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Sabem el que necessita la teva empresa.  
Per això, hem concedit aquest darrer any milers de crèdits 
a empreses i comptem amb un equip d’especialistes per
facilitar el dia a dia, impulsar el creixement, donar suport 
a les inversions i assegurar la tranquil·litat de la teva empresa. 
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Especial Formació:

Des de la FEGP estem fent un esforç 
per ajudar a les empreses a millorar la 
seva capacitat competitiva mitjançant 
el talent . T’ajudem a dissenyar el PLA 
DE FORAMCIÓ de la teva empresa i a 
finançar-lo .

formacio@fegp .cat
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El passat diumenge 5 de febrer institucions locals, universitat i agents econòmics i socials de les 

comarques del Baix Penedès i del Garraf ens vam manifestar amb una marxa lenta per la C32 

per dir “prou” .Agrupats al Pacte Penedès Marítim des del 17 de gener de 2019, la plataforma ha 

estat negociant amb la Generalitat de Catalunya per reduir l’impacte negatiu que té la C32 sobre 

els hàbitats i el teixit econòmic de les comarques . La resposta ha estat absolutament insuficient, per part 

de tots els Governs, i la darrera pujada de preus del mes de gener ha estat el detonant que ha portat la 

plataforma a augmentar la intensitat de les demandes .

Si fins ara es negociaven rebaixes ara la demanda és clara: gratuïtat de la C32 per a tots els trajectes que 

es realitzin en 24 hores durant els 7 dies de la setmana . Un dels principals objectius de la FEGP és defensar 

els interessos dels empresaris i empresàries de les nostres comarques i els dèficits en mobilitat condicionen 

clarament la competitivitat de les empreses .

L’activitat de l’entitat durant aquest principi d’any està sent molt intensa: els dos Fòrums que s’han organitzat 

han estat molt interessants i les noves ofertes en formació estan tenint molta acceptació . Sobre aquests 

tema recordar que l’any passat es va fer un estudi de les necessitats formatives de les empreses associades 

i que aquest any 2023 s’ofereix la possibilitat de gestionar tota la formació de l’any .

Per altra banda, també estan generant molt interès per part dels socis els programes de transformació digital 

que s’estan canalitzant a través de la FEGP i que han d’ajudar a fer més competitives les nostres empreses .

Finalment, fer menció a què aquest any Dones d’Empresa compleix 15 anys, això s’haurà de celebrar! I 

recordar-vos que la Nit de l’Empresa s’avança al 27 d’abril a la Finca Mas Solers, amb moltes novetats . En 

aquest sentit, us animo a presentar les vostres candidatures als Premis FEGP, entre el 15 de febrer i el 15 

de març .

El Penedès i el Garraf 
diem “prou” a la C32

Neus Lloveras i Massana
Presidenta de la FEGP
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Dones d’Empresa

Les Dones d’Empresa de la 
FEGP celebren el seu recorre-
gut amb un any ple d’activitat 
que comença el 2 de març 
amb un gran acte de col·lectius 
femenins del territori. Durant 
els mesos previs, s’ha treba-
llat a fer molta acció exterior 
amb altres grups similars de 
diferents patronals territorials 
i com sempre amb el suport de 
l’ICD i la conselleria d’Igualtat i 
feminismes.

La feina desinteressada de moltes dones 
emprenedores ens ha portat a poder cele-
brar quinze anys de vida del col·lectiu més 
dinàmic de la Federació Empresarial . El que 
va començar amb una Trobada de Dones 
emprenedores per tal de teixir xarxa pels 
seus negocis i compartir inquietuds, ha 
esdevingut un moviment empresarial reco-
negut per tot el sector .

Un llibre sobre dones emprenedores, mol-
ta activitat empresarial amb els Tens 5 
Minuts?, un Congrés anual, una Trobada 
anual i la celebració del dia Internacional de 
les Dones, són alguns dels èxits consolidats  
amb més de 600 dones que formen el con-
junt femení del Penedès -Garraf .

Nous Reptes
Ara el col·lectiu obre la seva acció a la 

defensa de gènere, en quant que mai ha de 
suposar una limitació professional . A més, 
s’ha consolidat una relació estable amb els 
grups de Dones d’altres patronals territo-
rials com ACEB Suma, UEA Inquieta i ADE 
Vallés, i tants altres grups del territori i fora 
d’ell com SOMDones, La Dona és actualitat, 
CavaWomen, les viticultores del Penedès . . .

El calendari

Aquest 2023, està ple d’actes ja tancats, 
les dates que hem de tenir apuntades a 
l’agenda són les següents:

1. 2 de març Espai Dona amb CavaWo-
men i les viticultores del Penedès .

2. 27 d’abril, Nit de l’Empresa de la 
FEGP, a Mas Solers

3. 18 de maig, trobada amb AcebSuma i 
UEAInquieta, al Berguedà .

4. 07 de juny, Tens 5 Minuts? a Vilade-
llops

5. 13 de juliol, Trobada Anual  a Bode-
gues Torres

6. 19 de setembre, networking amb 
Som Dones

7. 20 d’octubre, Congrés de Dones a 
Neàpolis

8. 29 de novembre, Tens 5 Minuts? al 
Museu de la Malvasia de Sitges .

15è Aniversari de Dones d’Empresa 
El col·lectiu celebra durant el 2023 quinze anys d’èxits 

El grup impulsor actual de Dones d’Empresa

L’Institut Català de les Dones (ICD), a través 
de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, ha 
publicat la cinquena edició del Dossier Esta-
dístic “Les dones a Catalunya” . Aquest recull 
de dades oficials permet fer una radiogra-
fia de les desigualtats que viuen les dones i 
les nenes de Catalunya . El dossier ofereix una 

mirada sobre àmbits com el treball, la forma-
ció, la cultura, les TIC o la salut, entre d’altres . 
La tria dels indicadors s’ha fet seguint criteris 
d’oportunitat, pertinència, qualitat, compara-
bilitat i vigència, seguint el consens europeu 
en temes de gènere que encapçala l’European 
Institute for Gender Equality (EIGE) .

Pots consultar 
el dossier  en 
aquest 
QR
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Dones d’Empresa

El 02 de març celebrem l’Espai 
Dona, amb motiu del 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones

La pròxima cita de Dones d’Empresa és el 
02 de març a La Daurada a Vilanova i la Gel-
trú, i un any més el col·lectiu es proposa la 
trobada acompanyades d’un altre grup de 
dones emprenedores, les CAVAWOMEN .

La novetat d’enguany és el fil conductor 
de l’acte que serà un llibre de Maria Rosa 
Ferré, on entrevista a diverses dones dels 
col·lectius i on també s’afegeixen les viticul-
tores del Penedès .

L’escriptora i comunicadora,  que ha volgut 
posar veu al potencial femení del territori, 
també serà present durant l’acte per tal de 
presentar-nos la seva particular visió de les 
diferents dones representades en el llibre .

L’acte serà conduït per l’actriu i somme-
lier Gisela Guitart, qui esperem ens torni a 
posar el seu granet de sorra per embellir la 
seva intervenció, com ho va fer en la darrera 
edició d’Espai Dona a la Confraria del Cava .

L’acte serà un tast de diferents productes 
aportats per CAVAWOMEN i les viticultores, 
on el networking i el coneixement de dife-
rents històries, seran l’èxit de la vetllada .

Maria Rosa Ferré, escriptora
 i comunicadora

Cristina 
Bundó

Mas Llagostera

Maite Esteve
El Cep

Marta Casas
Parés Baltà

M. Àngels 
Saumell

Melmelades
Vinyet

      Algunes protagonistes
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Fòrum Gran PenedèsFòrum Gran Penedès

Enric Vinaixa i Ariadna Rectoret presenten 
al Fòrum Gran Penedès els nous plans formatius 2023 - 2025
Els empresaris assistents al 
Fòrum Gran Penedès, reben 
la notícia dels nous plans for-
matius 2023 – 2025 entre una 
gran acceptació

El primer Fòrum Gran Penedès de l’any va 
comptar amb el Sr. Enric Vinaixa, secreta-
ri de Treball de la Generalitat de Catalunya, i 
la Sra. Ariadna Rectoret, directora del Con-
sorci per a la Formació Contínua, que han 
presentat els nous plans formatius flexibles 
a les necessitats de les empreses . Neus Llo-
veras presidenta de la Federació Empresarial 
del Gran Penedès, es mostra molt positiva 
“Perquè aquests programes coincideixen amb 
una de les demandes endèmiques de la FEGP, 
que cercaven fórmules per adaptar la forma-
ció a les necessitats ràpides de les empreses 
en qualsevol dels sectors .“

Programes Formació a Mida i el 
Projecta’t
Durant l’acte s’hi han presentar dos pro-
jectes que es lideren des del Consorci de 
Formació Contínua, que segons afirma el 
secretari de Treball “Els considerem com 
una oportunitat per la retenció del talent 
i l’empoderament de les persones tre-
balladores . El primer és un programa de 
Formació a Mida, les bases del qual estan 
previstes per la darrera setmana de febrer, 
primera de març . Consisteix a adaptar-se a 
les necessitats de formació de les empre-
ses . El segon programa, és d’orientació per 
persones treballadores en actiu, porta el 
nom de Projecta’t” afegeix, “Fins ara prio-
ritzàvem programes per persones en atur 
i ara enfoquem els programes a persones 
en actiu, precisament per no generar més 
atur“
Les condicions d’aquests dos progra-
mes són inèdites, i s’adapten a una sèrie 

de demandes històriques en formació . El 
departament de Treball de la Generalitat 
conjuntament amb el Consorci de Formació 
Contínua s’han proposat una tasca de divul-
gació dels programes perquè les empreses, 
associacions d’empresaris, i associacions 
sectorials demanin les formacions, que són 
100% subvencionades pel departament, 
amb pagament anticipat a la seva celebra-
ció, amb un pressupost total del programa 
de 21M d’euros . Ariadna Rectoret ins-
ta a les empreses a utilitzar els programes 
“Posarem facilitats per informar i difondre 
els programes, la voluntat és que siguin un 
èxit . És vital que la informació arribi a les 
empreses i les ajudem a entrar al projecte”

“L’aposta per la formació és deci-
dida, potser han faltat fins avui 
els elements de flexibilitat, que 
incorporen els nous programes”, 
assegura Enric Vinaixa.

Els empresaris presents a l’esmorzar, 
van mostrar-se molt contents amb 
l’enfocament dels programes, i van coinci-
dir en afirmar que la formació professional 
és una experiència vital, que va canviant 
al llarg dels anys, i és fonamental adquirir 
nous coneixements per vehicular la com-
petitivitat de les persones, per tant, hi ha 
d’haver una formació a mida que s’adapti .

Enric Vinaixa va afirmar que “Una empre-
sa que avui no aposti per la formació és una 
empresa que provoca la destrucció del teixit 
empresarial i genera persones en situa-
ció d’atur, per tant, aquests programes són 
perfectes perquè la formació s’adapti defi-
nitivament a les empreses . Ara només ens 
falta continuar fent la tasca que avui ens ha 
portat aquí, la d’anar informant . El Forma-
ció a Mida i el Projecta’t són programes 

flexibles a les necessitats de les empreses .

L’amfitriona de l’acte, la Sra. Neus Llove-
ras, presidenta de la FEGP, va manifestar 
“Hem volgut tenir aquesta informació de 
primera mà, programes per a la forma-
ció continuada . Durant l’esmorzar, s’ha 
parlat molt que el mercat laboral és fluït, i 
que ja no és per tota la vida, el món labo-
ral va canviant i és important que aquests 
programes siguin un èxit . Ho reivindiquem 
des de fa temps a la FEGP: ara costa molt 
que les empreses trobin personal qualifi-
cat . Per tant, aquests programes obren una 
oportunitat per les persones que vulguin 
mantenir-se actives en el mercat de treball .“

La Sra. Olga Arnau, alcaldessa de Vila-
nova i la Geltrú, ha agraït l’organització de 
l’acte per acollir la presentació dels plans 
“Són una gran proposta a la demanda 
actual de les empreses i una bona notí-
cia pels problemes d’atur actuals” que com 
avançava el Sr. Vinaixa, afecta el 46% de 
la població activa, majoritàriament dones 
de més de 45 anys .

Els actes FEGP Fòrum Gran Penedès, comp-
ten amb el patrocini exclusiu de Bufet 
GRUP4

Enric Vinaixa al centre, entre Neus Llo-
veras i Olga Arnau
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Conforcat  a  Mida, un programa 
d’oportunitats per aconseguir la formació que necessites.
El Consorci per a la Formació Contí-
nua de Catalunya obrirà aquest any la 
segona convocatòriadel programa de sub-
vencions Conforcat A MIDA dirigida a 
empreses, agrupacions d’empreses i enti-
tats representatives d’empreses i/o persones 
treballadores . És un programa finançat amb 
fons Next Generation de la Unió Europea a 
través del Mecanisme de Recuperació i Res-
iliència (MRR) i del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional, amb l’objectiu que 
siguin les mateixes empreses i entitats 
representatives dels diferents sectors qui 
puguin dissenyar formació a mida de les 
seves necessitats i millorar la seva compe-
titivitat .

Es tracta d’una formació 100% subvencio-
nable, amb les següents característiques:
1. En el cas de les empreses i agrupacions 

d’empreses, podran formar a les perso-
nestreballadores de la pròpia empresa/
es i/o a persones en situació d’atur per a 
la seva incorporació . Les entitats repre-
sentatives, per la seva banda, podran 
formar a qualsevol persona treballado-
ra del sector, o a persones desocupades 
per tal que s’incorporin a empreses del 
sector .

2. Es podran dur a terme formacions 
d’entre 30 i 60 hores, amb possibili-

tat de realitzar itineraris formatius que 
superin les 60 hores .

3. Les formacions es podran realitzar en 
aquestes quatre modalitats possibles:

• Presencial
• Teleformació (online a través de plata-

forma)
• Aula virtual: en format streaming
• Mixta

4. Finançament per mòduls: 549€ per per-
sona formada per 60 hores i 245€ per 
30 hores . En ser justificació per mòduls 
no cal presentar documentació per jus-
tificar les despeses . A més, aquesta 
formació és cofinançable de manera pri-
vada o pública .

5. Les empreses, agrupacions d’empreses 
i entitats representatives que resul-
tin beneficiàries de la subvenció rebran 
el 100% d’aquesta abans de l’inici de la 
formació, amb la possibilitat de subcon-
tractar fins al 100% de la mateixa a una 
entitat formadora .

Es preveu obrir aquesta primera convoca-
tòria a principis de març, perquè la formació 
es pugui realitzar entre maig de 2023 i juny 
de 2024, i amb previsió d’una propera edició . 
Es realitzaran webinars de difusió a partir de 
la segona quinzena de febrer amb l’objectiu 
d’informar sobre la convocatòria del progra-
ma i resoldre dubtes .

La Federació Empresarial del Gran Pene-
dès, dins la possibilitat de gestionar per les 
empreses els Plans Formatius, incorpo-
rarà en els períodes de sol·licituds establerts 
l’acompanyament de la tramitació per a les 
empreses associades sense cost i en contac-
te directe amb una persona de l’equip tècnic 
que donarà suport a la sol·licitud i, en cas de 
tenir atorgament, per consultar dubtes sobre 
la gestió i justificació econòmica .

Aprofita tu també l’oportunitat que ens pre-
senta CONFORCAT A MIDA!
Millorar sempre és possible

Més informació a https://conforcat .gencat .
cat/ca/empreses/conforcat-a-mida/
Telèfon: 93 553 63 75 / 93 553 63 64 (De 9 a 
14 hores i de 15 a 17 hores)
Correu electrònic: conforcat@conforcat .cat

Altaveu

Podeu consultar tota la 

informació a aquí
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Fòrum Gran Penedès

Jaume Guardiola, “El 2022 tanca amb el creixe-
ment previst abans de la guerra i pel 2023 es preveu un 
lleuger creixement econòmic”

Jaume Guardiola, president del 
Cercle d’Economia, ha estat el 
darrer convidat al Fòrum Gran 
Penedès de la FEGP. L’acte va 
resultar dinàmic i participatiu i 
va compatar amb 40 empresa-
ris del Penedès - Garraf. L’espai 
de celebració de l’acte va ser 
la bodega RECAREDO de Sant 
Sadurní d’Anoia

Una gran representació d'empresaris del 
territori del Penedès i del Garraf es va acos-
tar fins a la finca Recaredo de Sant Sadurní 
d'Anoia per escoltar al Sr. Jaume Guardio-
la, president del Cercle d'Economia, que en 
una explicació plena de detalls de context, va 
dibuixar un interessant escenari econòmic 
pels pròxims anys .

La presentació de l'acte, com és habitual va 
anar a càrrec de la presidenta de la Federació 
Empresarial del Gran Penedès, la Sra. Neus 
Lloveras, que va agraïr la presència de tots 
els assistents i va donar pas a Antoni Mata, 
segona generació de la família Recaredo, que 
va fer una emotiva explicació dels orígens del 
celler, moment on es va destacar el valor de la 
família empresarial, que els portarà el 2024 a 
celebrar el centenari .

Pel que fa al contingut de la intervenció del 
Sr. Guardiola, primer va voler presentar el 
Cercle d'Economia als assistents "Som un 
grup de 1200 socis que representem la socie-
tat civil: empresaris, gent de l'administració, 
periodistes . . . i aquesta diversitat és la que 
ens permet generar opinions amb una llarga 
perspectiva de la situació de la nostra socie-
tat" . La voluntat és què amb el coneixement 
de tots els socis, avançar-se a certs esdeve-

D’esquerra a dreta, Sr. Ton Amat, Sr. Jaume Guardiola, Sra. Neus Lloveras i Sr. 
Xavier Lluch

niments "Proposem com s'ha de construir 
el país, ho fem de manera independent, per 
tant, podem parlar lliurement sense estar 
subjectes a un interès concret i amb la carac-
terística de ser transaccionals, fruit de l'acord 
generat en un debat de persones amb dife-
rents coneixements" . 

Els objectius del Cercle, són segons Guar-
diola tres de principals "La defensa de la 
democràcia liberal, que està molt amenaçada 
en l'actualitat, un segon objectiu és Europa, 
com construïm l'Europa de futur, quin paper 
juga respecte a la resta de continents emer-
gents i/o productors de matèries primeres, i 
l'economia, mantenir el lliure mercat amb la 
millora de la competitivitat, però sobretot 
amb la millora productiva del teixit empresa-
rial ."

L'aportació més esperada va anar al voltant 

de les claus econòmiques, on Guardiola va 
afirmar que "Ara tot es mou en termes rela-
tius, l'últim quadrimestre del 2022 havia de 
començar el desastre i vam tancar l'any amb 
una pujada del 5,5%, previsió que ja existia 
abans de la guerra . El 2023 serà més con-
tingut, però també es preveu creixement ." 
Apuntava que el risc està en "Com desperti 
el sector serveis de la Xina, en obrir les polí-
tiques restrictives de Covid 0 i reactivar el 
mercat de consum, que com no ha afectat 
tant a la indústria, pot no despertar un incre-
ment de la demanda exagerat" . Aquest factor 
és determinant, ja que l'increment del cost 
energètic, faria pujar la inflació i conseqüen-
tment els tipus d'interès .

En quant els aspectes geopolítics que estan 
afectant l'economia actual, el ponent ha mar-
cat 3 grans línies, la primera la guerra entre 
Rússia i Ucraïna, que tot i que "no es preveu 
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Fòrum Gran Penedès

una sortida diplomàtica a curt termini, tot i 
que s’està evitant una escala armamentísti-
ca" així que venen armes a Ucraïna, però no 
volen ni guanyar ni perdre aquesta guerra . A 
més ara són els Estats Units qui està venent 
el gas a Europa .
En segon lloc, destaca el desastre a Turquia i 
Síria, centrant-se en el fet que el país turc té 
eleccions al juny i destacava que "juga un rol 
molt important entre Europa i Àsia . La mala 
gestió de la crisi i el nivell de víctimes pot pro-
vocar un canvi de règim ."
El tercer factor geopolític a destacar és el 
paper de Joe Biden als Estats Units, amb les 
polítiques de l'Estat de la Nació, que si ve des-
taca en polítiques socials, i el proteccionisme 
de l'economia amb unes injeccions especta-
culars als diferents sectors claus, preocupa el 
canvi de discurs amb la Xina que "Ha passat 
de cooperació a competència i confrontació" 
per liderar entre altres, el sector tecnològic .

Al final de la ponència de Jaume Guardio-
la, el debat va estar molt ric en aportacions 
i preguntes dels assistents, on la presiden-

Moment  on el Sr. Antoni Mata, explicava el recorregut de Recaredo

ta de la FEGP, Neus Lloveras va preguntar 
com queda Europa en aquest escenari mun-
dial . El president del Cercle d'Economia, es 
va mostrar escèptic "Europa és el tercer gran 
jugador del món, però no disposa de recur-
sos propis, estem pendents de com el Vell 
Continent reacciona (vegeu França amb les 
polítiques de Macron, Alemanya que no ha 
quedat tan afectada com es preveia, revisió 
del pla estratègic, la reserva de valors, etc), al 
final Europa s'ha fet sempre de la complexitat 

del moment, tot i la incertesa, esperem que 
ho faci de nou" .
L'acte va acabar passades les 11h amb una 
copa de Corpinnat Serral del Vell de 2017, 
celler Recaredo . 
Maximiano Cordero, responsable de Bufet 
4, l'empresa patrocinadora de l'esdeveniment, 
va comentar “Tothom ha quedat molt con-
tent de la dinàmica de l’acte i de la informació 
aportada pel ponent .”
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Entrevistem a Santiago Olivas 
Redondo, actual director gene-
ral de New Group Maquinària 
Moderna S.L. (NGMM), i li 
preguntem sobre aques-
ta empresa com a referent 
en el món de la maquinària 
industrial i les solucions per 
l’equipament de bodegues.

Què és i a què es dedica New Group 
Maquinària Moderna?

New Group Maquinària Moderna S .L . és una 
empresa familiar dedicada originàriament 
a la construcció de maquinària i equipa-
ments industrials per bodegues, on la seva 
evolució ha anat desplaçant l’activitat inicial 
de la fabricació cap a la distribució, manteni-
ment i prestació de servei tècnic i solucions per 
l’equipament de bodegues . Per això, NGMM 
ha anat adquirint representació d’algunes de 
les principals firmes internacionals de la fabri-
cació i subministrament de maquinària per 
l’elaboració de vins i espumosos o inclús cer-
vesa o oli . 
Aquesta activitat s’ha completat al llarg dels 
anys amb l’ampliació de serveis de compra-
venda i lloguer de maquinària d’ocasió, 
així com la incorporació d’una línia 
mòbil d’embotellament i etiquetat amb 
la qual oferir la solució completa a les 
instal·lacions del client.
El subministrament de solucions per les dife-
rents fases del procés d’elaboració d’aquestes 
abasta des de les fases inicials, passant per 
l’embotellament, etiquetat d’ampolles i fins a 
l’empaquetament .
Aquella primera intenció va consolidar dos 
aspectes del model actual:

1 . La base de coneixements del perso-
nal radica en el coneixement de l’ofici de 
construir màquines, i per tant el personal 
operatiu té un alt nivell de competències 
tècniques i electromecàniques .

2 . Els clients inicialment compren el que 
se’ls ofereix a millor qualitat-preu, però 
se’ls fidelitza per oferir-los un producte 
de qualitat, fent que el preu sigui relatiu 
vist en perspectiva, segons les presta-
cions, funcionalitat i durabilitat d’aquests .

Qui hi ha darrere d’un projecte d’aquestes 

Santiago Olivas, “New Group Maquinaria 
Moderna, és l’evolució d’un projecte familiar”

L’equip de New Group Maquinària Moderna

característiques?

La fundació de NGMM (originàriament deno-
minada Maquinària Moderna S.L) és obra 
del Sr. Pere Domingo Alòs, home de nego-
cis de Sant Sadurní d’Anoia que va dedicar 
la seva vida a l’impuls de diverses activitats 
econòmiques a la comarca de l’Alt Penedès .
De la mà del seu esperit emprenedor arriben 
les concessions i distribucions en exclusiva 
de consumibles (taps, ampolles, . . .) així com la 
representació de maquinària i d’altre equip 
industrial .L’activitat de la comercialització i 
subministrament de consumibles va ser llegat 
al fill, mentre l’activitat industrial que conforma 
NGMM va ser cedida a la filla del fundador la 
Sra. Núria Domingo Vinaixa .
Durant les últimes dècades, la família de la 
Núria Domingo, no solament ha continuat 
amb el desenvolupament de la línia de negoci, 
sinó que ha estat centrada a assentar i com-
plementar un model que se sol caracteritzar 
per oferir solucions i serveis tècnics d’àmbit 
local, dotats de gran agilitat, però d’escassa 
mida i abast geogràfic, amb el fet d’haver de 
donar un suport més ampli i global a la relació 
que se li dóna entre bodegues i fabricants de 
maquinària industrial .
La clau de l’èxit ha sigut haver apostat per man-
tenir i promocionar treballadors que avui dia 
acumulen una antiguitat de fins a 40 anys com 
el Sr. José Gómez (director d’operacions), Sr. 
Andrés Gómez (Servei postvenda), Sr. Car-
les Tena (Taller i recanvis), Sr. Vicenç Cartró 
(Lloguers), Sr. Albert Domenech (Administra-
ció i facturació) fins a compondre un equip de 

46 persones avui en dia . Aquestes circumstàn-
cies han permès consolidar les relacions i la 
confiança que les diferents parts exigeixen per 
continuar comptant amb els nostres serveis .

Quins canvis s’han produït a conse-
qüència dels canvis organitzatius i la 
incorporació d’una Direcció Executiva 
externa a l’empresa? Expliqui’ns els desa-
fiaments que ha suposat aquesta decisió.

La incorporació d’un expert extern a la Direcció 
General d’un negoci de caràcter familiar supo-
sa sempre un desafiament i més si en aquest 
cas la incorporació suposa:
• Liderar el procés de transició i canvi de 

l’administració del negoci .
• Assegurar l’adequació de les estructu-

res organitzatives i redefinir estratègies, 
model de gestió i govern corporatiu .

• Reforçar l’anàlisi de les inversions, asse-
gurar el desenvolupament i l’expansió del 
negoci de forma sostenible, la digitalitza-
ció de processos i la redefinició del pla i 
els objectes de negoci .

La professionalització de les tasques executi-
ves és de fet una necessitat dels negocis: 
No és el mateix desenvolupar-se de forma 
tradicional en un entorn local d’escassa 
envergadura, que fer-ho havent triplicat 
la mida en els últims 10 anys davant un 
escenari econòmic incert.

Com sempre, els canvis s’han d’emprendre 
des de la reflexió i la prudència, ente-
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nent les diferents sensibilitats i la 
cultura interna, de manera que la incor-
poració de personal experimentat a la 
gestió d’empreses i especialment empre-
ses de propietat familiar, exposades a 
processos de relleu i reorganització interna, 
pot aportar solucions oportunes sense deixar 
de banda les qüestions fonamentals .

Per aquest motiu, a NGMM s’han adoptat les 
següents mesures per:
1 . Incorporar personal per estructurar: 

Una oficina tècnica encarregada de 
potenciar la coordinació i desenvolupa-
ment de projectes d’enginyeria . Canvis 
en el deptartament comercial amb 
l’objectiu de millorar l’organització i 
suport de les activitats comercials a més 
d’incloure activitats de foment i des-
envolupament . Un deptartament de 
control de gestió intern que donarà 
lloc a la incorporació de la Laia Camps 
Domingo, la tercera generació de la 
família fundadora .

2 . Crear i implementar plans per treballar 
de forma sistemàtica a l’atenció de les 

necessitats de clients i proveïdors .
3 . Definir un pla de comunicació i Marketing: 

Campanyes promocionals segons esta-
cionalitat, seguiment de plans d’ajudes 
de subvencions Europees i Nacionals, 
difusió de mesures i altres beneficis fis-
cals derivats de la incorporació de canvis 
organitzatius i tècnics considerats inno-
vació tecnològica .

4 . Realitzar un replantejament sobre el 
portfoli de productes i serveis que repre-
sentem, per poder quedar-nos amb les 
solucions de més qualitat i solvència .

Quina creu vostè que és l’avantatge com-
petitiva de NGMM?

“La seva solvència tècnica, la cre-
dibilitat professional i l’agilitat en 
el seu servei són sense cap dubte 
els valors més apreciats.”

Destacar del seu caràcter familiar, la proxi-
mitat del tracte i la capacitat d’anar 
adaptant l’oferta de solucions a les 
necessitats de cada moment a més de 
la reinversió constant de beneficis per 
donar la consistència més gran i estabi-
litat a la seva proposta, són de segur els 

newgroupmaquinariamoderna.com

complements ideals .
La curiositat enfront dels canvis i innovacions 
aparegudes en l’entorn industrial (automatit-
zació, robotització i solucions de la Indústria 
4 .0) són amb certesa els trets característics 
del fundador, circumstàncies que avui en dia 
encara són una particularitat que el converteix 
en un referent en aquest sector .

Quins són els pròxims reptes de NGMM 
com a companyia pels anys vinents?

L’ambició de NGMM és la de conver-
tir-se en un referent al mercat Nacional 
en el servei i la distribució de solucions per 
l’equipament de bodegues .
Per això, cal continuar enfocant:
• L’atenció o el servei al client, com a 

prioritat .
• La solvència tècnica i econòmica, 

com a fonament .
• El foment de la cultura organitzativa 

interna, com a element diferenciador .
• Un propòsit il·lusionant, com a pilar fona-

mental del nostre projecte .

INFORMÀTICA I SERVEIS TIC ESPECIALITZATS EN EMPRESES DESDE L’ANY1998

T’ajudem amb la tecnologia 
que millor encaixi

a la teva empresa

Som Agents Digitalitzadors adherits per l’implantació del KIT DIGITAL, mes info. WWW.REDMAN.ES

Contacti amb

un assessor tecnològic

Tel. (+34) 938 100 330
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Rigor, autenticitat, paciència 
i per davant de tot honeste-
dat. Ton Mata és el fidel reflex 
de les seves elaboracions. És 
fervent defensor dels princi-
pis biodinàmics com a forma 
de cultiu proactiu, i juntament 
amb el seu equip de Recaredo 
elaboren vins i escumosos de 
qualitat amb absoluta lliber-
tat i sense que les demandes 
del mercat interfereixin el 
seu camí. Tot, amb un ferm 
compromís cap a la terra i el 
paisatge del Penedès, que els 
ha portat a cultivar únicament 
vinyes pròpies de secà amb 
varietats tradicionals del terri-
tori, amb una aposta històrica 
per la xarel·lo. 

Ton Mata “Preservar el paisatge és una prioritat 
de sostenibilitat i és un motor econòmic de primera índole 
per a una zona de vins .”

Com treballeu les vostres vinyes per ela-
borar uns escumosos d’alta qualitat?

Encara que sembli obvi, la vinya ho és tot 
per a nosaltres . Practiquem una viticultu-
ra biodinàmica, que és un pas més enllà de 
l’ecologia i per a nosaltres és tota una filo-
sofia de relació entre les persones, la terra i 
el paisatge que encaixa perfectament amb 
els nostres valors . Treballem aportant molta 
vida als sòls i fent servir tècniques absoluta-
ment respectuoses amb l’entorn . 
A les nostres vinyes cultivem únicament 
varietats tradicionals del territori, amb la 
xarel·lo que representa el 60% del nostre cul-
tiu . A més, per tal de respectar al màxim el 
paisatge i garantir l’excel·lent qualitat del 
raïm fem la verema 100% manual . 

Per què és tan important per a vosal-
tres aquest compromís cap al territori i 
el paisatge del Penedès? 

Primer de tot, el Penedès és casa nostra . Més 
enllà d’això, el Penedès és una zona auto-
gestionada per uns 6 .000 viticultors que 
estimem aquest territori . En els últims anys, 
han aparegut alguns factors que són ‘vent 
desfavorable’ per al desenvolupament d’una 
zona vitivinícola com la nostra . Estem veient 
com els preus que se solen pagar pel quilo de 

raïm són molt baixos i el canvi climàtic fa que 
cada vegada tinguem rendiments més baixos 
a la vinya . Crec que només ens queda la via 
del respecte, prestigi i màxima qualitat si 
volem sobreviure com a territori vitivinícola . 
Preservar el paisatge és una prioritat de sos-
tenibilitat i és un motor econòmic de primera 
índole per a una zona de vins .

“Tractem d’oferir vins hones-
tos i transparents, capaços de 
parlar del paisatge i del territori 
sense cap mena de maquillatge o 
d’interferència.”       

Aquest compromís també el trobem en 
cadascuna de les vostres ampolles. Com 
ho feu?
Els vins tenen una gran capacitat de regis-
trar i expressar el que passa a les vinyes . 
Factors com les èpoques de sequera, plu-
ges o els canvis de les temperatures són uns 
grans cronistes del paisatge i ens agrada que 
sigui així, poder explicar-ho i compartir-ho 
mitjançant els nostres vins . Per això, tractem 
d’oferir vins honestos i transparents, capaços 
de parlar del paisatge i del territori sense cap 
mena de maquillatge o d’interferència . D’aquí 
que tots els Corpinnats de Recaredo tinguin 

un estil molt definit: són d’anyada, són Brut 
Nature i són de llarga criança . 
 
Tota la vostra feina està certificada per 
Bureau Veritas. Què significa això?

Sí, enguany celebrem 20 anys des que 
l’organisme independent Bureau Veritas 
certifica tots els processos de vinificació i 
elaboració a Recaredo -des de la vinya, a la 
vinificació i elaboració a la propietat familiar, 
fins a la llarga criança a les caves- per oferir 
uns vins d’excel·lència i que reflecteixin el seu 
origen de terrer . Partint de la premissa “dir 
el que fem i fer el que diem”, l’any 2003 vam 
decidir certificar-nos per tal de proporcio-
nar informació veraç, rellevant i transparent 
sobre les tasques que realitzem com a viticul-
tors i elaboradors dia a dia . 

Heu estat el primer celler a Catalunya 
en obtenir el distintiu “Green Emblem 
Robert Parker”. Què suposa per a Reca-
redo aquest reconeixement?

El Green Emblem és un reconeixement que rei-
vindica el valor d’alguns cellers arreu del món 
que han demostrat grans esforços davant del 
repte del canvi climàtic . Ser reconeguts per 

Ton Mata, tercera generació de la família Recaredo
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un referent internacional en la crítica de vins 
com és Robert Parker és un orgull per a nosal-
tres, ja que significa que estem fent la feina 
bé .           
A Recaredo, cultivem les nostres pròpies vin-
yes de secà prioritzant la tipicitat del raïm i 
la seva qualitat . Apliquem cobertes vegetals 
i enriquim el sòl de manera natural per evitar 
la seva erosió . Una sensibilitat que ens porta 
a buscar una gestió forestal integradora i res-
pectuosa amb l’eco paisatge de la vinya . 
En aquest sentit, treballem en col·laboració 
amb el Museu de Ciències Naturals de Gra-
nollers en els projectes Catalan Butterfly 
Monitoring Scheme per l’estudi de les papa-
llones com a bioindicadors de la qualitat del 
paisatge i el BatMonitoring de preservació 
dels ratpenats . 

Corpinnat significa ‘Cor del Pene-
dès’. Som una Marca Col·lectiva 
de la Unió Europea, integrada per 
11 cellers familiars amb un mateix 

objectiu, transmetre d’on som i 
com fem les coses.

Com a president i com un dels cellers 
fundacionals de Corpinnat, quins són els 
valors que us defineixen? 

Corpinnat significa ‘Cor del Penedès’ . Som 
una Marca Col·lectiva de la Unió Europea, 
integrada per 11 cellers familiars amb un 
mateix objectiu, transmetre d’on som i com 
fem les coses . A Corpinnat seguim una viti-

cultura ecològica, vinifiquem íntegrament 
a la propietat, utilitzem majoritàriament 
varietats autòctones, fem la verema 100% 
manual i apostem per les llargues criances . 
Es tracta d’uns dels reglaments més exigents 
del món en el sector del vi, que és d’obligat 
compliment per a tota l’empresa . Som cons-
cients que si volem transmetre prestigi i 
qualitat hem de ser molt rigorosos en la base . 

www.recaredo.com

Vinyes de muntanya de Recaredo
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Formació

Agenda formativa Escaneja el codi QR i consulta
 l’agenda formativa completa!

Posa’t en forma amb els Plans Formatius de la Federació Empresarial! Tens moltes opcions per millorar la competitivitat del teu equip . Si 
vols saber com pots fer-ho, i els mecanismes que la FEGP posa al teu abast, no deixis de fer una trucada i resoldre els teus dubtes . Fem formació 
a mida per a la teva empresa .

Especial restauració i hostaleria > d’ara fins Setmana Santa L’equip de formació ha preparat un selecció de cursos per aque-
lles persones i empreses del sector de la hostaleria i la restauració que vulguin professionalitzar l’equip per la temporada .

Menu Executiu
 
Disponible de dilluns a divendres al migdia 
(excepte dimarts), amb opcions per a tots els gustos 
que converteixen la pausa ràpida de dinar en alta 
gastronomia.

Un menú variat i de temporada molt complet que inclou 
les nostres especialitats i selecció dels plats més 
populars a un preu de 22,40€

A més, t’obsequiem amb la targeta Cantina Loyalty 
Card, perquè puguis gaudir d'un menú gratuït. 

Acumulant nou menús et regalem el desè!

A Cantina Viladellops t’oferim una proposta culinària de 
proximitat, basada en el producte local i de temporada. 
Un ampli receptari que converteix el restaurant en una 
experiència gastronòmica completa.

C/ Principal de Viladellops, 16 | Viladellops, Olèrdola 08734 

cantinaviladellops.com | Tel. 93 131 30 64

L’essència del
 bon sabor

T. 93 131 30 64 - 676 387 545 

restaurante@cantinaviladellops.com

www.cantinaviladellops.com

LOYALTY CARD

Acumula 9 menús i et regalem el 10è!

Regal
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La cuina de l’estrès
per Josep Maria Matas · jmmatas@matasarnalot.com

Saviesa popular

El Comentari

Amb l’assistència de més d’una tren-
tena de representants de cellers i 
entitats agràries del Penedès a un 

dinar celebrat al Restaurant Pícnic de Sit-
ges, la DO Penedès va reconèixer la carrera 
professional i vitivinícola del senyor Miguel 
Agustí Torres, president de Bodegues 
Torres i de la Família seva, pel seu treball pel 
Penedès . L’acte va comptar amb la presèn-
cia de la Directora General de l’INCAVI, Alba 
Balcells .
Sempre he comentat que mai se li ha reco-
negut prou, ans al contrari, l’aportació que 
han fet les Bodegues Torres al Penedès i 

no tan sols al Penedès, m’atreviria a dir que 
fins i tot a la resta de l’Estat pel que fa a 
tota la iniciativa que han tingut en millorar 
les vinyes i els vins de tot arreu . Han moder-
nitzat la indústria vitivinícola en diferents 
aspectes essent pioners en la introducció 
de noves maneres de tractar i obrar en vin-

yes, cellers i, enològicament parlant, en la 
millora d’uns vins un xic durs que hi havia al 
Penedès fent-los més bevibles sense deixar 
de perdre les seves arrels .
El plenari de la DO Penedès va aprovar 
atorgar el reconeixement “Senyor del Vi” 
a Miquel A . Torres per la seva gran carre-
ra professional vitivinícola centrada en el 
treball per enfortir els vins Penedès i en 
la innovació per la preservació de medi 
ambient . En el seu parlament, el Sr . Miguel 
Agustín Torres va destacar la gran quali-
tat de vins que s’elaboren al Penedès avui 
dia i ha animat especialment als joves 
a continuar el llegat de les generacions 
anteriors, posant en relleu la preserva-
ció del medi ambient . Va tornar a defensar 
que “el bon vi es fa a la vinya” tenint espe-
cial cura per l’agricultura i l’entorn natural . 
Aquesta manera d’entendre la viticultura i 
l’enologia, ha fet que fos una de les prime-
res veus que constatessin el canvi climàtic 
del que ha dictat que “la nostra generació 
ha estat egoista i els nostres fills ho tindran 
més difícil” . Va concloure dient que “que-
da molta feina per a fer, malgrat que tots 
els èxits aconseguits” i ha afegit “cal estar 
més a prop de la vinya, treballar per la quali-
tat dels nostres vins i tenir una bona posició 
dins dels mercats” .
El president de la DO Penedès, Joan Huguet 
va lloar la figura de Miguel A . Torres: “Una 
de les seves fites més importants ha estat 
exportar i donar a conèixer el Penedès 

arreu del món . La seva visió pionera del 
sector, avançant-se en temes que avui dia 
són cabdals com l’adaptació de la viticultu-
ra al canvi climàtic del qual va dir ha estat 
un pioner i en la seva fermesa per creure en 
el territori” .
La lluita pel canvi climàtic ha fet que actual-
ment Miguel A . Torres estigui centrat en el 
programa Torres & Earth, amb l’objectiu no 
de només reduir la petjada de carboni del 
celler, sinó de tota la cadena de producció i 
distribució . A més a més, el seu compromís 
amb la preservació del medi ambient l’ha 
fet liderar projectes com la recuperació de 
varietats de raïm ancestrals catalanes des 
dels anys 80 . Avui dia, aquesta gran tasca 
ha permès recuperar 50 varietats, algunes 
d’elles amb una gran capacitat d’adaptació 
al nou escenari que presenta el canvi cli-
màtic .
Miquel Agustí Torres és la quarta genera-
ció de la Família Torres . Enòleg de formació, 
la seva dedicació al món del vi ha impreg-
nat tota la seva vida, vida dedicada al vi i 
al Penedès i és part de la Història del vi del 
Penedès juntament amb els seus anteces-
sors .

La DO Penedès atorga a Miguel Agustí Torres el reco-
neixement  “Senyor del Vi”

“L’aigua divideix els homes; el vi els uneix” “L’acqua divide gli uomani; il vino gli unisce”: 
Certament, ja havia comentat en més d’una ocasió que la tercera guerra mundial podria esdevenir per la manca d’aigua o l’excés d’aigua, depenent el lloc i 

amb permís del Putin i similars. El vi al contrari ens uneix perquè, sobretot, no cau del cel i es pren en harmonia amb bona companyia.

“Oli, sal i pa calent, fa de bon passar l’hivern”"
Amb aquest hivern tan variable que ha fet de tot fins al moment ens podem consolar amb un parell de llesques de pa torrat amb oli i sal, o amb mante-

ga o amb sobrassada o amb oli i sal i xocolata                    

Trepat, 1 Pol. Ind. Clot de Moja 
08734 Olèrdola, Barcelona

T.+ 34 938 991 179 · F. +34 931 895 851
atencionalcliente@lagranjafoods.com 
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“La cocina de siempre para la gente de hoy” Ed. Lectio

Sopa de Lletres

Per a tots aquells que ens agrada la denominada cuina tradicional del nostre país, que 
en són moltes cuines, en aquest llibre podrem trobar les bases d’aquesta cuina i amb la 
imaginació i saber fer del xef Jeroni Castell, les transforma sense perdre el gust d’abans 
posant-les la modernitat que els temps requereixen . Hi ha productes de la mar i de la 

terra com ha de ser en una recopilació . Canelons, Suquets de peix, pollastre amb prunes . . . fins a 
unes 60 receptes . El xef les acompanya amb una sèrie de consells i notes pels que són més cuine-
tes que ens ajudaran a posar el nostre “toc” personificat i creatiu . Jeroni Castell (Ulldecona, 1964) 
és el xef i el propietari, juntament amb la seva companya de viatge, Carmen Sauch, del restau-
rant Les Moles .

La Cuina de l’Estrès

Solidaritat amb els perscadors de la mar
Comarca Gastronòmica

Sembla ser si ningú hi posa remei 
que el futur del sector de la pes-
ca està en perill constant per les 
restriccions a la Mediterrània i les 

seves vedes per regulacions administratives 
que pretenen ampliar les restriccions, també 
pretenen ampliar les zones marines protegi-
des reduint la capacitat de pesca de moltes 
embarcacions sobretot les d'arrossegament . 
A més hem de comptar amb la urgència pel 

que fa al relleu generacional, falten nous 
patrons joves i es mira el tema amb força pre-
ocupació, ja que la majoria de patrons passen 
en la cinquantena i es poden retirar als cin-
quanta-set coses que cada dia que passa hi 
ha més pretendents . 
La pèrdua de pescadors és un fet palès, ja que 
s'ha passat de 90 embarcacions a tan sols 53 
en els darrers vint anys . L'actual increment del 
preu dels carburants des de fa massa temps 

que sofreix el sector i tothom fa que sortir a 
pescar es faci cada cop menys atractiu . 

No n'hi ha prou en donar-les-hi un cop moral 
perquè aquesta s'aixequi a dures penes, es 
respira un cert desencís i nosaltres ens sap 
molt de greu la situació en què viuen i merei-
xen el nostre suport .
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Altaveu

ESPECIALISTAS EN 
IGNIFUGACIÓN Y VENTA 
DE TEJIDOS IGNÍFUGOS www.ignigarraf.com

@ignigarraf

Kit Digital, les convocatòries segueixen obertes

L’any 2022, amb el fi de paliar 
els efectes adversos de la 
situació econòmica causada 
per la Covid-16, el Gobierno de 
España va presentar els Plans 
de Recuperació, Transforma-
ció i Resil·liència Econòmica, un 
projecte financiat per la Unió 
Europea.

Consisteix a modernitzar i estimular la 
recuperació del creixement econòmic, incor-
porant importants reformes i inversions en 
diversos dels seus components, orientats 
a impulsar l’emprenedoria, el creixement 
empresarial, la digitalització, la incorpora-
ció de la intel·ligència artificial i la millora de 
les competències digitals . Especial atenció a 
petites empreses, microempreses i persones 
en situació d’autoocupació .

El component 13, Impuls a la pime, d’aquest 
pla, desemboca en la creació de l’estratègia 
Espanya Digital 2025 . Una agenda actua-
litzada que impulsi la transformació digital 
d’Espanya com una de les palanques fona-
mentals per a rellançar el creixement 
econòmic, la reducció de la desigualtat, 
l’augment de la productivitat i l’aprofitament 
de totes les oportunitats que brinden noves 
tecnologies . Consta de, aproximadament, 50 
mesures que s’articulen entorn de deu eixos 
estratègics, sent el sisè: Accelerar la digitalit-
zació de les empreses, amb especial atenció 
a les micropimes i a les startups . Amb la fina-
litat d’aconseguir un impuls decidit cap a la 

Segment d’Empreses 
segons treballadors

Terminis de 
sol·licitud

Import del bo 
Kit Digital

Enllaç de 
Convocatòria

Segment I
(Entre 10 i menys de 50) 15/03/2023 12 .000 €

Segment II
(Entre 3 i menys de 10) 2/09/2023 6 .000 €

Segment III
(entre 0 i menys de 3)

20/10/2023         2 .000 €

digitalització de les pimes, es crea el Pla de 
Digitalització de pimes 2021-2025, la primera 
mesura de les quals és el programa Kit Digital .

El programa Kit Digital té com a objectiu 
subvencionar l’adopció de solucions de digita-
lització disponibles en el mercat, proveïdes per 
Agents Digitalitzadors, per a petites empre-
ses, microempreses i persones en situació 
d’autoocupació . Això, els facilitarà un progrés 
significatiu en els seus nivells de maduresa 
digital i els permetrà avançar en la digitalitza-
ció d’àrees clau com a presència en internet, 
venda electrònica, gestió de clients i proveï-
dors, oficina digital, gestió i automatització de 
processos i ciberseguretat, mitjançant la sub-
venció de solucions de digitalització ofertes 
pels agents digitalitzadors adherits al progra-
ma .

Objectius del Kit Digital
1. Promoure un mecanisme escalable 

de col·laboració públic-privada i d’alt 
impacte, que permeti facilitar/accele-
rar la digitalització de petites empreses, 
microempreses i persones en situació 
d’autoocupació, promovent l’adopció de 
solucions de digitalització .

2. Transformar digitalment el major nom-
bre possible de pimes .

3. Minimitzar les barreres entre els nivells 
de maduresa digital, aconseguint una 
transformació digital estructural i com-
petitiva .

4. Impulsar la digitalització del teixit empre-
sarial de les pimes, objecte d’aquestes 
subvencions .

5. Fomentar l’expansió de noves oportuni-
tats i serveis de digitalització .

Les sol·licituds presentades de forma correcta han estat 
concedides el 100% fins a dia d’avui
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CURS ESCOLAR a IRLANDA - trimestre / Any

ESTIU per a JOVES  - UK / IRLANDA

Amb SPANIA INTERNATIONAL servei personalitzat, seguretat, total garantia.
OBERTES INSCRIPCIONS             619 617 521           info@spaniainternational.com

www.spaniainternational.com
  

Perfeccionar el nivell d’anglès
Maduresa personal

Gaudir d’una gran experiència

El futur dels teus fi lls
La millor educació

La Veu de l’Empresa

Mayte Yagüe,  “Sempre m’han agradat els idio-
mes, comunicar-te amb persones d’altres països.”
Presentem a Mayte Yagüe, 
administradora d’SPANIA 
INTERNATIONAL, empresa 
fundada el 2011, es dediquen a 
organtizar i gestionar progra-
mes d’idiomes a l’estranger.

Estudiar a l’estranger és la millor forma 
d’aprendre un altre idioma?
Nosaltres creiem que, encara que l’objectiu 
més gran d’aquests programes és l’adquisició 
d’habilitats lingüístiques en anglès, els nos-
tres alumnes no només aprendran un 
idioma . A SPANIA apostem per un desen-
volupament integral de l’alumne en el qual 
reforçarà la seva autoestima, i independèn-
cia, i començarà a madurar amb una visió 
més global del món .

SPANIA tracta a cada estudiant de 
forma individual amb un servei únic 
i personal.

Quina és l’activitat de SPANIA?
Programes a l’estranger des d’anys escolars 
(ESO i BATXILLERAT), estades d’estiu, idio-
mes per adults o viatges de fi de curs per 
escoles .

Què valores més de com treballeu?
Els pares necessitem confiar en l’agència que 
organitza el viatge dels nostres fills . A SPANIA 
donem confiança, transparència i tracte per-
sonalitzat i individualitzat a cada estudiant i 
a la seva família . Sempre els acompanyem 
en tot el procés . Informació prèvia i durant 
la seva experiència . No deixem a ningú sol . 
Gaudim amb el qual fem i la nostra millor 
satisfacció és un client content . Veure com 
l’estudiant gaudeix mentre aprèn de la seva 
estada a l’estranger . Sentir els pares con-
tents i satisfets . Que ens recomanin perquè 
l’experiència ha sigut positiva i enriquidora,
Treballem amb persones en un moment 
important de la seva vida, no amb números .

Algun producte estrella?
Sí tots, però recomano, l’any escolar a Irlan-
da (ESO, Batxillerat - Trimestre/any), una 
experiència segura i on fer un salt en el nivell 
d’anglès . Disposen d’un coordinador 24hores, 
immersió cultural, allotjament en famílies 
amb experiència .
I després els programes d’estiu a Regne 
Unit o Irlanda, amb estàndards de qualitat i 
tranquil·litat molt alts, com en tots els nos-
tres cursos, i l’experiència de passar un gran 
estiu . Portem grups petits on es coneixen 
tots els participants i on totes les activitats 
es fan en anglès .

Spaniainternacional.com
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XATONADA
POPULAR del VENDRELL

Amb el suport de:
@promocioeconomicavendrell
#xatonadaelvendrell2023
#xatoexperience

/fi resimercatsvendrell
Hi col·labora:

Organitza:

4 i 5 de març, a la Rambla
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DIGITALITZA 
EL TEU NEGOCI

Augmenta la visibilitat del teu negoci amb una 

pàgina web.

T'ajudem a arribar a més clients?

Si la resposta és sí... T'expliquem com.

TELEMÀTIC Solucions Informàtiques, S.L.  (Agent digitalitzador homologat per Red.es)
Sant Sebastià 7 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Ca l'Escoda 8 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 93 814 28 09 | info@telematic.cat
www.gruptelematic.net
www.telematiconline.net

Potència les teves vendes a internet amb un 

e-commerce o botiga en línia.

Gestiona tots els processos a través d'un ERP:

factures, tiquets, estoc i molt més. Converteix la

teva oficina en virtual.

Protegeix els teus dispositius de ciberatacs i

garanteix comunicacions segures en el teu entorn

de treball.

Pren decisions basades en dades d'informes a

través de la nostra solució professional Power BI.

Des de Telemàtic us fem tots els tràmits per gestionar les ajudes de digitalització.



24

La Nit de l’Empresa 
Us esperem al Garraf el 27 d’abril a  la Finca Mas Solers
La Federació Empresarial del Gran 
Penedès celebra el mes d’abril 
l’acte principal de l’associació amb 
gran expectativa, per l’èxit de la 
celebració del 2022.

Un format més dinàmic, el moment de canvi i 
transformació de les empreses, i la conscièn-
cia de fer xarxa en entorns de proximitat són 
alguns dels estímuls que porten la Nit de 
l’Empresa a ser un acte solemne de reconei-
xement al texit empresarial del territori que 
els emprenedors no es volen perdre .

Enguany l’acte torna a la comarca del Garraf i 
ho fa des d’un espai emblemàtic, com ho és la 
Finca Mas Solers de Sant Pere de Ribes, que 
ha recollit la celebració diferents anys .

Gala de Premis

Els guardons Duc de la FEGP reconeixen 
l’activitat del darrer any de les empreses del 
Penedès - Garraf, en diferents categories .

• Premi FEGP a la Formació
• Premi FEGP a la Internacionalització
• Premi FEGP a l’Empresa innovadora 
• Premi FEGP a l’Estratègia de comuni-

cació
• Premi FEGP Emergència Climàtica
• Premi FEGP al Compromís Social
• Premi Estela Dones d’Empresa
• Premi Jove d’Empresa
• Premi AEGEcat

El Gran Premi FEGP
Premi al recorregut d’una empresa Gran 
Penedès que es caracteritzi per la seva 
trajectòria a partir de la innovació, el pro-
grés competitiu, la internacionalització, el 

creixement social, l’increment del volum 
de negoci i l’augment de plantilla, així com 
els aspectes contributius en relació amb el 
seu sector d’activitat i el seu entorn comu-
nitari .  Aquesta categoria serà valorada pel 
Jurat i tindrà en compte les empreses que 
hagin estat proposades per la Junta direc-
tiva . A partir d’aquesta selecció, emetrà el 
seu veredicte .

Reconeixement aniversaris
Les empreses associades reben un 
reconeixement a la seva trajectòria en ani-
versaris destacats davant l’empresariat 
present a la Gala . 
Es commemoren els 25 anys, els 50 anys, 
els 75 anys i els 100 anys .

El període de proposta d’empreses 
i inscripció és fins al 16 de març

La Nit de l’Empresa 2023

Guanyadors de l’edició 2022
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Des de quina data serà obligatori inscriure els contractes alimentaris?

Com puc accedir a l'aplicació “Registre de Contractes Alimentaris”?

Serà obligatori inscriure tots els contractes alimentaris?

Totes les empreses que formin part de la cadena alimentària i realitzin operacions de compra
amb productors primaris, hauran d'inscriure's en un registre i dipositar els seus contractes.

S'ha aprovat la creació del registre dels contractes alimentaris.

A partir del 30 de juny de 2023.

La inscripció dels contractes alimentaris es realitzarà a través d'una aplicació
electrònica, a la qual pot accedir a través de www.aica.gob.es.

No, només serà obligatori inscriure els contractes alimentaris formalitzats amb productors
primaris i les agrupacions d'aquests.

Li recordem que han de formalitzar-se per escrit tots els contractes en totes les fases de
comercialització abans del lliurament dels productes agrícoles i alimentaris. Únicament
queden exceptuats:

• Quan el valor de la compra-venda sigui inferior a 1.000 €.
• Quan es pagui al comptat i existeixi una factura acreditant-ho.
• En el cas d'operacions de primera venda de productes del sector pesquer
i aqüícola, realitzades en llotges o establiments autoritzats mitjançant
subhasta a la baixa i s'expedeixi la corresponent factura.
• En el cas dels socis que fan lliuraments dels seus productes a les cooperatives
o altres i entitats associatives segons el recollit en els seus estatuts.
• En el cas d'empreses d'hostaleria i restauració, amb un volum de
facturació inferior a 10 milions d'euros i les empreses que prestin serveis
d'allotjament, amb un volum de facturació inferior a 50 milions
d'euros.

Li recordem que Escura disposa d'un departament especialitzat en matèria contractual de la
cadena alimentària. Pot consultar-nos en el 977 69 22 22.

Registre de contractes alimentaris.

escura@escura.com www.escura.com
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Flash Notícies

La FEGP motor d’activitat econòmica

Comunitats Energètiques als polígons 
industrials, proposta de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la col·laboració 
de la FEGP

La Federació Empresarial organitza una 
jornada informativa pels autònoms al 
Garraf

Dones D’Empresa, pla d’acció 2023

Les sessions que ja s’han celebrat a El Ven-
drell i Vilanova i la Geltrú, volen informar a 
l’autònom dels canvis normatius que els afec-
te a partir del 2023 .

El grup impulsor de Dones d’Empresa, pre-
para un calendari molt actiu per celebrar els 
seus 15 anys d’existència 

Accés Sala de Premsa

L’objectiu de la iniciativa és el de promou-
re accions cap a la millora dels costos de 
l’energia en la producció industrial, resultat de 
l’augment sense precedents del preu del mer-
cat .

Després de portar temps negociant i en con-
verses amb el Departament de Territori, 
independentment del color polític del mateix, 
on des dels municipis s’ha mantingut sempre 
una actitud proactiva per cercar una solució a 
la problemàtica del peatges, des del territori 
lamentem que no tenim cap resposta ni cap 
solució estructural als problemes de mobili-
tat, els municipis diem prou .

La FEGP es suma a la marxa lenta per la 
gratuïtat de la C-32

Segons Neus Lloveras, presidenta de la FEGP 
“Tot el que siguin projectes que millorin la 
competitivitat del territori i inverteixin fora 
de l’àrea metropolitana, reforçant la singula-
ritat de les nostres comarques, són projectes 
que des de la FEGP trobaran cabuda i recolza-
ment . Acelera Pime Rural Secartys/Sinergia 
ens ofereix mitjans per seguir el camí que 
hem començat arran de la pandèmia, amb la 
canalització des de la FEGP de programes de 
digitalització . 

Assemblea extraordinària de Socis i 
dinar de Nadal de la Federació Empre-
sarial

La FEGP va celebrar una assemblea extraor-
dinària a la Cantina Viladellops . L’acte va 
servir per tractar diversos punts i poder cele-
brar tots junts la tradicional trobada de Nadal .
Entre els acords adoptats, destaca  una 
modificació dels Estatuts de l’Entitat, que 
incorpora a partir d’ara el foment de la pers-
pectiva de gènere .

Noves propostes de formació flexibles al 
servei de les empreses

El primer Fòrum Gran Penedès de l’any ha 
comptat amb el Sr . Enric Vinaixa, secretari 
de Treball de la Generalitat de Catalunya, i la 
Sra . Ariadna Rectoret, directora del Consorci 
per a la Formació Contínua, que han presen-
tat els nous plans formatius flexibles a les 
necessitats de les empreses . Neus Lloveras 
presidenta de la Federació Empresarial del 
Gran Penedès, es mostra molt positiva “Per-
què aquests programes coincideixen amb 
una de les demandes endèmiques de la FEGP, 
que cercaven fórmules per adaptar la forma-
ció a les necessitats ràpides de les empreses 
en qualsevol dels sectors .“

Institucions i agents econòmics i socials 
del Penedès-Garraf exigeixen la gra-
tuïtat pel trànsit recurrent a tota la C-32

La Federació Empresarial del Gran Pene-
dès firma un conveni amb Acelera Pime 
Rural Secartys/Sinergia per facilitar la 
digitalització de les empreses en pobla-
cions de menys de 20.000 habitants

Nova trobada de gremis a la FEGP per 
valorar els canvis de la mobilitat en el 
centre de Vilanova i la Geltrú
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Un dels principals reptes de les empreses del segle XXI
és fomentar la motivació, la lleialtat
i el benestar dels seus treballadors
amb beneficis addicionals
a la remuneració de la feina. 

Les cobertures mèdiques
són cada cop més freqüents
com a incentiu
per als empleats:

Demana’ns més informació
Havana, 22 - 08800 Vilanova i la Geltrú
T. 93 814 71 64

Prat de la Riba, 10 - 43700 El Vendrell
T. 977 15 59 80

www.mgc.es

A MGC Mútua hem dissenyat una gamma d’assegurances de salut 
per a empreses, adaptades a la realitat de cada entitat i pensades 
per cobrir totes les seves necessitats.  

* Per a les empreses són despeses 100 % deduïbles de l’Impost de Societats les primes d’assegurances de salut que paguin als treballadors i als seus familiars.

Empreses més saludables

Ofereixen
beneficis fiscals*

Ajuden a millorar
la productivitat

Milloren la imatge
de l’empresa

Redueixen
l’absentisme
laboral
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Reunió Junta directiva - febrer 2023

Dilluns 27 de febrer · 19 h · Hotel Dolce (Sitges)

Presentació Informe de Conjuntura Econòmica núm . 52

Dijous 23 de febrer · 12h · Bodegues Pinord (Vilafranca del Penedès)

Espai Dona

Dijous 2 de març · 18h · La Daurada (Vilanova i la Geltrú)

Assemblea General Ordinària

Dilluns 27 de març

Sessions monogràfi ques - La formació gratuïta que decideixen les 
empreses de la vegueria Penedès

Dimarts 28 de febrer · 12h · Centre Àgora (Vilafranca del Penedès)

Workshop “Optimització dels resultats de negoci mitjançant la 
reducció de pèrdues”

Dijous 2 de març · 9h · Masia d’en Cabanyes (Vilanova i la Geltrú)

La Nit de l’Empresa 2023

Dijous 27 d’abril
Finca Mas Solers
(Sant Pere de Ribes)

Escaneja el codi QR
 i consulta l’agenda completa!

Agenda

No et perdis!
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sabadellprofesional.com 900 500 170

Aquesta PROposta és per a tu, de
PROfessional a PROfessional.

T’abonem el 10%
de la quota
d'associat fins a 50
euros
Si ets membre de la  Federació Empresarial del Gran Penedès
t’abonem el 10 % de la teva quota de col·legiat o associat,
amb un màxim de 50 euros per compte.

La bonificació es fa un únic any per a quotes domiciliades
durant els 12 primers mesos (es considera com a primer mes
el de l’obertura del compte). El pagament es fa en el compte el
mes següent als 12 primers mesos.

Aquesta oferta és vàlida fins al 30/06/2023 per a clients
nous amb la quota domiciliada en un compte de la gamma
Sabadell PRO.

Contacta amb nosaltres i identifica’t com a membre del teu
col·lectiu i un gestor especialitzat t’explicarà detalladament els
avantatges que tenim per a PROfessionals com tu.

T’estem esperant.

P
U
B
LI
C
IT
AT
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Lola by Nia
Botiga multimarca amb roba-
complements diferent i amb estil
www.lolabynia.com
Vilafranca del Penedès

Hotel Boutique Font de la Canya
Petit hotel de somni situat en un entorn 
espectacular amb grans espais per 
esdeveniments.
www.hotelfontdelacanya.com
Avinyonet del Penedès

Data Intelligence 
Solutions
Quadres de comandament a mida per 
monitorar la teva empresa
www.dainso.com
Sant Carles de la Ràpita

Donem la benvinguda!

Els nous socis de la Federació Empresarial

Partners FEGP 2023

Institute of Arts Barcelona
Institució de formació i educació superior 
en arts escèniques de categoria mundial
www.iabarcelona.com
Sitges

Mina Higueras
Fotògrafa especialitzada en fotografi a 
corporativa i retrat professional
www.minahigueras.com
Vilanova i la Geltrú

Oriol Rossell
Empresa familiar elaboradora de vins i 
caves ecològics i de fi nca
www.oriolrossell.com
Sant Marçal

SUMA’T A LA FEGP!
Coneixeu alguna empresa que encara no formi part de la Federació Empresarial?

Truqueu-nos al 93 810 67 00

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