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Concessionari Oficial Mercedes-Benz  
Sant Marçal 6, VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Tel.: 93 890 53 58.
Ronda Europa 73, VILANOVA I LA GELTRÚ. Tel.: 93 814 45 44.
Més informació Tel.: 93 276 63 43.
         info@autolica.es. www.autolica.mercedes-benz.es

De vegades has de canviar les regles per poder complir els teus somnis. Com el de conduir el nou CLA Coupé.

fascinant amb un caràcter inconfusible.  Vols viure com tots o viure com vols?

FEGP_CLA_297x210.pdf   1   3/7/19   10:55
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 . . . la peça més impor-
tant d’aquesta cons-
tant transformació 
està a les mans (i les 
ments) dels nostres 
associats . Està a les 
vostres mans i les 
necessitem totes . Us 
necessitem per conti-
nuar essent una asso-
ciació empresarial de 
referència .

En l’actualitat hi ha nous paradigmes empresarials i socials que fan que allò que funcionava ahir avui no serveixi per a res . Avui més que mai l’empresa ha de ser dinàmica, tenir una 
cultura sòlida, que atregui talents i els retingui, que creï una inèrcia de creixement constant, que s’adapti al canvi ràpid de la societat i les seves necessitats . 

Des de múltiples fronts s’ha obert una cursa desenfrenada per establir nous desafiaments en la direcció d’empreses . Quan havíem après a gestionar els actius i els recursos finan-
cers se’ns va demanar aprendre a gestionar les tecnologies, després les persones i, en l’última dècada, els intangibles, dels quals hem de reconèixer que encara no sabem ben bé què 
són, tret que no són tangibles i es tracta d’actius rics en informació o en coneixement .
 
En aquesta espiral d’exigències ara s’ha fet un pas més i s’exigeix a l’empresa que es comprometi en el benestar de les persones i en els problemes socials i mediambientals que 
pesen sobre la humanitat amb la consolidació de l’ètica empresarial . La responsabilitat social de l’empresa es troba en el primer pla d’actualitat en el món dels negocis i amb una 
enorme puixança . 

L’empresa dels nostres dies constitueix un important motor de canvi i progrés en les societats avançades, amb una manera diferent de gestionar l’empresa i d’interrelacionar-se 
amb el seu entorn . S’ha passat de la competència a la col·laboració, ja que tots naveguem en la mateixa direcció . I les associacions empresarials no poden quedar al marge d’aquesta 
evolució . Ans al contrari, l’orfandat de pautes utòpiques de referència, de nous projectes de canvi polític, econòmic i social, ha deixat l’empresa com la institució clau de la socie-
tat . Les associacions empresarials han de convertir-se en el principal col·laborador necessari de les empreses que permetin a les organitzacions abastar totes les forces del canvi .

En aquest sentit hem d’incidir en què aquesta realitat del món empresarial ens marca el paper de les organitzacions empresarials del segle XXI . Per aquest motiu la FEGP està 
immersa en un procés de transformació intern de manera continuada per tal de donar resposta a les necessitats de les empreses de les nostres comarques, que sovint van més 
enllà dels límits territorials . 

Atenent a les demandes de servei i col·laboració que rebem de les empreses associades, i que, val a dir, que dia a dia van en augment, ens demostra que les organitzacions empre-
sarials veuen en la FEGP no només una associació empresarial al nivell de les seves exigències i necessitats, sinó un defensor dels seus interessos, un interlocutor d’alt nivell amb les 
institucions i l’administració, un partner de confiança en aspectes tan importants per l’empresa com la formació o la selecció de personal . O, com em diu un empresari parlant de la 
FEGP, un facilitador, més concretament -em deia- un “solucionador de problemes” . 
  
Avui en dia la FEGP no només està present com un dels agents principals en totes les taules de treball i de debat sobre com millorar el progrés econòmic de les nostres comarques, 
sinó que sovint és impulsora de grups de treball diversos des dels que es debat, reflexiona o defineixen estratègies; en definitiva, un marc d’actuació multisectorial i supracomarcal 
que ens serveixi per impulsar l’economia del Gran Penedès . Però, com deduireu, queda més feina per fer de la que s’ha fet fins ara, sobretot si volem ser una associació empresarial 
que doni resposta, que sigui útil a les empreses, i que contribueix al creixement econòmic i a la millora de la nostra societat . 

I la peça més important d’aquesta constant transformació està a les mans (i les ments) dels nostres associats . Està a les vostres mans i les necessitem totes . Us necessitem per con-
tinuar essent una associació empresarial de referència . . . fins i tot, més enllà de les comarques del Gran Penedès .

Martí Sistané Planella
President de la FEGP

Canvi de paradigma
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La Federació Empresarial del Gran Penedès es va constituir el 12 de juny de l’any 2017, com 

a resultat del procés d’integració de dues organitzacions empresarials que coincidien en la 

mateixa demarcació: la Unió Empresarial del Penedès (UEP) i l’Associació d’Empresaris del 

Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEPG) . 

L’àmbit territorial d’actuació coincideix amb el de les comarques de l’històric Gran Penedès, a 

cavall de les províncies de Barcelona i Tarragona . La FEGP disposa de tres seus socials, a Vila-

nova i la Geltrú (Garraf), a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i al Vendrell (Baix Penedès) . 

  

La primera organització empresarial del Penedès i el Garraf està considerada entre les cinc 

primeres territorials de Catalunya . Avui dia aplega més de 900 empreses associades i té 

representació en la pràctica totalitat dels 47 municipis del Gran Penedès . En el decurs de 

2020 l’entitat podria assolir el miler d’afiliacions . 

MISSIÓ
La FEGP és una entitat que manté un compromís amb el seu entorn social i econòmic i que 

entén com a prioritari el progrés del territori, en tant que beneficia el conjunt de ciutadans i 

entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats que s’hi desenvolupen .

 

OBJECTIU
La FEGP té com a objectiu fonamental el foment de l’activitat econòmica i el desenvolupament 

del teixit empresarial de l’entorn . Amb la generació constant de nous serveis i avantatges i la 

continuada producció d’actuacions, la Federació afavoreix els corrents d’informació, moder-

nització i lliure competència de les empreses afiliades i, en conjunt, del teixit empresarial del 

Penedès i el Garraf .

SINDICATURA D’EMPRESA
La figura de la sindicatura d’empresa és exclusiva de la FEGP i afavoreix la mediació entre les 

empreses i els ajuntaments, com també pot intervenir com a interlocució entre les empreses 

i altres institucions . Maria Batet és l’actual Síndica d’Empresa . 

XARXA CONSULAR
Els cònsols de la FEGP són, habitualment, membres de la Junta Directiva . Exerceixen com a 

representants de la Federació en els respectius municipis en els quals hi tenen establiment . 

La figura del cònsol és representativa i participativa, per la qual cosa afavoreix una major 

presència de l’entitat en tots els fòrums i esdeveniments promoguts en els diferents muni-

cipis .

STAFF
El secretari general de la FEGP és Isidre Also, alhora primer executiu de l’entitat . El dia a 

dia de la Federació està conduït, a més, per Míriam Sánchez (Direcció); Susanna Gómez i 

Ester Cuscó (Formació i RRHH); Eva Gallego i Núria Morda (Comunicació) i Chón Orte-
ga (Administració) .

La FEGP, treballant pel Gran Penedès

Dos anys després del procés d’integració, la Federació
Empresarial del Gran Penedès aplega gairebé 900 
empreses afiliades, de diferents sectors i volums, des de 
la gran empresa al professional lliberal que treballa des de 
casa .

1. Què en pensa de la integració de la UEP i l’ADEPG? Anem bé? Notem una reactivació en tots els sectors amb els que estem en contacte . El nostre sector està molt actiu i notem un creixement important . 
2. Avui dia, quins són els reptes del món de l’empresa? En el nostre sector la qualitat, l’adaptabilitat i l’acompanyament tecnològic al client són bàsics . 
3. Quines oportunitats ens aporta la demarcació del Gran Penedès? Exportem a Europa, Àsia i USA, per nosaltres la localització no és important, no som dins del sector dominant de la zona, ara bé, sí que 
estem relativament ben comunicats .
4. Quin paper hauria de jugar la FEGP per afavorir la millora competitiva de les empreses? Vetllar per una qualitat del servei elèctric i en la telefonia i fibra òptica . La millora de la mobilitat terrestre . Tenir 
una borsa de treball àgil amb perfils tècnics de diferent nivell també ens és interessant .         Berta Ponsatí, BCN Pèptides | Sant Quintí de Mediona
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1. El context econòmic està essent favorable pel que fa al sector de les pintures . Nosaltres depenem del sector consum i de l’arquitectònic i, en tots dos casos, a nivell europeu . La demanda segueix creixent a un 
ritme que ens fa pensar que els temps de la crisi han quedat ja molt enrere . 2.  La competitivitat a nivell de despeses i serveis segueix sent la prioritat . Per aconseguir-ho necessitem que la nostra productivitat 
continuï desenvolupant-se de forma sostinguda . I per això necessitem innovació tecnològica mitjançant inversions, programes de millora continua i millorar la formació i el compromís del nostre personal .
3. Bones comunicacions cap a Europa i cap a la resta de l’estat espanyol . Hi ha una bona presència de serveis industrials, és un entorn tranquil i amb bona qualitat de vida que fa que l’empresa també sigui atracti-
va quant a la seva ubicació . 4. Crear una plataforma comuna per identificar oportunitats de col·laboració, com per exemple el transport, la formació, el desenvolupament de projectes de millora intercompanyia,  . . .

Gabriel Giménez, gerent d’Akzonobel | Vilafranca del Penedès

1.000 socis, la major xarxa d’empreses per conèixer

La massa social de la FEGP és tan diversa com ho és el territori on actua . Les tres comarques que representa tenen molt a veure, econòmicament parlant, entre elles . 

Les més de 900 empreses que composen el mapa associatiu de la FEGP van des de l’autònom sol, professional lliberal que sovint desenvolupa la seva activitat en el seu domicili, fins a la gran indústria, passant per empreses de serveis, 

comerç, construcció, restauració i hoteleria, etc .

Just sota aquestes línies podem veure els gràfics de dispersió geogràfica i sectorial de la massa social que representa la Federació .

Ubicació comarcal Dispersió sectorial 
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Bitàcola 2018-2019 · Recull gràfic del dia a dia de la FEGP
12.06.2018  Sopar col·loqui amb l’exconseller Antoni Castells
El GREC, el Grup d’Estudis Econòmics de la FEGP, va organitzar un sopar 

col·loqui amb l’economista i polític Antoni Castells, que fou conseller 

d’Economia i Finances . La trobada va tenir lloc a La Torre del Gall, a Sant 

Cugat Sesgarrigues . En les anteriors convocatòries s’havia comptat amb 

Anton Costas i Jaume Roures com a ponents convidats .

13.06.2018 Noves eines de suport a la internacionalització
El Centre Àgora, a Vilafranca del Penedès, va acollir una sessió infor-

mativa en la què es va parlar de la nova Oficina Tècnica de Barreres a la 

Internacionalització i del nou recurs Catalonia Trade Portal . L’acte va ser una 

iniciativa de l’agència catalana ACCIÓ i va comptar amb el suport de la FEGP 

i la col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès .

14.06.2018 Els Joves van celebrar el primer Beer and business
La primera edició del Beer and Business, organitzada pel col·lectiu Joves 

d’Empresa (FEGP), es va presentar en format d’afterwork i va aplegar una 

quarantena d’empresaris, directius i professionals lliberals . Els participants 

van compartir una vesprada a la fresca a la balconada mediterrània del Molí 

de Mar, a Vilanova i la Geltrú, tot degustant la cervesa artesana Hope i les 

delícies de Caserco .

15.06.2018 La Marató de la FEGP va arribar a la seva 7a edició
Una rere una altra, més de 25 empreses van exposar els seus productes i 

serveis a la resta d’assistents . Les tandes de presentacions es van interca-

lar amb pauses per promoure la interrelació entre tots els participants . El 

networking va ser possible gràcies a la col·laboració de Mercè Pastissers, Vall-

formosa i Pastisseria La Granja i la col·laboració especial de La Cucanya, 

restaurant on es va emplaçar la trobada .

19.06.2018 Acord de col·laboració entre la FEGP i el Gremi de Cons-
tructors del Garraf
El propòsit és treballar conjuntament per generar entorns més competitius 

per al desenvolupament de l’activitat empresarial i proclius a la dinamització 

i creació d’empreses . Tomàs Gracia, president del Gremi de Constructors 

del Garraf, i Martí Sistané, president de la Federació Empresarial del Gran 

Penedès, van signar el compromís de col·laboració .

19.06.2018 Fòrum Gran Penedès, amb Albert Toledo
El cicle Fòrum Gran Penedès va tenir com a ponent convidat Albert Tole-
do, director de Promoció de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya . 

L’esmorzar col·loqui es va emplaçar al restaurant Marejol, a Vilanova i la 

Geltrú . L’acte organitzat per la FEGP va comptar amb el patrocini de Grup 

Quatre i la col·laboració del Marejol .

19.06.2018 La FEGP, acreditada com una organització socialment 
responsable
Fins a 19 entitats i empreses de tot el territori català van participar en el pro-

grama anual d’acompanyament a empreses micro, petites i mitjanes amb 

sensibilitat social, ambiental i ètica que promou Respon .cat; entre elles, la 

FEGP, la primera organització patronal en participar-hi . La FEGP es posicio-

na com a model en responsabilitat social corporativa tant en els processos 

interns com alhora sent referent per als seus socis .

19.06.2018  L’EDE celebra la cloenda del curs 2017 - 2018 al Mirador 
de les Caves
En el transcurs de la gala, es va fer entrega dels diplomes als alumnes que 

van cursar qualsevol del cursos programats per l’EDE . Els assistents tam-

bé van poder gaudir de tres masterclass sobre desenvolupament personal a 

càrrec d’Elena Trilla, Juliane Echternkamp i Begoña Cartagena .

1. Com veiem cada dia a les notícies l’entorn macroeconòmic és canviant i molt volàtil . Alguns dels indicadors macroeconòmics marquen que encara tindrem uns mesos de fase expansiva fruit de la recuperació 
posterior a la crisi, mentre que altres ja apunten una desacceleració per aquest 2019 . 2. Els reptes són la contínua necessitat de replantejar el model de negoci posant el consumidor al centre . La innovació ja no és 
una opció, és una obligació, que ens ha de portar a una millora contínua i que ha de permetre que ens apropem d’una forma diferent al mercat tenint en compte els canvis en l’entorn . L’altre gran repte és la neces-
sitat de millora de la productivitat i eficiència en tots els processos . 3. El Gran Penedès és una zona geogràficament estratègica i pròxima a Barcelona, una de les capitals europees més importants . Això per si sol 
ja és una oportunitat, perquè és un pol d’atracció per a inversors, turistes i capital exterior . 4. La FEGP ha de ser l’entitat que representi el  teixit empresarial del Gran Penedès a les institucions i òrgans de decisió 
estratègica del país .                                                Marta Vidal, Vallformosa | Vilobí del Penedès
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1. Com valora el context econòmic, en general? Anem bé? El context econòmic actual és delicat i molt complex dins del món globalitzat que vivim però la perspectiva és positiva . Anirem bé si ens ho creiem i 
fem les coses bé .
2. Avui dia, quins són els reptes del món de l’empresa? Els reptes actuals són l’adaptació al món digital i en perdre la por en buscar oportunitats fora del mercat nacional .
3. Quines oportunitats ens aporta la demarcació del Gran Penedès? Les oportunitats del Gran Penedès són la nostra ubicació privilegiada i la capacitat d’atreure talent humà .
4. Quin paper hauria de jugar la FEGP per afavorir la millora competitiva de les empreses?  La FEGP realitza una tasca de cohesió i d’empenta, i coneixent bé les necessitats de les empreses del territori, 
hauria de ser més escoltada per les diferents administracions .                                                                                                                                                                         Rafel Solé, director financer d’Avgvstvs Fòrvm | El Vendrell

02.07.2018 El catàleg del paisatge
El CITEP, grup vinculat a la Federació Empresarial del Gran Penedès, va orga-

nitzar una sessió informativa per explicar el Pla Territorial del Penedès i el 

seu Catàleg del Paisatge . La ponència va anar a càrrec d’Antoni Ferran, 

ambientòleg i biòleg, i es va emplaçar a la seu vilafranquina del Col·legi 

d’Aparelladors .

05.07.2018 Esmorzar d’innovació amb AKO
L’esmorzar d’innovació organitzat per ACCIÓ, que va tenir lloc al Centre 

Àgora amb la col·laboració de la FEGP, va comptar amb Xavier Albets, res-

ponsable de recerca d’AKO, com a ponent convidat . En l’exposició, Albets va 

explicar la seva experiència apropant el món de la ciència al desenvolupa-

ment de nous productes i fent que la innovació sigui present a tota l’empresa . 

13.09.2018 Informe FEGP de Conjuntura Econòmica
Les tres capitals de comarca del Gran Penedès, una rere l’altra, van acollir la 

presentació de l’Informe FEGP de Conjuntura Econòmica . En cadascuna de 

les tres sessions, es va aprofundir en les dades de la respectiva demarcació . 

L’estudi semestral, elaborat per la consultora Activa Prospect, té en compte 

els aspectes sociolaborals i el dinamisme dels sectors empresarials dels tres 

territoris analitzats . 

18.09.2018 Matilde Villarroya esmorza amb l’empresariat del gran 
penedès
La directora general d’Indústria, Matilde Villarroya, va ser la ponent con-

vidada del primer Fòrum Gran Penedès de la tardor . La trobada va aplegar 

al Centre Àgora els representants de les indústries més rellevants del Gran 

Penedès . Mútua Penedès va patrocinar l’esmorzar col·loqui .

18.09.2018 La FEGP col·labora amb l’Escola d’Enoturisme de Cata-
lunya 
Joan Manel Montfort, regidor de Promoció Econòmica de la capital alt-

penedesenca, i Martí Sistané van rubricar el conveni amb intenció de 

promoure la formació conjunta de les empreses del sector enoturístic i coo-

perar en la difusió de la programació d’accions formatives .

18.09.2018 Acord amb Sant Pere de Ribes en el marc del ‘’Fem ocu-
pació’’
L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, i el president de la FEGP, 

Martí Sistané, van posar el major èmfasi en el conveni de col·laboració que 

van signar en el marc del programa Fem Ocupació per a Joves .

28.09.2018 FEGP Advising als Monjos
La Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos va acollir una nova jornada 

FEGP Advising . En aquesta ocasió, van ser Joan Rovira (Qualitat i Gestió); 

David Navarrete (DNC Xarxes); Judith Antolín (Judith Antolin Studio) i 

Ezequiel Batalla (Inlab Consulting) els ponents convidats . Van parlar de fis-

calitat, màrqueting digital i xarxes socials, com crear la imatge del nostre 

negoci i laboral, respectivament .

02.10.18 Trobada dels professionals de l’organització d’esdeveniments
La FEGP va organitzar una trobada d’interrelació comercial adreçada a les 

empreses i els professionals associats a l’entitat que tenen a veure amb el 

muntatge i l’organització d’esdeveniments . L’acte es va emplaçar a la Torre 

del Veguer, a Sant Pere de Ribes, i va aplegar mig centenar d’assistents .
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03.10.2018 Els emprenedors es van citar a Ribes
La FEGP, de la mà de Mancomunitat Penedès Garraf, i amb el suport de 

l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, va propiciar una trobada d’emprenedors 

amb experts en la creació de campanyes de promoció, Facebook i la utilitza-

ció del Whatsapp Business . Els ponents van ser Jordi Corella (ADN Studio) i 

Marisol Garcia (Marisol Comunicació) .

05.10.2018 Els socis de la FEGP van anar a dinar
El restaurant Sumoll, a La Granada del Penedès, va parar la taula per al dinar 

de benvinguda als nous socis de la FEGP . La trobada va aplegar una vintena 

d’empresaris i directius que van tenir l’oportunitat, també, d’establir contac-

tes comercials .

16.10.2018 Visita a la fàbrica de Castellet de Robert Bosch
La programació que va proposar la FEGP per la 1a Setmana de la Indústria va 

incloure la visita a la factoria Robert Bosch, a Castellet i la Gornal . La troba-

da va aplegar una vintena de directius i empresaris del Gran Penedès . Bosch 

Castellet aplega 300 treballadors i subministra, aproximadament, 6 milions 

de motors netejaparabrises davanters i dels darrers als principals fabricants 

de la indústria de l’automòbil d’Europa .

17.10.2018 Un exponent del sector biofarmacèutic al Gran Penedès
La 1a Setmana de la Indústria va oferir la possibilitat de descobrir sectors 

d’activitat poc coneguts al Penedès . En el cas de la indústria farmacèuti-

ca, els socis de la FEGP van poder conèixer un bon exponent en la visita a les 

companyies BCN Peptides i GP Pharm, a Sant Quintí de Mediona .

18.10.2018 Seguretat industrial, a les màquines i a les línies de pro-
cessos
Dins la programació de la 1a Setmana de la Indústria, la FEGP va promoure 

una sessió centrada en la seguretat industrial a les instal·lacions de la com-

panyia Schmersal Ibérica, a Vilanova i la Geltrú . La ponència va anar a càrrec 

de tec .nicum i es va presentar amb el títol Marc tècnic i legal relatiu a la segu-

retat de màquines i de línies de processos .

25.10.2018 Cheese & Business
Joves d’Empresa, el col·lectiu junior de la FEGP, continua amb el cicle de tro-

bades d’interrelació, aquesta vegada amb un afterwork força suggerent: 

Cheese and Business . L’acte va tenir lloc a Xerigots, l’establiment especialitzat 

en formatge, amb seu a Vilafranca . 

26.10.2018 Acord entre el Gremi d’Hostaleria de l’Alt Penedès i la FEGP 
La relació ve de lluny i tant el Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès 

i la Federació Empresarial del Gran Penedès volien corroborar l’acord exis-

tent . La presidenta del Gremi, Núria Carbó, i el president de la FEGP, Martí 
Sistané, van rubricar el conveni i van coincidir en l’oportunitat de promoure 

accions conjuntes i de col·laboració recíproca .

26.10.2018 4t Congrés de Dones D’empresa
A l’Auditori de Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú, es va celebrar el 4t Congrés de 

Dones d’Empresa amb la participació d’un centenar i mig de congressistes 

d’arreu del Gran Penedès . El programa va reunir una trentena de ponents que 

van donar contingut a diferents taules monogràfiques . 

1. Jo el valoraria com d’incertesa creixent . Tot i que l’economia en general segueix mostrant una bona evolució i alguns sectors presenten taxes d’activitat molt altes, hi ha certs indicadors que comencen a mos-
trar un cert refredament, i en un entorn més global, la idea que s’acosta una crisi està cada vegada més compartida . 2. Per a mi giren al voltant de dos canvis transcendentals que es produiran en els propers anys: 
la transformació digital i l’escassetat de talent degut a l’evolució demogràfica i agreujat per la baixa qualificació de les noves generacions en les titulacions STEM principalment demandades per la indústria .  
3. Des d’una òptica empresarial, tenim grans avantatges competitius per a aprofitar les oportunitats que s’acosten en el futur . 4. Jo considero que la FEGP, en col·laboració amb altres entitats, hauria d’impulsar 
més activament el desenvolupament professional de les generacions futures . No estem fent prou perquè aquesta escassetat de talent que comentava abans no suposi un risc fort per al desenvolupament de les 
nostres empreses en el futur .                   David Martín, Gedia | Santa Margarida i els Monjos
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1. La situació actual és de molta incertesa . Tenim damunt de la taula dues qüestions que inquieten molt els mercats: el Brexit i la convulsa situació política espanyola, que afecten els dos principals mercats natu-
rals nostres: el nacional i el britànic . Esperem que es resolguin aviat i de forma positiva .
2. Flexibilitat i adaptació contínua a les demandes del mercat i a les noves tecnologies lligat a un impuls especial a la formació i a un sentit més ampli de l’expressió “treball en equip” .
3. Crec, sincerament, que ens aporta la possibilitat d’interconexionar-nos i crear consciència de tot el que podem arribar a ser si ho fem junts . 
4. Per mi hi ha un paper molt important que és el que ja está jugant: el d’aglutinador, altaveu de les noves necessitats, coordinador d’esforços, motivadors de l’emprenedoria i, especialment, formador .
                        Miguel Ferreres, Melià Sitges | Sitges

30.10.2018 El GREC sopa amb Anton Gasol
Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, va ser el ponent 

del sopar col·loqui organitzat pel GREC, el Grup d’Estudis Econòmics de la 

FEGP . El tema central de la seva intervenció va portar per títol Blockchain, el 

diner, passat, present i futur . L’acte es va emplaçar al restaurant Ceferino, a 

Vilanova i la Geltrú .

06.11.2018 Tens 5 minuts!?
La seu vilanovina de la FEGP va acollir de nou una sessió del cicle Tens 5 

minuts!?, organitzat per Dones d’Empresa . En aquest cas, les assistents van 

tenir l’opció de presentar la seva empresa i van disposar de fins a 5 minuts 

per fer-ho . A la segona part de la sessió, unes i altres, a peu dret, van inter-

canviar targetes . La trobada va rebre la col·laboració de Cafès Novell i J . Rius .

08.11.2018 Oriol Amat va obrir el Pòrtic de la Fira
L’economista Oriol Amat va ser el ponent del Pòrtic de la Fira, organitzat 

per la FEGP de la mà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú . El catedràtic 

de la UPF Barcelona School of Management va parlar de la situació actual i 

perspectives de l’economia i l’empresa catalana . L’acte es va emplaçar a la 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer .

09.11.2018 La Factoria reivindica el paper de la indústria
En el marc de la Fira de Novembre, a Vilanova i la Geltrú, la FEGP va reeditar 

La Factoria . L’estand de la FEGP va comptar amb l’exposició de 14 compa-

nyies del Garraf que van mostrar detalls de la seva producció . La iniciativa va 

gaudir del patrocini de Banc Sabadell, la col·laboració de Jardiland i el suport 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú .

13.11.2018 Planificar i optimitzar el sistema retributiu
De la mà de la consultoria Auren, la FEGP va organitzar una sessió centra-

da en la planificació dels sistemes retributius, així com la seva optimització 

i actualització . Josep Benet, senior partner de l’àrea de Gestió de Persones 

d’Auren, i Feli Ric, advocada i responsable de l’àrea de Dret Laboral d’Auren, 

van ser els ponents de la sessió que es va celebrar a l’Enològica, a Vilafran-

ca del Penedès .

14.11.2018 Sant Sadurní aposta per l’emprenedoria
Sant Sadurní d’Anoia va ser l’escenari d’una nova sessió d’orientació i suport 

a l’emprenedoria, en el marc de la iniciativa FEGP Advising . Cristina Fabián 

(ACCIÓ), Dolors Salvany (AGE Assessoria) i Jordi González (Adalt Comu-

nicació) van ser els experts que van parlar sobre innovació, fiscalitat i com 

captar clients, respectivament .

15.11.2018 Acord de col·laboració entre Agrupació i la FEGP
Amb l’objectiu d’apropar serveis asseguradors que els socis de la FEGP 

puguin valorar com un fet diferencial, es va signar un conveni entre la Fede-

ració i Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, entitat del Group 

Assurance Crédit Mutuel Espanya . Joaquín López, director de l’àrea de 

Socis Estratègics del grup, i Martí Sistané, president de la FEGP, van rubri-

car l’acord .

21.11.2018 Més contactes comercials entre els socis de la FEGP
El Vilarenc Zenit, a Calafell, va ser el punt de trobada dels participants de la 

sessió del cicle FEGP 7x7’ . Aquest és el programa d’interrelació empresarial 

en el qual 7 empreses disposen de 7 minuts per a presentar els seus produc-

tes i serveis .
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1. El context econòmic mundial és molt volàtil degut a l’actual configuració internacional dels blocs de poders polític i econòmic, Estats Units, La Xina, Rússia i la Unió Europea, agreujat pel brexit plantejat per 
Gran Bretanya i tot dintre del marc d’un capitalisme molt agressiu . 2. L’empresari sempre ha d’estar al dia per desenvolupar el seu negoci i obtenir els recursos necessaris per sufragar costos i obtenir beneficis . 
Avui dia els mercats exigeixen constant innovació i adaptació . Cal tenir cura amb els canvis tecnològics i legislatius . 3. El Gran Penedès dóna l’oportunitat als empresaris i entitats públiques per dissenyar de for-
ma conjunta estratègies empresarials, educatives i de transport per consolidar la nostra zona com un referent d’oportunitats davant de les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona . 4. Fer actuacions i 
accions actives per liderar projectes i propostes empresarials que permetin atraure inversions que creïn dinamisme empresarial i educatiu de més alt nivell per cobrir adequadament la demanda dels llocs de tre-
ball que es generin .                                       Joan Rovira, Qualitat i Gestió | Vilafranca del Penedès

27.11.2018 Integra’ls, una iniciativa que promou els polígons inclusius
A tres bandes, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, la Fundació Santa 

Teresa i la FEGP van presentar la iniciativa Integra’ls a les instal·lacions del 

Corte Inglés a la Bisbal del Penedès . El propòsit és promoure la integració 

laboral de persones amb dificultats de caire físic, intel·lectual, trastorn men-

tal o bé greus dificultats de caire social . El segell Integra’ls proposa un nou 

concepte: els polígons inclusius .

27.11.2018 El Compliance, eina de transparència per a les pimes
El Centre Àgora, a Vilafranca del Penedès, va aplegar diferents experts en 

compliance . La sessió ve ser organitzada per la FEGP i va comptar amb la par-

ticipació de Francisco Javier García, advocat i mediador; Sandra Soler, 
advocada i mediadora, i Jimena Alguacil, advocada . 

28.11.2018 La contractació com a vehicle de responsabilitat social
L’Obra Social “laCaixa”, el Consell Comarcal del Garraf i la FEGP van orga-

nitzar un esmorzar d’empresa sota el títol: La contractació com a eina de 

responsabilitat social de l’empresa; programes i ajuts . Es va parlar de línies 

de suport i ajuts a la contractació, com també del programa Incorpora, i es va 

exposar la casuística de l’Hotel Melià Sitges .

28.11.2018 Què n’hem de fer, amb el Blockchain?
Carles Gómara, gerent de Plans Sectorials d’ACCIÓ i expert en el fenomen 

Blockchain, va ser el ponent de la sessió proposada per part de la FEGP i la 

mateixa agència catalana per la competitivitat . La sessió es va centrar en 

els mecanismes del Blockchain, la seva casuística i les expectatives que se’n 

deriven .

29.11.2018 Els Joves es beneficien de les aplicacions web
El col·lectiu Joves d’Empresa, vinculat a la FEGP, va encetar un cicle de pín-

doles informatives amb temàtiques d’interès per als directius i les directives . 

Va obrir la programació la ponència de Levi Esteller, d’Offing Web Solutions, 

amb el títol 25 beneficis que les aplicacions web a mida aporten a l’empresa .

12.12.2018 El Secretari d’Empresa al Fòrum Gran Penedès
La sessió del Fòrum Gran Penedès va comptar amb la ponència de Joaquim 
Ferrer, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya . 

L’esmorzar col·loqui va tenir lloc al Centre Àgora, a Vilafranca del Pene-

dès . L’acte va comptar amb el patrocini de Mútua Penedès i el suport de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès .

17.12.2018 Esmorzar col·loqui amb el Director General de la FP
Joan Lluís Espinós, director general de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial, va ser el ponent en aquesta edició del 

Fòrum Gran Penedès . La sessió va comptar amb el patrocini de Grup Quatre 

i la col·laboració del restaurant Marejol .

19.12.2018 Acord amb el Centre de Normalització Lingüística
La FEGP i el Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf 

van revalidar el conveni de col·laboració que les dues entitats mantenen des 

de fa dues dècades . L’acord reforça els propòsits de promoure l’ús del català 

entre les empreses associades i preveu diferents recursos i serveis tècnics de 

suport a la docència i a l’assessorament . 
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15.01.2019 Joves d’Empresa amb la contractació
Joves d’Empresa, col·lectiu vinculat a la FEGP, va obrir l’exercici del seu 10è 

aniversari amb una píndola informativa sobre els aspectes que cal tenir 

en compte a l’hora de contractar treballadors . La sessió va ser a càrrec 

d’Ezequiel Batalla, d’Inlab Consulting .

23.01.2019 I el Blockchain què és?
De la mà d’ACCIÓ, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la FEGP van orga-

nitzar una sessió informativa al voltant del blockchain . Carles Gómara, 

gerent de Plans Sectorials d’ACCIÓ i expert en el fenomen Blockchain, va 

explicar què és, com funciona i què se’n pot esperar . L’acte es va celebrar a 

L’Enològica, a Vilafranca del Penedès .

29.01.2019 Smartcatalonia, l’estratègia smart al Fòrum Gran Penedès
Aquest esmorzar col·loqui del Fòrum Gran Penedès va tenir com a ponent 

Dani Marco, director de SmartCatalonia . SmartCAT és l’estratègia del 

Govern de la Generalitat de Catalunya que estén el concepte d’Smart City 

a escala de país . El Fòrum Gran Penedès rep el patrocini de Grup Quatre i la 

col·laboració plena del restaurant Marejol .

30.01.2019 Perspectives econòmiques pel 2019
El professor Guillem López Casasnovas va ser el ponent del sopar col·loqui 

organitzat pel GREC, el Grup d’Estudis Econòmics de la FEGP . La ponència 

i el posterior col·loqui es van centrar en les perspectives econòmiques que 

s’intueixen pel 2019 . La trobada va tenir lloc al restaurant Cal Blay Vinticinc, 

a Sant Sadurní d’Anoia .

31.01.2019 Com la mediació pot ajudar l’empresa familiar
Logos Media i la FEGP van organitzar una sessió informativa sota el títol 

“Eines útils per a l’empresa familiar: pactes successoris, protocol familiar i 

mediació .” L’acte es va emplaçar al Centre Àgora, a Vilafranca del Penedès, 

i va comptar amb les ponències de Llorenç Prats, Antoni Vidal, Beatriu 
Romero i Anna Vall .

31.01.2019 Bread & business
Joves d’Empresa, el col·lectiu junior de la FEGP, continua amb el cicle de tro-

bades d’interrelació, aquesta vegada amb un afterwork força suggerent: 

Bread and Business . En aquesta ocasió, els assistents van poder conèixer 

de primera mà el Forn de Pa J . Rius, a Olèrdola, mentre intercanviaven tar-

getes comercials . 

01.02.2019 Dinar de benvinguda als nous socis de la FEGP
Aquesta vegada a l’espai FAS Barcelona (restaurant La Pedrera), a Canyelles, 

es va celebrar el dinar de benvinguda als nous socis . Es van establir nous con-

tactes i es van conèixer millor els avantatges de la FEGP .

08.02.2019 FEGP 7x7’, una bona manera de conèixer possibles clients
El format FEGP 7x7’ continua sent l’espai d’interrelació preferit dels socis 

de la Federació . Com sempre, l’acte va començar amb la presentació de 7 

empreses, cadascuna de les quals va disposar de 7 minuts per donar a conèi-

xer els seus productes i serveis . La sessió va comptar amb la col·laboració de 

Cafès Novell i Mercè Pastissers .

1. Com valora el context econòmic, en general? Anem bé? Valoro positivament el moment econòmic que vivim perquè el món online ens obre cada vegada més possibilitats i més mercats .
2. Avui dia, quins són els reptes del món de l’empresa? Els negocis online són el futur, i crec que les empreses hem de fer un canvi de paradigma i apostar amb més força per la digitalització dels nostres 
models, fins ara una mica més tradicionals .
3. Quines oportunitats ens aporta la demarcació del Gran Penedès? Ens trobem en una zona amb molta activitat i hem d’explotar la proximitat per evitar buscar proveïdors, clients o talents fora d’aquí . 
4. Quin paper hauria de jugar la FEGP per afavorir la millora competitiva de les empreses? La FEGP ja treballa en aquest sentit, i de cara al futur hauria de consolidar-se com una de les grans associa-
cions d’empresaris de Catalunya perquè les seves demandes i accions es tinguin en compte .                                                                                                    Gemma Bertran, Copywriting para web | Vialfranca del Penedès
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1. Realment, el context econòmic en aquests moments és altament complex, degut sobretot a la falta d’estabilitat política, no només en el nostre entorn . Així i tot sóc optimista . Crec que poc a poc anirem aclarint 
cadascuna d’aquestes incerteses . 2. Crec que estem en un món molt canviant i, per tant, hi ha molts reptes, però un de clau és el binomi entre l’empresa i les dones . Les organitzacions que no entenguin o no 
puguin fer aquest canvi, tindran un futur més difícil . 3. A nosaltres ens ajuda a conèixer millor el teixit social i empresarial d’aquestes comarques, i, per tant, a saber les seves necessitats en l’àrea de la salut . En 
resum, estar implicat en les comarques que donem servei . 4. Crec que la FEGP té molts papers a fer en el Gran Penedès . Un d’ells hauria de ser aglutinador de les empreses (lobby) en front dels altres territoris i, a 
la vegada, també hauria d’assolir una funció de clúster en els sectors potents del territori que les potenciarà per ser més competitives . 
                               Jana Poch, Consorci del Laboratori Intercomarcal | Alt Penedès, Anoia i Garraf 

15.02.2019 La FEGP reuneix les entitats empresarials i professionals
Promogut per la Federació Empresarial del Gran Penedès i amb la partici-

pació d’una vintena d’associacions, es va posar en funcionament el Consell 

d’Entitats Empresarials i Professionals del Gran Penedès . La sessió constitu-

tiva d’aquest nou Consell va tenir lloc a la seu de la FEGP Vilanova .

15.02.2019 Vilanova Park, nou partner de la FEGP
Vilanova Park, any rere any reconegut entre els tres millors càmpings 

d’Europa, amb seu a Vilanova i la Geltrú, va signar el seu compromís com 

a nou Partner de la FEGP . El programa de patrocini també es va estendre al 

restaurant Mas Roquer, emplaçat en el mateix càmping . Martí Sistané, per 

part de la FEGP, i Albert Casas, per part de Vilanova Park, van signar l’acord 

de col·laboració .

18.02.2019 La FEGP, primera entitat empresarial amb servei de 
mediació
La FEGP va fer un pas endavant en la seva aposta per la figura del media-

dor com a eina de prevenció i resolució de conflictes entre empreses . De 

fet, va ser la primera organització empresarial a posar en marxa un servei 

de mediació a disposició dels seus socis . Això va ser possible de resultes de 

l’entesa amb la consultoria Logos Media, també associada a la FEGP . 

19.02.2019 Trobada de contactes comercials
Joves d’Empresa, el col·lectiu júnior de la FEGP, va organitzar una trobada 

distesa per afavorir les relacions professionals i nous contactes comercials 

entre els assistents . El fil conductor va ser tot just un cabdell de llana, a par-

tir del qual es va dibuixar tota una xarxa de coneixement i interrelació entre 

els assistents . 

20.02.2019  Maria Batet va presentar “La creativitat”
Atreveix-te a tenir bones idees! Aquesta és la proposta amb la que s’envolava 

el nou llibre de la vilafranquina Maria Batet, que porta per títol majúscul “La 

creativitat” . De fet, és una edició discreta per la seva dimensió però enorme 

per la seva consecució . La presentació s’ha emplaçat a la Societat La Princi-

pal, el Casal, a Vilafranca del Penedès .

27.02.2019  El Fòrum Gran Penedès, per la igualtat
De nou el Centre Àgora, a Vilafranca del Penedès, va acollir l’esmorzar 

col·loqui del Fòrum Gran Penedès, que tots els mesos promou la FEGP . Amb 

la ponència única de Mireia Mata, directora general d’Igualtat . La tro-

bada va comptar amb el patrocini de Mútua Penedès i la col·laboració de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès . 

28.02.2019 Les empreses de la FEGP van visitar Idiada
Un grup de directius del Gran Penedès es van aplegar a les instal·lacions del 

complex d’Applus IDIADA . El propòsit de la visita, promoguda per la FEGP, era 

conèixer la projecció a curt, mitjà i llarg termini d’aquesta companyia, tot un 

referent mundial de la recerca i el desenvolupament aplicats a l’automoció .

28.02.2019 Autolica, nou Partner FEGP 2019
José Luis Pesado, gerent d’Autolica, i Martí Sistané, president de la FEGP, 

van rubricar l’acord de col·laboració que s’emmarca en el nou programa 

de partenariat estratègic, Partner 2019 . D’aquesta manera, l’històric con-

cessionari de Mercedes-Benz i Smart estarà present en totes les accions 

comunicatives i en tots els esdeveniments promoguts per la FEGP en el 

decurs de l’any .



15

1. Com valora el context econòmic, en general? Anem bé? Positiu . De fet, la crisi econòmica va afectar més a les grans empreses que, en el camp de l’audiovisual, en tenien el monopoli . Amb la crisi, aques-
tes empreses o bé van tancar o bé van perdre molts clients perquè no podien assumir certs projectes . I allà estàvem les petites i mitjanes productores per absorbir aquests nous clients . 2. Avui dia, quins són els 
reptes del món de l’empresa? Estar al dia amb les últimes tendències tecnològiques i creatives, i oferir un bon servei als clients . 3. Quines oportunitats ens aporta la demarcació del Gran Penedès? Mol-
tes . És un entorn amb molt potencial econòmic, amb empreses petites i grans . Abans els serveis es buscaven fora; com per exemple, Barcelona . Ara es busca el Km0 perquè, a més, es fan coses molt bones aquí .
4. Quin paper hauria de jugar la FEGP per afavorir la millora competitiva de les empreses? Crear relacions entre empreses, coworkings, posar en contacte empreses de la comarca, formar-les . Continuar 
en la línia en la que s’està treballant, promocionant el teixit empresarial de la comarca .                      Jordi Escofet, Punt TV | Vilafranca del Penedès

12.03.2019 El Gran Penedès va bé, tot i l’aigualiment de la indústria
Es va presentar l’Informe FEGP de Conjuntura Econòmica per a l’Alt Penedès, 

el Baix Penedès i el Garraf, corresponent al 2n semestre del 2018 . Realit-

zat per Actíva Prospect per encàrrec de la FEGP, l’estudi rep el suport de la 

Diputació de Barcelona, a través de NODE Garraf, com també el patrocini de 

Caixa Bank i la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú .

14.03.2019 El Programa de Direcció de Pimes arriba a la 16a edició
Gairebé 200 empresaris i directius d’arreu de Catalunya ja han cursat aquest 

trajecte acadèmic dissenyat per l’Escola de Direcció d’Empresa . En el PDP, 

sempre en grups reduïts, els participants es posen al dia i coneixen les noves 

tendències i les maneres de fer més adients per a la moderna gestió d’una 

pime o d’un departament d’empresa .

15.03.2019 El 12è Sopar de Dones d’Empresa,  va aplegar més d’un 
centenar d’empresàries i executives del Penedès i el Garraf 
Les periodistes Magda Bandera i Sílvia Cóppulo van ser dues de les pro-

tagonistes d’aquest esdeveniment, que es va celebrar a Le Méridien Ra, al 

Vendrell . També ho van ser Àngels Mas (Idiada), Eva Caraltó (Yaencontré) i 

Karina Crespo (Grup Ondunova), totes elles directives de l’àrea de recursos 

humans que van explicar la dificultat amb què es troben a l’hora de cercar talent .  

26.03.2019 Reptes i oportunitats del comerç en el món digital
En el marc de la Setmana del Comerç de la FEGP, la seu de la Federació a Vila-

nova i la Geltrú va acollir una sessió oberta sota el títol Reptes i oportunitats 

del comerç en el món digital . La ponència va anar a càrrec de Marisol Gar-
cia . Pau Baig, de Teixits Baig, va explicar la seva casuística al capdavant 

d’una botiga online .

27.03.2019 La figura de la dona a l’empresa
Dones d’Empresa i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès van organitzar una 

taula rodona on es va debatre sobre el paper de la dona a l’empresa, amb la 

participació de Glòria Planas, de Yola Apartaments, Cristina Bundó, de 

Mas Llagostera, i Mary Herrera, del Bistro de Segur .

28.03.2019 L’entorn financer pel 2019
Federico Ricardo Servetto, director d’Estratègia de Clients de Banc 

Sabadell, va ser el ponent de la conferència “L’entorn financer pel 2019” en 

el preàmbul de l’Assemblea General de Socis de la FEGP, a la Capella dels 

Dolors, a Vilafranca del Penedès . En aquest acte també es va presentar la 

nova VISA FEGP, exclusiva per als socis de la  Federació .

28.03.2019 Assemblea General de Socis de la FEGP
La Capella dels Dolors, a Vilafranca del Penedès, va ser l’escenari de la sessió 

anual de l’Assemblea General de Socis de la Federació Empresarial del Gran 

Penedès . L’ordre del dia contenia els apartats de balanç i pressupost, així 

com l’informe d’activitat de l’exercici 2018 . També l’informe del President .

08.04.2019 Els autònoms davant la declaració de la Renda
Cinta Fondarella, de CYP Assessors, va ser la ponent de Joves d’Empresa en 

la sessió informativa que aquest col·lectiu de la FEGP va organitzar a Vilano-

va i la Geltrú . Es va parlar de les novetats de la campanya de la renda 2018 i 

es van fer tot un seguit de recomanacions abans de presentar la declaració .
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1. Després de la forta crisi general que hem viscut, les empreses que han aconseguit subsistir i tirar endavant malgrat les dificultats estan ara més enfortides i en una situació més estable . De treball n’hi ha però 
encara hi ha molta precarietat laboral a nivell de condicions de treball i de salaris . Això provoca un efecte negatiu sobre el consum . 2. Per mi el principal repte de l’empresa és l’especialiltzació i hem de ser capaços 
d’afrontar els canvis . Ens trobem dins d’un món molt canviant, i hem d’estar preparats per reaccionar a temps . 3. Sobretot l’oportunitat de conèixer i donar-nos a conèixer altres empreses i altres serveis . I es 
puguin agrupar empreses de la demarcació per poder fer accions conjuntes que puguin donar millors resultats . 4 . De fet estic convençuda que aquest paper d’afavorir la millora competitiva de les empreses ja 
l’està fent dia a dia la FEPG, amb totes i cadascuna de les accions que impulsa .
                   Sílvia Piñol, Bufet Grup Quatre | Vilanova i la Geltrú

10.04.2019 La sanitat, protagonista del Fòrum Gran Penedès
Josep Lluís Ibáñez, gerent del nou Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf, va 

ser el ponent de la sessió del mes d’abril del Fòrum Gran Penedès que va tenir 

lloc a l’Enològica, a Vilafranca del Penedès . Organitzat per la FEGP, l’esmorzar 

col·loqui va comptar amb el patrocini de Mútua Penedès i la col·laboració de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès . 

11.04.2019 Jornada de contactes amb experts a Varsòvia i Zagreb
De la mà d’ACCIÓ, la FEGP va celebrar una jornada en la que van interve-

nir els directors de les Oficines Exteriors d’ACCIÓ de Varsòvia i Zagreb . Des 

de l’oficina de Varsòvia es cobreix tota Polònia . Des de Zagreb es cobrei-

xen diferents països del sud-est europeu: Albània, Bulgària, Bòsnia, Croàcia, 

Eslovènia, Hongria, Macedònia, Montenegro, Romania i Sèrbia . La sessió 

internacional va tenir lloc a Vallformosa .

12.04.2019 FEGP 7x7’, per assolir nous contactes comercials
La seu de la FEGP al Vendrell es va estrenar com a escenari d’una sessió de 

contactes comercials amb la fórmula 7x7’ . Abans de l’esmorzar a peu dret en 

el que van participar tots els assistents, 7 empreses van tenir 7 minuts per 

explicar la seva oferta comercial . L’acte va comptar amb la col·laboració de 

Cafès Novell .

26.04.2019 La Nit de l’Empresa va aplaudir els Premis FEGP 2019
A Codorníu es van aplegar prop de 350 directius i un gran pretext: la gala dels 

ducs, en el marc de La Nit de l’Empresa . A la primera part es van lliurar els 

Premis FEGP i els dels col·lectius Dones d’Empresa i Joves d’Empresa . Tam-

bé es va retre homenatge a empreses associades que enguany compleixen 

un aniversari significatiu .

02.05.2019 Col·loqui amb el president de Foment del Treball
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va ser el ponent 

del Fòrum Gran Penedès del mes de maig,  l’esmorzar col·loqui que tots els 

mesos organitza la FEGP . L’acte va rebre el patrocini de l’assessoria empre-

sarial Grup Quatre i la col·laboració del Restaurant Marejol . 

09.05.2019 Sessió informativa sobre el blockchain
Els mecanismes del Blockchain . Casuística i expectatives, aquest és el títol 

de la sessió oberta que va organitzar la FEGP, conjuntament amb ACCIÓ, a la 

Fundació Santa Teresa, al Vendrell . La ponència va anar a càrrec de Carles 
Gómara, gerent de plans sectorials d’ACCIÓ i expert en el fenomen Block-

chain .

14.05.2019 La FEGP i Entrem-hi van signar un conveni de col·laboració
Martí Sistané, president de la Federació Empresarial del Gran Pene-

dès, i Juli Silvestre, director del Grup Entrem-hi, van signar el conveni de 

col·laboració pel projecte “Junts trenquem el cercle”, a Vilafranca del Pene-

dès . La Federació es va comprometre a formar part de la xarxa d’empreses 

i entitats que col·laboren amb el projecte perquè les persones beneficiàries 

puguin tenir experiències en l’entorn laboral .

14.05.2019 La 15a edició de l’Índex FEGP
L’Índex FEGP de Competitivitat Comarcal, impulsat per la Federació Empre-

sarial del Gran Penedès, va arribar a la seva 15a edició de la mà de la 

consultora Actíva Prospect . En aquest darrer rànquing de competitivitat 

econòmica, en el conjunt de les 42 comarques de Catalunya, el Garraf recu-

pera la 9a posició, l’Alt Penedès es consolida en la 12a i el Baix Penedès recula 

a la 22a .
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1. Com valora el context econòmic, en general? Anem bé? L’ambient generalitzat és d’una certa confiança en la situació actual tot i l’elevada fragilitat que aquesta pugui presentar donat l’actual clima polí-
tic extremadament polaritzat i, per què no dir-ho, sovint radicalitzat . 2. Avui dia, quins són els reptes del món de l’empresa? Les empreses han de buscar l’excel·lència en allò que fan i assegurar la qualitat 
de qualsevol nou producte o servei que pretenguin servir . Han de veure l’automatització industrial com un pas necessari, la qual permetrà de retruc obtenir dades que les ajudin a la presa de decisions . 3. Qui-
nes oportunitats ens aporta la demarcació del Gran Penedès? Un nucli ple d’oportunitats, però alhora cal que no perdem de vista els riscos que això comporta. 4. Quin paper hauria de jugar la FEGP per 
afavorir la millora competitiva de les empreses? Certament la tasca de la FEGP a nivell de cohesió empresarial és molt potent però caldria treballar de manera conjunta amb les administracions per crear un 
nucli formatiu de referència que no es vegi tan polaritzat per les capitals de província .                                        Marc de Árias, Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú

16.05.2019 La FEGP i Caixabank van renovar la seva col·laboració
Martí Sistané, president de la Federació Empresarial del Gran Penedès, i 

Xavier Garcia, director comercial de CaixaBank a Barcelona Província, van 

signar el conveni de col·laboració . Del text, entre altres apunts per potenciar 

conjuntament el teixit empresarial del territori, en destaca la renovació del 

suport de CaixaBank a l’elaboració de l’estudi anual Índex FEGP de Competi-

tivitat de les comarques de Catalunya .

22.05.2019 A voltes amb el registre de l’horari laboral
La seu de la FEGP, a Vilanova i la Geltrú, va acollir una sessió informativa per 

posar-se al dia i resoldre els dubtes en relació amb la normativa que obliga 

el registre de l’horari laboral en els centres de treball . La ponència va anar a 

càrrec de Sílvia Piñol, de la consultoria Grup Quatre . 

27.05.2019 Sopar col·loqui amb el president del grup Família Torres
El president del grup vitivinícola Família Torres, Miquel A. Torres, va ser 

el ponent del sopar col·loqui que va organitzar el GREC, el Grup d’Estudis 

Econòmics de la FEGP . La trobada va tenir lloc a l’Hotel Domo, a Vilafranca 

del Penedès, i va girar al voltant de les energies renovables .

30.05.2019 Més informació sobre el registre de l’horari laboral
La FEGP, de la mà del Gremi d’Instal·ladors de l’Alt Penedès, va organitzar 

una nova sessió informativa en relació amb la normativa que obliga el regis-

tre de l’horari laboral en els centres de treball . La ponència va anar a càrrec 

d’Ezequiel Batalla, d’InLab Consulting .

31.05.2019 Presentacions de nous socis
El restaurant La Posada, a Sant Pere Molanta, va ser l’escenari d’un dinar de 

benvinguda que va preparar la FEGP . Hi van participar socis que s’acabaven 

d’apuntar però també socis que ja feia més temps que coneixien l’entitat i 

volien saludar els recent arribats .

06.06.2019 El sector agroalimentari al Fòrum Gran Penedès
Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agro-

alimentàries de la Generalitat de Catalunya, va ser el ponent de la darrera 

sessió del Fòrum Gran Penedès . L’esmorzar col·loqui, que va tenir lloc al Cen-

tre Àgora, a Vilafranca, va comptar amb el patrocini de Mútua Penedès i la 

col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès . 

06.06.2019 Joves d’empresa va complir 10 anys
El col·lectiu Joves d’Empresa va complir els seus primers 10 anys i ho va cele-

brar a La Cucanya, a Vilanova i la Geltrú, amb un sopar mediterrani a peu 

dret . En el transcurs de l’acte es va presentar el nou logotip i el nou espai web . 

De sempre vinculat a la FEGP, el grup aplega prop de 300 directius júniors del 

Gran Penedès . 

12.06.2019 La FEGP va celebrar el seu segon aniversari
El 12 de juny es va celebrar el 2n aniversari de la Federació Empresarial del 

Gran Penedès (FEGP) . El concessionari Autolica, a Vilafranca del Penedès, va 

ser l’escenari de l’efemèride . El president de la FEGP, Martí Sistané, i el pre-

sident adjunt, Santi Carda, van fer una valoració molt positiva d’aquests 

dos anys, que es van iniciar amb el procés d’acoblament de les anteriors UEP 

i ADEPG . 
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Interrelació i coneixement a la màxima potència

L’actiu principal de la Federació Empresarial del Gran Penedès són les seves 

empreses . La FEGP promou activitats i accions per posar-les en contacte, 

per afaborir la interrelació entre elles i en definitiva el negoci .

TROBADES D’INTERRELACIÓ
El reconegut FEGP 7x7’ o la Marató de la FEGP són exemples d’actes pensats 

per posar en contacte empreses .

DINAR DE BENVINGUDA A NOUS SOCIS
De divendres casual, tot dinant, els assistents tenen l’oportunitat de conèi-

xer els serveis que els ofereix la Federació i saludar els seus nous col·legues . 

DIRECTORI EXCLUSIU
Només els socis poden sol·licitar tota la base de dades d’empreses . 

L’APARADOR WEB
Cada dia una empresa diferent és la protagonista del web a l’Empresa del dia .

FEGPMARKET
Catàleg d’avantatges exclusiu, de soci a soci .

ESPAIS DE RÀDIO
La FEGP té presència periòdica a diferents emissores del territori, amb espais 

quinzenals o setmanals . Els protagonistes són les empreses associades .  

NOTÍCIES D’EMPRESA · VA D’EMPRESA
Les notícies de les empreses també són protagonistes als digitals de la FEGP

1.000
Empreses associades

 
a Trobades de contacte comercial
a Directori d’empreses associades

a Mapa d’avantatges 
a Va d’Empresa

a L’Empresa del dia
a Espais de ràdio i televisió periòdics

a Reportatges d’empresa a Perspectiva

La Nit de l’Empresa 2019

Les convocatòries de la FEGP

FÒRUM GRAN PENEDÈS
Un cop al mes, de manera alterna a Vilafranca i a Vilanova, a l’hora d’esmorzar 

té lloc la cita amb un protagonista relacionat amb una determinada parcel·la, 

bé sigui de l’àmbit econòmic o bé de la política . 

SESSIONS INFORMATIVES
En funció de les novetats, es programen bé a primera hora del matí o bé 

a darrera de la tarda amb la voluntat d’abordar de fons qualsevol matèria 

d’interès . Per exemple, en aquest primer any de la FEGP s’han programat 

sessions al voltant de la nova llei d’autònoms, el nou RGPD o els canvis de la 

ISO, les novetats de la inspecció de treball, el Compliance, les alternatives al 

finançament tradicional . . .

LA GRAN CITA ANUAL, LA NIT DELS PREMIS FEGP
Es tracta del major esdeveniment empresarial i social de l’entorn granpe-

nedesenc ja que aplega prop de 500 assistents; la majoria, empresaris i 

directius . El guió de La Nit de l’Empresa reserva un apartat rellevant per a la 

proclamació dels Premis FEGP .
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www.riusirius.com
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1. Com valora el context econòmic, en general? Anem bé? Hi ha indicis que s’està recuperant l’economia a nivell de grans empreses, no així del comerç . S’hauria de fer un gran estudi, anàlisi i debat, d’on som, 
què volem i a on volem anar en l’àmbit del comerç dins la nostra societat de consum .
2. Avui dia, quins són els reptes del món de l’empresa? L’especialització i l’adaptació a les noves formes de consum . 
3. Quines oportunitats ens aporta la demarcació del Gran Penedès? Mirar més enllà de l’àmbit més proper com a comarca, ens obre les portes a noves oportunitats de negoci . Anar junts ens fa més forts .
4. Quin paper hauria de jugar la FEGP per afavorir la millora competitiva de les empreses? El paper que fa la FEGP és excel·lent . S’hauria de donar a conéixer la Federació a tota la ciutadania, que la vegi 
com un component essencial i impulsor de l’economia del nostre territori .                                                                                                                                                            Noemí Martínez, Òpera Joies | Vilafranca del Penedès
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Suport a l’empresa, acompanyament

BORSA DE TREBALL, IMMEDIATESA I CONFIDENCIALITAT
L’ampli ventall de perfils, la immediatesa i l’eficiència del servei de la Borsa de 

Treball de la Federació Empresarial del Gran Penedès el fan un dels serveis 

més ben reconeguts per les empreses associades . Encara més, els usuaris 

destaquen el seu caire confidencial i el rigor en el tractament de la informa-

ció . 

En l’exercici 2018, la FEGP ja va notar un increment en les sol·licituds de currí-

culums, conseqüència del repunt de la conjuntura econòmica . El departament 

de Borsa de Treball ha cursat, en el decurs de juny de 2018 a juny de 2019,  

162 processos de selecció .

El mes de febrer de 2019 la FEGP va estrenar el nou espai web que permet als 

usuaris una interacció més àgil amb la borsa de treball, alhora facilita i acce-

lera la cerca de perfils adequats per a les empreses . Des de l’estrena fins al 

moment de l’edició d’aquest anuari s’han rebut fins a 420 candidats nous 

que s’afegeixen a la bossa de currículums a disposició de les empreses . 

CLUB DE RRHH, ACOMPANYANT ELS DIRECTIUS
A través del Consorci de Serveis Empresarials del Gran Penedès, ofereix el 

gabinet de RRHH a empreses i entitats . Es tracta d’un acompanyament en 

la gestió de persones i en la millora de la seva eficiència, ajudant-les a dis-

senyar, organitzar i coordinar les activitats i serveis de l’àrea de Persones i 

d’Organització en funció de les seves necessitats concretes . 

El gabinet de RRHH estén la seva consultoria des de la formulació de plans de 

recursos humans fins a les polítiques corporatives i la gestió del canvi orga-

nitzatiu, així com el disseny dels itineraris formatius i els plans de carrera 

individualitzats . 

El Gabinet de Selecció del Consorci de Serveis Empresarials ofereix dues 

línies de servei de selecció de persones: el servei Exprés i el servei Premium, 

amb avaluació i anàlisi de competències concretes i la selecció del candidat 

més idoni .

Només socis

Els perfils més sol·licitats són administratiu i atenció al client, 
seguit per operaris, oficis, comptables  i comercials .

GABINET D’ASSESSORAMENT, L’ASSESSOR DE CAPÇALERA
Una quarantena de consultors i experts atenen el servei d’Assessorament 

de la Federació Empresarial del Gran Penedès a disposició de les empreses i 

professionals associats . El servei és gratuït per als socis i consisteix en ofe-

rir consultes de capçalera, en què l’assessor resolt els dubtes de l’usuari i, si 

és el cas, l’aconsella vers a determinades accions que s’haurien d’emprendre 

tot seguit .

La manera d’accedir al servei d’assessorament és tan fàcil com trucar a la 

FEGP o enviar un missatge sol·licitant els serveis d’un determinat àmbit de 

consulta . 

aAssegurances 
aCatalà
aComptable
aConsultoria estratègica
aEficiència energètica
aEmpresa familiar
aEnergies 
aEstalvi energètic
aEstudis de mercat
aFiscal 
aFranquícies
aInteriorisme
aJurídic
aLaboral
aMedi ambient
aMediació
aMercantil
aPrevenció de Riscos  
Laborals 
aPropietat industrial i 
intel·lectual

aProtecció de dades 
aRiscos psicosocials
aRSC
aSelecció de personal
aTelecomunicacions
aTributari
aVitivinícola
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Formació contínua de primer nivell

El departament de formació de la FEGP, amb més de trenta anys 

d’experiència formant treballadors i empresaris, segueix treballant per 

innovar i oferir els cursos i seminaris adreçats a cobrir les necessitats dels 

alumnes . Cada temporada programa tot un ventall d’accions obertes a tots 

els públics, de producció pròpia i curta durada, la majoria d’elles suscepti-

bles de bonificació .

FORMACIÓ SUBVENCIONADA
L’àrea de formació de la FEGP i el Consorci de Serveis Empresarials del Gran Pene-

dès us ofereixen una extensa programació de cursos que estan subvencionats en la seva totalitat, sense cap cost per 

l’alumne ni per l’empresa, i s’imparteixen a les seus de la Federació Empresarial, bé al Vendrell, bé a Vilafranca del 

Penedès o bé a Vilanova i la Geltrú .

FORMACIÓ BONIFICABLE
Totes les empreses disposen d’un calaix de diners destinats a la formació dels treballadors . Aquests diners els ges-

tiona FUNDAE (Fundació Tripartita) però la FEGP pot ajudar-vos a treure’n profit d’aquest saldo amb qualsevol de les 

accions de pròpia producció que es poden consultar al catàleg de la FEGP, des de cursos bàsics d’informàtica i ofimàti-

ca, a comptabilitat, atenció al client, habilitats, idiomes, direcció d’equips . . .

CURSOS A MIDA
Qualsevol de les accions formatives previstes en el repertori docent de la FEGP la podem impartir a la vostra empresa, 

en exclusiva per als vostres col·laboradors; com també podem dissenyar-vos cursos taylor made .

A més, podem gestionar l’homologació dels cursos per tal d’abaratir els costos de producció mitjançant la bonificació 

corresponent al crèdit formatiu sense cost de gestoria .

ESCOLA DE DIRECCIÓ D’EMPRESA
L’Escola de Direcció d’Empresa (EDE) és un segell exclusiu i de qualitat per a la 

formació d’empresaris i directius de petites i mitjanes empreses així com per als 

professionals liberals

L’EDE parteix d’una nova concepció metodològica, pensada i dissenyada per a 

una tipologia d’alumnes que requereix una formació ad hoc, fins ara inexistent . A 

l’EDE, els perfils d’alumnes són del tot heterogenis però tenen en comú la necessitat 

d’una oferta formativa assequible en els temps d’impartició, accessible en les maneres 

i sotmesa a preceptes pràctics .

EL CURS ESTRELLA, EL PROGRAMA DE DIRECCIÓ
El Programa de Direcció de Pimes es presenta com un curs d’actualització en el coneixement i la praxi de les àrees 

de gestió, relació i estratègia de l’empresa . El curs es recomana especialment per a empresaris i directius de peti-

tes, mitjanes i micro empreses, així com per a successors en empreses familiars i també per a empresaris individuals . 

Fins al 2018 s’han impartit 16 edicions d’aquest micromàster amb el qual ja s’han format 200 directius i diretives 

d’empresa des de la seva primera edició, el 2012 .

A la tardor de 2019 s’han programat dos Programes de Direcció especialitzats, el Programa de Direcció de RRHH i el 

Programa de Direcció de Màrqueting . Aquests dos PD tenen un format similar, amb una durada de 35 hores, que es 

reparteixen en 7 sessions . 

101
cursos

1.639
hores

1.205
alumnes

Dades de juny de 2018 
a juny de 2019

En la matrícula
dels cursos 

EDE

-15%

14
cursos

56
hores

111
alumnes

Dades de juny de 2018 
a juny de 2019

En la matrícula
dels cursos 

de producció pròpia

-30%



RESTAURANT MAS ROQUER - CAMPING VILANOVA PARK
93 893 90 14
restaurant@vilanovapark.com 

93 893 34 02
info@vilanovapark.com

Ctra. de l'Arboç, km. 2,5                  08800 Vilanova i la Geltrú
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Els socis, al centre de la informació

ELS DIGITALS DE LA FEGP
aGran Penedès Empresa 

a Què·De·Nou  Només socis*

a L’Agenda de la FEGP

a Compendi de formació

a FEGPèdia  Només socis*

a Mercat d’oportunitats  Només socis*

a FEGPMarket  Només socis* 

a Va d’Empresa  Les notícies dels socis

El departament de comunicació de la FEGP elabora periòdicament butlletins digitals com a 

mitjà principal de relació i comunicació amb els socis . 

Des de les novetats de l’entitat, l’agenda, informació en matèria de gestió classificada per 

àrees, ofertes exclusives dels socis o els titulars diaris d’informació econòmica a primera hora 

del matí .

www.fegp.cat
El mes de febrer de 2019 s’estrenava un nou espai web, més modern i accessible per l’usuari, 

tenint en compte la complexitat de continguts i gestions que es poden fer via internètica i la 

diversitat d’interlocutors que té . Els socis són els protagonistes, també al nou web de la FEGP, 

amb L’Empresa del dia o les Notícies d’Empresa .

El web és un canal corporatiu de comunicació però alhora és l’aparador de les empreses afilia-

des . Inclou tot el directori de socis amb les dades de contacte de cada empresa i el seu logotip . 

Es poden fer cerques per nom, població, activitat . . .

Subscripció

Gratuïta
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Juny, 2019
Núm. 149

Estrelles & Forquilles

Restaurant Sumoll

Reportatges d’empresa

Pitch&Putt Portal del Roc
Port de l’Aiguadolç
Tractaments i Neteges

FEGP
· Premis FEGP 2019
· Índex FEGP de Competitivitat 
de les Comarques Catalanes

Un dels objectius de la Federació és tenir al dia el teixit empresarial del Gran Penedès . Per la 

seva gestió diària, les empreses no poden estar al cas de totes les novetats que els afecten 

per això la FEGP les acompanya en aquest camí . 

Alhora, la FEGP promou el coneixement dels socis entre ells i els hi dóna visibilitat, tant en els 

seus mitjans impresos com en els digitals .

PERSPECTIVA
La revista de la FEGP ha celebrat aquest 2019, 27 anys . La 

publicació és el reflex de l’activitat econòmica del nostre 

territori . Conté reportatges a empreses associades, notí-

cies d’empresa, entrevistes a la nostra gent emprenedora, 

escrits d’opinió, notícies de la FEGP . . .

Es publiquen 6 edicions anuals coincidint amb dates relle-

vants en el calendari: febrer (l’aniversari de la publicació), 

abril (La Nit de l’Empresa), juny (l’aniversari de la FEGP), 

setembre (inici de curs), novembre i desembre (Nadal) .

És el major aparador per als socis ja que arriba direc-

tament a les empreses i als seus directius . Podeu consultar les tarifes de publicitat a 

comunicacio@fegp .cat amb un 30% de descompte exclusiu per als socis FEGP .

Only members

Els socis de la FEGP tenen un espai 
exclusiu al web de la Federació amb 
entrada personalitzada via codi 
d’accés.

En aquest espai poden consultar les 
darreres novetats de la FEGPèdia, 
accedir a la borsa de treball, consul-
tar les altres empreses associades, 
o accedir al FEGPmarket.

1. Positiu! Hi ha activitat, s’ha perdut la por a invertir, s’està innovant, s’està donant finançament, estan funcionant molts nous models de negoci i els tradicionals que s’adapten segueixen funcionant . Anem bé, 
sense cap dubte .
2. Adaptació, transparència i feina ben feta! Ara el client té molta informació sobre els productes i serveis del mercat . Les empreses estem exposades públicament . Hem de fer les coses bé i a més demostrar que 
les fem bé .
3. Per una banda hi ha un bon mercat B2B; per una altra, a una empresa com la nostra ens permet ser molt competitius davant altres empreses del mateix sector de Barcelona .
4. El paper que juga la FEGP a la zona el trobo excel·lent . Potser podria ajudar a donar una mica més de visibilitat a les empreses fora de la zona .                      Levi Esteller, Offing Web Solutions | Vilanova i la Geltrú
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SUMA-T’HI

www.edifi cispositius.cat/empreses Promou: Amb el fi nançament de:Organitza:

Cooperativa no lucrativa
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Vocació pel territori 
i pel teixit empresarial

La Federació Empresarial del Gran Penedès és una entitat que manté un 

compromís amb el seu entorn social i econòmic i que entén com a priori-

tari el progrés del territori, en tant que beneficia el conjunt de ciutadans i 

entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats que s’hi desen- 

volupen . Amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica i el creixement del 

teixit empresarial afavoreix l’anàlisi i el debat dels indicadors econòmics . 

ÍNDEX FEGP DE COMPETITIVITAT DE LES COMARQUES CATALANES
L’edició 2019 de l’Índex de Competitivitat Comarcal arriba a la 15a en la sèrie 

d’aquest estudi, impulsat inicialment per l’Associació d’Empresaris de l’Alt 

Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEPG) . 

Des del 2005, any en què es va elaborar per primer cop l’Índex de Competi-

tivitat Territorial, s’ha consolidat com un dels principals instruments d’anàlisi 

dels determinants de la competitivitat de les comarques catalanes, donant 

llum sobre les seves interrelacions i millorant la comprensió de les fortaleses 

i febleses de les economies comarcals, de forma que els agents territorials 

puguin encarar amb major rigor els principals reptes i oportunitats als què 

han de fer front en el futur .

INFORME FEGP DE CONJUNTURA ECONÒMICA
De caràcter semestral, analitza l’evolució dels sectors més significatius de 

l’economia i els principals indicadors d’activitat per les comarques en què la 

FEGP opera: el Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès .

La consultoria Actíva Prospect és l’encarregada dels estudis amb el suport 

de Caixabank i la Diputació de Barcelona, a través de NODE Garraf, així com 

també l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú .

L’índex de competitivitat territorial FEGP proporciona la posició de cadascuna 

de les 42 comarques catalanes en relació a un rànquing global de competiti-

vitat . Aquest índex no analitza el grau de desenvolupament de les comarques 

sinó que determina la seva posició en base a les condicions que ofereix el 

territori per afavorir la competitivitat de l’activitat econòmica del territori . 

Mapa dels resultats de 2019

Estudis periòdics de la FEGP
 

a Estudi de taxes municipals
a Índex FEGP de Competitivitat  Territorial  

de les Comarques Catalanes
a Informe de Conjuntura  Econòmica del Gran Penedès

Aquesta iniciativa neixia fa 11 anys amb l’objectiu 
d’acompanyar i ensenyar el camí a les persones que tenen 
una idea i no saben ben bé com portar-la a la pràctica .

De la mà de la Mancomunitat Penedès Garraf i tot un seguit 
d’experts que de manera altruïsta cedeixen el seu know how 
als nous emprenedors es programen jornades de treball, 
entrevistes personals i sessions Start on aquells que estan 
decidint posar-se pel seu compte poden resoldre de forma 
directa els seus neguits i inquietuds . 

FEGP ADVISING, FOMETANT L’EMPRENEDORIA

SUMA-T’HI

www.edifi cispositius.cat/empreses Promou: Amb el fi nançament de:Organitza:

Cooperativa no lucrativa
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Avantatges, descomptes i convenis exclusius

Exclusivament per a les empreses i els professionals associats a la FEGP, 

l’entitat disposa de determinats acords comercials que suposen bons des-

comptes i tota mena d’avantatges . 

SUBMINISTRAMENTS

ENTITATS BANCÀRIES · CONDICIONS PREFERENTS

TRANSPORTS

-40%
lloguer d’espais

seus de la FEGP  

+ info a www.fegp.cat

COMUNICACIÓ

ASSESSORAMENT

Junny, 2017
Núm. 137

Reportatges d’Empresa

Coolinary
Grup Instatec
Fertub

Estrelles i Forquilles

Cal Padrí
Gent emprenedora

Josep Baijet
Economia

Índex ADEPG · FEGP 2017 
de Competitivitat Territorial

S O

E

1

PROMOCIÓ

FORMACIÓIMPULS

POSICIONAMENT

ESTRATÈGIA

INTERNACIONALITZACIÓ

CREIXEMENT VENDES

I a més,
FEGP Market
Avantatges exclusius de 
socis per a socis
www.fegp.cat

Fins a 
-0.10 €/ l

Fins al 
-50%

Fins al 
-10%

Fins al 
-50%

ESPAIS A DISPOSICIÓ DELS SOCIS
La FEGP ofereix un servei de lloguer d’espais de treball totalment equipats, on trobareu 

l’entorn més adequat i favorable per atendre els vostres clients, organitzar reunions, 

presentacions o sessions formatives .

La Federació d’Empresaris del Gran Penedès disposa de tres seus socials, a Vilanova i 
la Geltrú (Garraf), a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i a El Vendrell (Baix Pene-

dès), amb un total de 7 espais a disposició de les empreses que els sigui de menester 

amb un descompte del 40% en la tarifa de lloguer .

GRUP DE COMPRA D’ENERGIA
La Federació Empresarial del Gran Penedès promou el grup de compra d’energia elèctrica . La participació és oberta -exclusivament- a totes les empreses associades a la FEGP . Fins ara, amb l’experiència d’aquests darrers quatre anys, les 

companyies que s’hi han adherit han pogut comprovar com la factura elèctrica es reduïa de manera significativa . A l’hora de comprar l’energia és del tot determinant tenir capacitat de negociar per obtenir els millors preus de mercat . Entre 

tots, sumant la capacitat de consum d’uns i altres, s’obtenen les millors condicions . Si encara no formeu part del grup de compra d’energia de la FEGP, i voleu estalviar en la factura elèctrica, podeu demanar més informació a direccio@fegp .cat . 



Dones d’Empresa

Dones d’Empresa és el col·lectiu que va néixer el mes 

de març de 2008 i avui ja aglutina més de 600 dones 

emprenedores, empresàries, directives i executives amb 

el pretext de donar-se suport, compartir experiències i 

crear xarxa comercial entre elles mateixes .

L’objectiu de Dones d’Empresa és col·laborar en el desen-

volupament de la dona professional i guanyar presència 

i visibilitat en els òrgans de decisió i de representació .

Una intenció que transcendeix, ja que busca contribuir a 

l’evolució i millora de la societat en general, a través de 

la suma de talents i de mirades . Ofereix atenció, suport, 

assessorament, recursos i estratègies, a més d’una 

formació específica i singularitzada . Promou serveis, 

activitats i proposa espais de trobada amb la finali-

tat d’afavorir l’oportunitat de fer contactes, fomentar 

la cooperació, la innovació i l’enfortiment de projectes 

empresarials liderats per dones .

Joves d’Empresa

10è aniversari de Joves d’Empresa.

Aquest 2019 Joves d’Empresa ha celebrat el seu 10è 

aniversari amb un sopar d’interrelació, a la Cucanya, a 

Vilanova i la Geltrú . L’efemèride també ha servit per refer 

la imatge gràfica, que ha realitzat el reconegut dissen-

yador, premi Laos, Raúl Ramos, de Cocolia . Alhora, s’ha 

estrenat el nou web del col·lectiu de mans de l’empresa 

Offing Solutions Web .

Interrelació i experiències
El col·lectiu Joves d’Empresa està format per gent 

d’empresa de tots els sectors professionals de l’Alt 

Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, que tenen com a 

característica principal l’actitud jove i positiva vers 

l’empresa, sense sobrepassar els 39 anys d’edat . 

Joves d’Empresa naixia l’any 2009 sota el paraigües de 

l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix 

Penedès (ADEPG), actualment la Federació Empresarial 

del Gran Penedès (FEGP) . Des de la seva creació, més de 

300 persones s’hi han afiliat per fer negoci . Per adherir-

se al col·lectiu només cal registrar-se, sense cap tipus de 

quota, a la pàgina web www.jovesdempresa.cat .

Des de Joves d’Empresa s’impulsa un programa 

d’activitats que els permeti generar negoci . També dóna 

sortida als dubtes que en més d’una ocasió es formula 

la gent d’empresa . Periòdicament, organitza xerrades 

i col·loquis en què es plantegen qüestions relacionades 

amb l’actualitat i el funcionament empresarial .

El col·lectiu promou la interrelació i el negoci entre 
els seus membres des dels seus inici, amb trobades 
periòdiques de contacte, com el Chesse and Business.

Joves d’Empresa liura el Premi Jove Emprenedor en 
el marc de la Nit de l’Empresa de la FEGP.

L’agenda d’activitats
 

a Sopar anual d’empresàries, 
directives, executives 

a Congrés de Dones d’Empresa
a Premi Estela Dona Emprenedora

a Taules rodones
a Sessions experiencials

Socis FEGP
 Afiliació

Gratuïta

120 començals van participar al Sopar Anual de Dones d’Empresa, a Le Meridien Ra, el març de 2019.

Premi Estela Dona Emprenedora · 2019
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Decàleg FEGP de l’Ètica Empresarial

1 Considerar que el més important són les persones
Respectar en tot moment la seva dignitat i seguretat, sense discriminació de cap mena, formin 

part dels públics interns de l’empresa, dels públics que hi estan en contacte o dels públics de 

l’entorn . 

2 Promoure la integritat, l’honestedat i la justícia
De les persones dins l’organització, pel que fa al seu tracte amb treballadors, clients, proveïdors 

o d’altres persones, així com pel que fa a la relació amb d’altres organitzacions . Promoure espe-

cialment la motivació, la fidelització, l’aprenentatge i la formació permanent de tots i cadascun 

dels individus . 

3 Complir amb rigor i puntualitat els compromisos
Els adquirits amb treballadors, clients, proveïdors i d’altres persones, així com amb les administra-

cions i d’altres organitzacions, mitjançant el manteniment d’un sistema viu de qualitat global . 

4 Mantenir una comunicació i una informació transparent i verídica
És la base de la confiança entre persones, marca la diferència en la capacitat de interdependència 

i és l’essència del treball en equip . Ha de ser la que calgui, per a cadascun dels agents econòmics 

i socials interessats, entre els quals hi ha accionistes, creditors, clients, treballadors i Administra-

ció pública . 

5 Superar els mínims que exigeix la legislació
Complir les lleis, els reglaments i les normes que siguin aplicables, tant a l’empresa com pel que 

fa als seus productes i/o serveis, superant els mínims en seguretat i sostenibilitat, tant o més per 

convicció que per obligació . 

6 Realitzar publicitat comercial verídica i responsable
Sense enganys que falsegin les prestacions reals dels productes i/o serveis . Observar una política 

de continuïtat i prestigi a llarg termini, per sobre del benefici immediat a curt termini . 

7 Respectar i defensar els drets humans
Com a comportament responsable de l’empresa tot fomentant les activitats educatives i la inte-

gració de les persones més desafavorides de la comunitat . 

8 Observar el màxim compromís amb l’entorn
No degradar-lo i respectar el medi ambient, sense perdre mai de vista la continuïtat de la vida en 

el nostre planeta . 

9 Assegurar la continuïtat de l’empresa
Tot donant un veritable servei que contribueixi al bé comú i alhora promoure la creativitat com-

partida, traduïda en innovacions rendibles . 

10 Crear riquesa suficient
Generar riquesa (valor afegit) per retribuir adequadament els treballadors (treball) i els propieta-

ris (pel capital i el risc assumit) i atendre els deures fiscals; així com col·laborar en el progrés de la 

societat civil (país) on està arrelada i viu l’empresa .

Una empresa actua d’acord amb l’ètica empresarial quan, a més a més de generar riquesa 
(valor afegit) i de vetllar per la seva continuïtat, ho fa amb actituds i maneres que garanteixen 
una missió en què els valors i els objectius prioritaris són:




