinançar les inversions, 
canalitzar les ajudes i exercir un efecte 
d’amplificació . Com indica Carmen Urraca,  
“la banca té un rol sectorial per a cohe-
sionar el teixit productiu i compta amb un 
valor afegit d’una xarxa de contactes en 
administracions, empreses i distribuïdors 
que s’anticipa clau per a descongestionar 
les càrregues burocràtiques” . En aquesta 
línia, l’experta afirma, a més, que el sec-
tor bancari “serà clau en el cofinançament 
dels projectes, molts dels quals no esta-
ran coberts al 100% pel paraigua del PRTR . 
En paral·lel, compta també amb la capaci-
tat tecnològica i tècnica necessària per a la 
canalització d’aquestes ajudes” . 

D’altra banda, les pimes poden trobar 
també ajuda per a optar a aquests fons 
europeus gràcies a les seves respectives 
associacions sectorials . Tant les cambres 
de comerç, els col·legis professionals, les 
associacions empresarials territorials i sec-
torials, com les patronals, encapçalades per 

la Confederació Espanyola d’Organitzacions 
Empresarials (CEOE), els clústers i les uni-
versitats estan tenint un paper molt actiu 
en la identificació de projectes i en la pro-
porció d’informació i assessorament per a 
les empreses . 

La col·laboració públic- privada, ele-
ment clau 

Tal com es recull en el Reial decret llei 
36/2020, de 30 de desembre, la distribució 
del fons europeu Next Generation EU entre 
les empreses es durà a terme mitjançant 
tres instruments principals:

• Els Projectes Estratègics per a la Recu-
peració i Transformació Econòmica 
(PERTE), que fomenten la col·laboració 
públic- privada per a la identificació de 
projectes singulars .

• Les subvencions per al finançament 
d’actius privats a través de convoca-
tòries de concurrència competitiva .

• Els procediments de licitació pública .

La col·laboració pública- privada, segons 
recull la normativa, s’estructura gràcies a 
tres vies: les agrupacions, que han de cons-
tituir-se abans de dur a terme una sol·licitud 
encara que estiguin condicionades a ser 
beneficiàries d’una ajuda; els consorcis, que 
precisen d’un informe favorable previ del 
corresponent Comitè Tècnic; i les societats 
d’economia mixta, que estaran forma-
des per una majoria de capital públic amb 
capital privat . Per a aconseguir l’èxit en una 
d’aquestes convocatòries, les empreses han 
de pensar en fórmules de col·laboració, fins 
i tot, entre competidors, aglutinant el major 
nombre d’interessos amb un enfocament 
integrador, que pugui ser mesurable i veri-
ficable més endavant . 

Seguir llegint al QR

Com pot accedir una empresa al fons europeu 
Next Generation EU

BSabadell

Contacta’ns:  Patricia Rius ( Directora Oficina Vilanova i la Geltrú). Mail:  prius@bancsabadell.com
 Francesc de la Torre ( Sots-Director Oficina Vilanova i la Geltrú). Mail: fdelatorre@bancsabadell.com
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Vols arribar a les empreses del 
nostre territori?

PROMO PERSPECTIVA 2021

1. Format físic de revista i digital amb re-
direcció a les campanyes dels anunciants.

2. Entrevista gravada i contingut digital 
que movem a les nostres xarxes i que el 
podeu utilitzar també a les vostres.

3. Milers d’impactes en l’entorn de l’em-
presa, arribant a les persones amb poder 
de decisió.

+ banner als suport digitals*
Completa la teva campanya guanyant 
presència generant impactes acompan-
yat de la Federació Empresarial del Gran 
Penedès, dirigits al teu producte o servei.  Prova els 

nous formats 

de la FEGP

Promoció Perspectiva 2021 inclou:
Aparició en els tres darrers números de la Revista Perspectiva: Congrés de Dones (Setembre), Fira de Novembre (Octubre / Novembre) i 
Campanya de Nadal (Desembre)
Una entrevista amb vídeo per un número amb aparició a les xarxes socials de la Federació i vídeo al canal Youtube de la Federació 
Empresarial (Mes d’aparició a escollir segons ordre de contractació i espais)

Dues publicitats a pàgina o articles a plana sencera, en els números on no aparegui l’entrevista.

Promoció Perspectiva 2021 + banner, inclou:
Es suma a la promoció anterior un banner al suports digitals de la Federació Empresarial de 720*80px. durant un mes a escollir entre 
octubre / novembre o desembre, amb la implementació del nou disseny de newletter. (Mes d’aparició a escollir segons ordre de contractació i 
espais)

Promoció Només per Socis

PVP: 995€ (3 Perspectives)

PVP Promo: 295€ /número/mes
Estalvi 110€ i facilitat pagament. Tres pagaments.
*Promoció limitada a un número d’anunciants

PVP: 1.220€ (3 Perspectives + 1 mes de banners)

PVP Promo: 339€ /número/mes
Estalvi 203€ i facilitat pagament. Tres pagaments.
*Promoció limitada a un número d’anunciants

També vols acompanyar amb la teva empresa el pròxim Congrés de Dones 
d’Empresa el 22 d’octubre? 

Una 30a de ponents d’alt nivell exposaran els seus projectes i experiències en diferents es-

pais de diverses taules rodones temàtiques i diferents ponències, tot plegat sota el títol:

Pensa, innova i actúa en positiu!
Demana’ns informació a comunicacio@fegp.cat

Els nous formats comunicatius de la Federació 
Empresarial s’adapten a tu!

La passada Nit de l’Empresa, la Federació Empresarial 
va presentar un nou format de revista, més digital, més 
interactiva i on el soci té més presència.

Et proposem que provis anunciar-te amb una oferta 
especial, juntament amb els nous formats digitals de 
les newsletters que estrenarem l’octubre de 2021. 

T’apuntes? T’ajudem a arribar a les empreses de les 
nostres comarques!

Ara pots!

** Preus sense IVA, els imports mensuals es facturan en el moment de la publicació de la revista.

La Federació Empresarial estre-
na nous formats per arribar a la 
comunicació amb els seus socis .
Si estem més actius en xar-
xes socials, on ens trobareu amb 
l’usuari @fegpcomunicacio, ara 
tocava optimitzar els recursos 
propis per tenir la informació més 
clara i àgil, per poder fer movi-
ments ràpids .

Així us presentem la nova web, on 
us convidem a explorar les seves 
seccions, amb una clara visibilitat 
de l’actualitat, els cursos i forma-
cions i de l’agenda setmanal .

Per aquells que no perdonen 
començar el dia amb la informa-
ció més rellevant del territori i 
l’economia, us convidem a visi-
tar el Què · de · Nou . Cada matí 
a les 9h am entra a la bústia del 
soci l’actualitat, també amb ajuts, 
subvencions, agenda, imprescindi-
bles . . .

Els col·lectius han conver-
tit la newsletter en magazins 
d’actualitat amb tota la informació 
d’interès en el seu àmbit .

I per últim, i no menys important, 
el format de Perspectiva, més 
digital que mai i amb notícies del 
soci .

Revista Perspectiva: Promoció 5 +1 per a socis. 
Per a tots els socis de la Federació Empresarial, hi ha l’opció de fer la promoció 5 + 1, 5 edicions i una de regal .
Les empreses que ho contractin abans de l’1 d’abril, disposeu d’un mes amb banner gratuït a fegp .cat
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Aquests cursos poden ser objecte de bonifi cació, segons el crèdit formatiu de la teva empre-
sa . Consulta tota la programació i fes la teva inscripció al web de la FEGP: fegp.cat/formacio/cursos

01/12 · Creació web: Wordpress 
avançat

Data: Del 01/12/21 al 02/12/21
Durada: 2 hores, de 15h a 17h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: Socis FEGP 46€ . No socis 58€ .

13/12 · Pressuport anual

Data: Del 13/12/21 al 15/12/21
Durada: 5 hores, de 9h30 a 12h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: Socis FEGP 104€ . No socis 130€ .

03/12 · Nous reptes, nous lide-
ratges

Data: Es realitzarà una única sessió el 
03/12/2021
Durada: 4 hores, de 9h a 13h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: Socis FEGP 64€ . No socis 80

30/11 · Com confeccionar la 
part variable del salari perquè 
sigui efi caç i motivadora

Data: Es realitzarà una única sessió el 
30/11/2021
Durada: 4 hores, de 9h a 13h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: Socis FEGP 64€ . No socis 80€ .

Agenda · Cursos Bonifi cables
Agenda

Agenda FEGP
MAR

3

MAR

8

MAR

16

MAR

28

MAR

31

Espai Dona: Dia Internacional de les Dones amb
Cavawomen i la Sra . Carme Ruscalleda

Confraria del Cava · 17h30 · Presencial

Trobada AEGECat 2022 . Amb Albert Castellanos, secretari
d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya

Masia d’Esplugues · 11h30 · Presencial · Acte exclusiu per socis de l’AEGECat

Presentació Informe FEGP de Conjuntura Econòmica
núm . 50

Espai Eina Empresarial · 9h30 · Presencial/virtual

Assemblea General de Socis de la FEGP

Cellers Avgvsts Forvm · 19h · Presencial/Virtual

Dones més que mai · Webinar Mercedes López i
Susana Valderrama (Farmàcia Sant Julià)

15h30 · Virtual

Escaneja el codi QR
 i consulta l’agenda completa!
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A LA VOSTRA EMPRESA...

Teniu el servidor des de fa més de 4 anys?

Voleu donar una segona vida als vostres equips informàtics i no haver de 

renovar-los contínuament?

Teniu por que un Cryptolocker o Wannacry accedeixi al vostre sistema informàtic?

La vostra despesa en telefonia supera els 200€ mensuals?

Imprimiu més de 1000 còpies mensuals amb els vostres dispositius d’impressió?

Teniu treballadors amb mobilitat que han d’accedir al sistema informàtic?

Necessiteu processar les comandes dels vostres venedors amb rapidesa?

Voleu saber el marge brut d’enguany respecte el mateix moment de l’any anterior?

Voleu saber si esteu complint els objectius pressupostaris i les seves desviacions?

Necessiteu veure les vendes per client/zona i venedor i els productes que estan 

incrementant vendes i els que les estan reduint?

Voleu sincronitzar els stocks del vostre ERP amb la vostra botiga online?

Necessiteu millorar la productivitat de la vostra línia de picking i expedicions?

SI HEU RESPOST SÍ A ALGUNA D’AQUESTES PREGUNTES...
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Carbó Vital
Carrer de la Rovira 14,
08733 El Pzla del Penedès
645 992 832
Distribució i comercialització de 
productes farmacèutics
www.carbovital.com

Escola El Cim
Plaça dels Cotxes 3,
08810 Vilanova i la Geltrú
93 893 02 80
Escola concertada d’infantil, 
primària i secundària
www.elcimvilanova.cat

InDona
Carrer Saturn 71,
43881 Cunit
622 854z 632
Servei d’atenció terapèutica 
especialitzat en dona i família
www.indona.org

Immobilium
Carrer Llibertat 55,
08800 Vilanova i la Geltrú
931 719 262
Gestió immobiliària i administració 
de patrimonis 
www.immobilium.es

Genuin Green
08870 Sitges
hello@genuingreen.com
Distribució de productes amb 
compromís de qualitat, comerç just 
sostenibles.
www.genuingreen.com

The Green Apple
C/ Torreta 25
08810 Sant Pere de Ribes
hello@thegreenapple.es
Servei tècnic informàtic, repara, 
recicla i reutilitza
www.thegreenapple.es

Donem la benvinguda!

Els nous socis de la Federació Empresarial

Primers partners FEGP 2022

JS Pack
Carrer Avernó 6,
08770 Sant Sadurní d’Anoia
M. +34 647 687 178
Packaging i PLV (materials 
promocionals en el punt de venda)
j.subirana@jspack.eu

mavi Disseny Gràfi c
Rambla Exposició, 59, Neàpolis 
08800 Vilanova i la Geltrú
687 318 770
Disseny gràfi c, creativitat i 
comunicació
www.mavidisseny.com

Niu Projectes
Carrer Recreo 52, 1r,
08800 Vilanova i la Geltrú
688 821 884
Projectes d’arquitectura i 
enginyeria eco-sostenibles
www.niuprojectes.com

Spania International
Av. de la Collada 106, esc B 2º 2ª
08800 Vilanova i la Geltrú
619 617 521
Gestió de programes educatius 
d’idiomes a Espanya i l’estranger
www.spaniainternational.com

Susana Gonzalvez - Esferes
Pl. de les Casernes 4, 1r Pis
08800 - Vilanova i la Geltru
606 777 247
Estètica integral. Tecnologia 
avançada d‘última generació. 

Business Service Center
C/ Arles de Tec
08880 - Cubelles
650622715
Service center de externalización 
de servicios administrativos, 
comerciales y de marketing

Coneixeu alguna  empresa que encara  no formi part de la FEGP?  Truqueu-nos al 93 810 67 00

El programa de partenariat estratègic de la FEGP es proposa a un nombre molt reduit de companyies, seleccio-

nades per la seva vàlua corporativa i per ser referents de bones pràctiques empresarials, així com per la seva 

actitud de responsabilitat social i promoció de la sostenibilitat .

Una aliança de prestigi.
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