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Editorial

 La indústria, la gran oblidada 
del nostre país

Entrem a la part final de l’any, un tercer qua-
drimestre marcat pels anuncis de tancament 
de les plantes de Saint Gobain a l’Arboç, 
Robert Bosch a Castellet i la Gornal i Alfisa 
a Santa Margarida i els Monjos. Tots comp-

tàvem que en el context de la Covid-19 es podien produir 
problemes de continuïtat d’empreses, però en aquest cas 
són decisions que van més enllà, estem parlant de reor-
ganització empresarial i de model industrial de país. Per 
tant, aquesta realitat fa que siguin necessàries actuaci-
ons a dos nivells: curt termini i llarg termini. 

En el curt termini cal prioritzar poder revertir la situa-
ció, si convé amb inversió pública. Si això no és possible, 
ajornar la decisió per tenir marge per buscar una alter-
nativa productiva industrial per a les plantes que deixin 
de treballar.  No ens podem resignar a tancar i prou; re-
clamem que el territori del Gran Penedès tingui el mateix 
tracte que altres territoris del país, que tots els agents 
socials i econòmics, conjuntament amb les administraci-
ons, busquin noves alternatives industrials, com s’ha fet 
amb molt d’encert en el cas de Nissan.

A llarg termini és indispensable treballar per remodelar 
el teixit industrial del nostre país, la crisi sanitària i ara 
les deslocalitzacions d’empreses del sector de l’automò-
bil ens indiquen que tenim una excessiva dependència de 
centres de decisió molt llunyans. Cal treballar per poten-
ciar indústria autòctona amb centres de decisió propers 
que també siguin independents tecnològicament. 

Per tot això és indispensable començar a treballar el més 
aviat possible un nou Pla Industrial català, que destini re-
cursos a recerca i innovació, que apliqui els avanços tèc-
nics i científics a desenvolupar tecnologia, que fomenti 
la cooperació publico-privada i que sigui capaç d’atreure 
talent. L’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació 
Econòmica, que van signar els agents socials i econò-
mics i la Generalitat de Catalunya el passat 20 de juliol 
de 2020, és un bon començament.

Pel que fa a la fotografia de la realitat econòmica a les 
nostres comarques després de 9 mesos de l’inici de la 
crisi sanitària, trobareu en aquesta edició de la revista 
Perspectiva un resum de l’Informe de Conjuntura Eco-

nòmica corresponent al primer semestre 2020, el primer 
informe referit al període Covid-19. També us expliquem 
els resultats de la segona enquesta, realitzada el mes 
de Juliol. Interessant veure l’evolució en referència a la 
primera realitzada el mes de març.

Per últim els esdeveniments que estan previstos. Estem en un 
moment on ens tocarà conviure amb la Covid-19 durant al-
guns mesos més, i hem d’intentar realitzar totes les activitats 
aplicant les mesures de seguretat perceptives. Pràcticament 
tot es pot fer amb noves dinàmiques. Així, us recordo que el 
proper dia 16 d’octubre se celebrarà el VI Congrés Dones 
d’Empresa i 13a. Trobada anual, encara esteu a temps de 
participar-hi fent la vostra inscripció a través del nostre web. 
Hi ha dues opcions: presencialment o telemàticament. 

També mantenim la Nit de l’Empresa 2020-Gala dels 
Premis FEGP 2020, que es celebrarà el 27 de novembre 
a la Finca Mas Solers. Més que mai és important que els 
empresaris fem pinya i que transmetem normalitat, per 
tant us animem a participar. Aquest any comptarem amb 
les presències confirmades de l’economista Xavier Sala 
i Martín, que ens oferirà una conferència,  i del Conseller 
d’Empresa i Coneixement, l’Hble. Sr. Ramon Tremosa. 
Apunteu-vos, ens veiem el dia 27 de novembre!

Neus Lloveras i Massana
Presidenta FEGP

Revista Perspectiva Setembre 2020

Segona Edició 
Programa de Direcció en Màrqueting
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6è Congrés Dones d’Empresa

El col·lectiu Dones d’Em-
presa de la FEGP celebra 
el divendres 16 d’octubre 
el seu 6è congrés i 13a 
trobada anual reivindi-

cant la visibilitat de la dona directiva 
i emprenedora, especialment en el 
sector de la tecnologia on la història 
sempre ha amagat el pes femení. Per 
això, el congrés d’aquest any es pre-
senta sota el títol: Generant el canvi 
amb tecnologia. Inspira’t. 
Amb l’objectiu de fer visible i rei-
vindicar la tasca de les dones 
que ocupen llocs de direcció a 
les empreses, el col·lectiu Dones 
d’Empresa de la FEGP celebra el 
divendres 16 d’octubre el seu 6è 
congrés amb un ampli cartell de 
conferenciants que encapçala la 
cofundadora i directora de màrque-
ting de Fibracat, Meritxell Bautista. 
Ella farà la conferència central titu-
lada Sense por a Goliat, on reivindica 

el pes de la dona en el món de la 
direcció de l’empresa i la necessi-
tat de fer-la visible. “En el món de 
la direcció calen més dones. Hi són, 
però les hem de veure. És important 
que s’ensenyi què fan, els resultats 
que obtenen, per crear referents. 
Que quan la meva filla agafi un lli-
bre no només es trobi a Einstein”, 
afirma la cofundadora de Fibracat, 
la primera operadora catalana de 

telecomunicacions que competeix 
amb Movistar, Orange o Vodafone. 
Meritxell Bautista, que abans d’en-
gegar aquest negoci familiar va 
treballar durant anys en empreses 
multinacionals, és una apassiona-
da de la seva feina, enamorada de 
la seva família i obertament femi-
nista. És un exemple de dona 
emprenedora i això l’ha convertit en 
un referent al nostre país.

Som i serem

Planificació
Estrtatègica

Millora
Rentabilitat

Control de
gestió info@aantalfinance.com

aantalfinance.com

673.00.35.41

Control caixa
i finançament

Vols millorar els resultats de la teva empresa?

1º Consultoria 
GRATUÏTA

Coaching estratègic i financer per a PIMES
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6è Congrés Dones d’Empresa

L’enginy invisible

El 6è Congrés Dones 
d’Empresa se cele-
brarà a l’edifici Neàpolis 
de Vilanova i la Geltrú 
i obrirà al públic a les 

10.30 h amb la inauguració de l’ex-
posició L’enginy invisible, cedida 
per Núria Salan, professora i 
sotsdirectora de l’Escola Superior 
d’Enginyeria Industrial, Aeroespa-
cial i Audiovisual de Terrassa (UPC) 
i presidenta de la Societat Catalana 
de Tecnologia. L’exposició fa visible 
el pes i el paper de la dona en el món 
de la tecnologia al llarg de la his-
tòria. “Si un dels motius pels quals, 
fins ara, no hi ha hagut gaires noies 
en estudis de tecnologia, ha estat la 
manca de referents., fem visible el 
talent històric i actual de les dones 
tecnòlogues i canviem les xifres”, 
reivindica Núria Salan, que a més 

també serà present en el 6è Congrés 
de Dones presentant la conferència 
de Meritxell Bautista, i en la trobada 
anual de Dones d’Empresa. 
La inauguració del congrés, prevista 
a les 11 del matí, anirà a càrrec de la 
presidenta de la FEGP, Neus Lloveras, 
Sílvia Domènech, del grup impul-
sor de Dones d’Empresa i, aquest 
any, hi participaran també la direc-
tora general de Societat Digital de 
la Generalitat, Joana Barbany, i l’al-
caldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga 
Arnau. Com en l’anterior ocasió, a 
més de Neu Lloveras i una represen-
tant del col·lectiu Dones d’Empresa, 
en aquest cas Carme Gatell, la cloen-
da anirà a càrrec de la regidora de 
Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Vilanova, Conxi Martínez, 
i la directora executiva de l’Institut 
Català de les Dones, Núria Ramon. 

Què pensa 
Meritxell 
Bautista?

“És important sentir-se 
satisfet amb un mateix. 
Quan em vaig trobar a 
mi mateixa va resultar 
vital per a la resta de 
coses”

“Treballar, com feia 
jo, en empreses 
multinacionals 
grans et genera una 
posició d’èxit i un ego 
considerables.  
I quan passes de moure 
milions d’euros en 
negociacions a una 
empresa familiar és 
important gestionar 
aquest ego”

“Les empreses han de 
tenir ànima, sobretot 
quan arriba el moment 
que la dimensió de 
l’empresa et pot fer 
perdre el control 
d’algunes coses”
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6è Congrés Dones d’Empresa / programació

Taules, tallers i conferències

PRESENTA 
Núria Salán,  
presidenta societat 
catalana de tecnologia

 12.30 h.
Conferència 

central: 
“Sense por a 

Goliat”

Meritxell Bautista,  
Cofundadora i directora  
de màrqueting de Fibracat

 13.10 h.
Píndola taller: 

Taller de 
musicoteràpia

 11.00 h.
Obertura

Patrícia Martí, 
psicooncòloga i 

musicoterapeuta a la  
Fundació Oncolliga.

Servei a taula al mirador obert de 
Neàpolis.

 14.00 h.
Pausa/Dinar: 

A càrrec de la 
Masia La Torre 

del Gall

 10.15 h.
Obertura  
de portes

 10.30 h.
Recepció i 
acreditació

Sílvia Domènech,  
membre del grup 

impulsor de Dones 
d’Empresa 

Neus LLoveras,   
presidenta de la Federació 

Empresarial del Gran Penedès

Olga Arnau,  
Alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú

Joana Barbany,,  
directora general de 
societat digital de la 
Generalitat de Catalunya

MODERA 
Noemí Cusiné, 
responsable 
d’Empresa a 
l’Ajuntament de 
Vilanova i  
la Geltrú

Susanna Mañé,  
coaching financer i 

fundadora  
d’AAntal Consulting

Mei Sorroca,  
jurista a Sorroca Serrano 
Partners i especialitzada 

en el mecanisme de la 
segona oportunitat

 11.30 h.
Taula 1:

“Tendències de 
canvi en la gestió 

empresarial”

Lores López,  
jurista i creadora del programa 
Dones mentores (mentoring 
social amb perspectiva de 
gènere)

Maria Torra,  
economicta i CEO a 
Dracma corredoria 
d’assegurances
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6è Congrés Dones d’Empresa / programació

MODERA 

Clara Virgili, 
periodista i 
productora al Grup 
Naciódigital

Rosa Paradell,  
enginyera en 

telecomunicacions i directora 
de desenvolupament a la 

fundació i2CAT

Andrea Sánchez-
Montañés, 
responsable de 
comunicació a FabLab 
Sant Cugat-Esade. 
Creàpolis

 16.30 h.
Taula 3:

“Innovar, la clau de 
l’empresa competitiva”

Elsa Yranzo,  
dissenyadora i directora 
d’art. Food design.

MODERA 
Olga Aibar, 
periodista 
al Penedès 
Econòmic.

Montse Marzo, 
HR business partner 

commercial a Revlon. 
Effective Manager 

People.

Anna Bernabeu, 
Directora de 

persones de port 
de Barcelona

 15.30 h.
Taula 2:

“Transformació  
del mercat  

laboral”

Maria Esteban, 
Dissenyadora a M2 Studio. 
Disseny del benestar. Les 
persones com a centre del 
disseny.

Fàtima Jiménez, 
Consultora i tècnica 
superior en riscos 
laborals. Responsable 
Territorial d’Europreven 
a Barcelona

MODERA 
Rosa  
Vendrell,
periodista

Ester Garcia, 
directora a The 
Wine Business 

School

Carme 
Noguera, 

CEO a 
Naulover

 17.30 h.
Taula 4:

“De la passió a la 
professió”

Eli Abad, física 
i MBA, consellera 
a Between 
Technology

 18.40 h.
Presentació: 

Trobada anual  
de Dones 

d’Empresa

Núria Camps,  
directora de 
Cadena SER, Alt 
penedés i GarrafLaura Marin,  

periodista a  
l’Eix Diari

Carme Gatell,  
membre del grup 

impulsor de Dones 
d’Empresa 

Núria Salán,  
presidenta de la Societat 
Catalana de Tecnología

 18.30 h.
Pausa

A continuació.
Lliurament de 

guardons Dones 
d’Empresa 2020

Núria Ramon, 
Directora Institut 
Català de els Dones 
de la Generalitat de 
Catalunya

Conxi Martínez, 
Regidora Regidora 

d’Hisenda, Empresa i 
Innovació Ajuntament 

Vilanova i
la Geltrú

 19.30 h.
Cloenda
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6è Congrés Dones d’Empresa

A quest any, i motivat per la crisi sanitària, 
la Trobada Anual de Dones d’Empresa se 
celebra a continuació del Congrés, tot i que 
s’ha suprimit el tradicional sopar. La tro-
bada d’enguany, que tindrà lloc al mateix 

espai Neàpolis de Vilanova, serà presentat per la perio-
dista vilanovina Laura Marín, subdirectora del digital Eix 
Diari, i comptarà amb la participació com a convidades 
d’honor de Núria Salan, presidenta de la Societat Catala-
na de Tecnologia, i Núria Camps, directora de la Cadena 
SER Penedès-Garraf. L’acte començarà cap a les 18.40, 
just després de la darrera taula del congrés, i a continua-
ció es farà el lliurament dels guardons Dones d’Empresa: 
el Guardó Dones d’Empresa al reconeixement a la tasca 
empresarial d’una de les dones empresàries del territori i el  
Guardó Dona i Tecnologia, al reconeixement d’una dona per 
la seva trajectòria a través de la innovació i la tecnologia. 

13a Trobada anual 
i lliurament dels 
guardons Dones 
d’Empresa 2020 A LA VOSTRA EMPRESA...

Teniu el servidor des de fa més de 4 anys?

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

renovar-los contínuament?

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

La vostra despesa en telefonia supera els 200€ mensuals?

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

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

Necessiteu processar les comandes dels vostres venedors amb rapidesa?

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

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

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

incrementant vendes i els que les estan reduint?

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

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

SI HEU RESPOST SÍ A ALGUNA D’AQUESTES PREGUNTES...

...ENHORABONA! TELEMÀTIC US POT AJUDAR!

Sistemes i Projectes Informàtics, Serveis Cloud i Software ERP

Ca l’Escoda, 8 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

TELEMÀTIC Solucions Informàtiques, S.L.

Sant Sebastià 7 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Tel. 93 814 28 09    |    info@telematic.cat

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

carta.indd   1 29/10/18   14:23

Es tracta d’un recull de vint-i-un retrats  
d’empresàries emprenedores de sectors 
diversos que han triomfat en el seu àmbit i 
expliquen les claus i els secrets d’aquest èxit i  
de com han obert camí. 
El pots comprar a www.fegp.cat

Continua a la venda 
“21 Dones Emprenedores 
del s.XXI”
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Informe de conjuntura econòmica 

Recuperar la confiança, la clau 
per a la reactivació del consum i 
la recuperació econòmica

Els nous rebrots han fet 
minvar la confiança dels 
consumidors davant la 
possibilitat de la posa-
da en marxa de noves 

mesures de control de la pandèmia. El 
consum de les llars, el principal com-
ponent del PIB nacional, ha caigut un 
26,3% en els darrers mesos, posant 
en evidència la desconfiança dels 
consumidors en el futur immediat. El 
control dels rebrots serà essencial per 
a recuperar la confiança i impulsar el 
consum i el creixement de l’economia.
Aquesta és una de les conclusions 
que recull l’Informe de Conjuntura 
Econòmica corresponent al primer 
semestre de 2020 i que ha elaborat 
l’agència especialitzada en estudis 
econòmics Activa Prospect amb la 
col·laboració de CaixaBank i el suport 
de la Diputació de Barcelona, Node 

Garraf i els ajuntaments de Vilanova i 
la Geltrú i Vilafranca del Penedès.
L’estacionalitat que caracteritza l’eco-
nomia espanyola i catalana fa que la 
primera meitat de l’any sigui la més 
favorable per al creixement de l’ac-
tivitat econòmica, davant la menor 
activitat que registra la segona 
meitat de l’any. Els retrocessos expe-
rimentats durant el primer semestre 
esborren les possibilitats de recupe-
ració total durant el 2020, fent que el 
retorn als nivells de PIB del 2019 sigui 
més lent del previst inicialment.
Les darreres actualitzacions de les pre-
visions de creixement pels propers anys 
apunten a una divergència entre l’eco-
nomia espanyola i la resta d’economies 
de la zona euro. Els mals resultats dels 
mesos de juliol i agost han fet revisar 
a la baixa les previsions de creixement 
de l’economia espanyola, que aquest 

any situaria la seva caiguda entre el 
10,5% i el 12,6% del PIB. Contrària-
ment, l’OCDE i el BCE han millorat les 
projeccions de creixement pel conjunt 

L’estacionalitat 
que caracteritza 

a l’economia 
espanyola i catalana 

fa impossible la 
recuperació dels 

nivells de PIB 
previstos pel 2020, 

ja que el confinament 
ha coincidit amb 

els mesos de major 
activitat
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de la zona euro, moderant la seva cai-
guda fins al 8,0% durant aquest 2020. 
Així doncs, els sectors i els territoris 
més orientats a l’exportació tindran 
unes millors perspectives de creixe-
ment pels pròxims anys.
Les dificultats que està tenint Espan-
ya per a controlar l’expansió de la 
pandèmia està fent que els escena-
ris de futur apuntin a una recuperació 
més lenta del que inicialment s’es-
perava. Aquest fet pot comportar el 
tancament d’un important nombre 
d’empreses que siguin inviables en el 
curt termini fruit de la caiguda de la 
facturació i les tensions de tresoreria. 
Segons les darreres dades del Banc 
d’Espanya, una de cada quatre empre-
ses es troba en risc de dissolució.

GARRAF
El major pes del turisme a l’estructu-
ra productiva del Garraf ha fet que 
la comarca fos més vulnerable que la 
resta de l’economia catalana davant 
del xoc provocat per la covid-19. El 
Garraf ha perdut durant els sis pri-

mers mesos de l’any el 7,9% dels seus 
llocs de treball, davant la pèrdua del 
4,3% de la resta de l’economia cata-
lana. De fet, les pèrdues d’ocupació 
al comerç i l’hoteleria expliquen el 
76,4% de la destrucció d’ocupació a 
la comarca, molt superior al 46,1% a 
la resta de Catalunya.
L’informe constata com han estat les 
activitats més exposades a la interac-
ció social i més intensives en treball 
les més afectades per les mesures per 
controlar la pandèmia. El Garraf, molt 
orientat al sector turístic, ha vist com 
durant la primera meitat del 2020 es 
destruïen el 17,8% dels llocs de treba-
ll a l’hoteleria, el 17,5% als transports 
i el 8,0% al comerç. En aquest sentit, 
el creixement de la indústria alimen-
tària, de la indústria tèxtil i de la 
indústria manufacturera només ha 
compensat parcialment les pèrdues 
d’ocupació a la resta de sectors.

ALT PENEDÈS
L’Alt Penedès ha estat la comarca 
penedesenca menys afectada per 
la crisi econòmica, perdent només 
un 2,9% de l’ocupació gràcies a un 
millor comportament dels Serveis i un 
major pes del sector industrial sobre 
la seva estructura productiva, el qual 
s’ha vist menys afectat per l’aturada 
de l’activitat econòmica que algunes 
activitats dels Serveis. Tot i l’incre-
ment de l’atur, l’Alt Penedès es manté 
com la comarca de l’àmbit amb la 
taxa d’atur més baixa (12,6%).
Més d’una quarta part dels 1.189 llocs 
de treball destruïts a l’Alt Penedès 
corresponen als sectors de la fabri-
cació de materials de transport, la 
metal·lúrgia i el cautxú i el plàstic, acti-

vitats molt vinculades a la indústria 
automobilística, un sector que actual-
ment pateix una crisi a gran escala.

BAIX PENEDÈS
El teixit empresarial del Baix Penedès 
és un dels que millor ha resistit la des-
acceleració econòmica, retrocedint 
un 6,1% davant les pèrdues del 9,0% 
a l’Alt Penedès i del 9,5% al conjunt 
de Catalunya. La comarca ha des-
truït considerablement menys centres 
de treball als Serveis, la Indústria i la 
Construcció que la resta de territoris 
analitzats. No obstant, les pèrdues de 
llocs de treball a l’hoteleria, el comerç 
i les altres activitats socials han arros-
segat a la baixa els nivells d’ocupació 
de la comarca, que han baixat un 3,9%.

Les males notícies publicades darre-
rament respecte a la indústria de la 
comarca amb el tancament de plantes 
de gran importància contrasten amb el 
bon comportament del sector durant el 
primer semestre de l’any, període en el 
qual set dels 14 subsectors industrials 
van aconseguir mantenir o augmentar 
les seves plantilles. 

Podeu consultar l’informe com-
plet a www.fegp.cat 

Una recuperació 
més lenta del previst 

pot comportar el 
tancament d’un 

nombre important 
d’empreses inviables 

en el curt termini

La por a un segon 
confinament davant 
el sorgiment de nous 

brots de Covid-19 
han fet caure el 

consum i la confiança 
de les llars, el 

principal factor per 
a la recuperació del 

creixement econòmic
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L’enquesta de la FEGP

A 
principi de setembre es 
va presentar l’informe 
elaborat amb les dades 
recollides d’una enques-
ta que va realitzar la 

FEGP, sobre la situació de les empreses 
en relació amb el coronavirus al territo-
ri del Gran Penedès. La presidenta de la 
FEGP, Neus Lloveras i el vicepresident 
de l’entitat, Xavier Montoliu van expo-
sar les dades recollides a l’enquesta 
realitzada l’última setmana de juliol de 
2020 comparades amb les dades reco-
llides quinze dies després d’haver estat 
declarat l’estat d’alarma el 12 de març 
de 2020 per part del govern espanyol.

Com a dada principal, se n’extreu que 
el 70% de les empreses que han donat 

resposta a l’enquesta asseguren que 
han hagut de tancar o reduir l’activitat 
per culpa de la crisi econòmica resultant 
de la pandèmia. Per altra banda, tam-
bé mostra que el 20% de les empreses 
consultades han reinventat els seus pro-
ductes o serveis, demostrant una gran 
capacitat d’adaptació.
Lloveras es va comprometre a traslladar 
a les administracions les tres principals 
demandes que ha recollit l’enquesta: 
una reforma fiscal, que s’allarguin els 
ERTO’s i que es redueixi la pressió fiscal. 
També va insistir en la importància de 
treballar en plans sectorials, cosa que 
des de la FEGP ja s’ha reclamat als ajun-
taments i a la Generalitat. 
“El que volem amb aquesta enquesta 
és tenir un altre tipus d’informació, una 

informació que les estadístiques públi-
ques no ens donen i que ens diu què 
estan fent les empreses i què necessi-
ten. Perquè nosaltres, com a patronal, 
volem fer d’altaveu de les empreses i 
defensar els seus interessos i, per tant, 
el que necessitem és saber què estan 
demanant, què els cal”, va assegurar la 
presidenta de la FEGP.

Neus Lloveras també va exposar com 
a conclusions generals que els enques-
tats perceben que les ajudes públiques 
han estat insuficients per part de les 
administracions i va posar en valor el 
consens per demanar una pròrroga dels 
ERTO’s, que es revisi la reforma laboral 
per regular mesures com el teletreball, i 
que es redueixi la pressió fiscal. 

El 70% de les empreses del Gran 
Penedès han hagut de tancar o reduir 
l’activitat per culpa de la Covid-19
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Davant l’anunci de tancament d’empreses al Gran Penedès

A questes darreres 
setmanes hem cone-
gut la voluntat de les 
empreses Saint-Go-
bain Glass, Robert 

Bosch España, i Alfisa, d’abandonar 
la seva activitat a les plantes de l’Ar-
boç (Baix Penedès) i de Castellet i la 
Gornal i Santa Margarida i els Mon-
jos (Alt Penedès) respectivament.

Des de la FEGP, hem estat en 
contacte amb les empreses i, res-
pectant les decisions empresarials, 
lamentem la situació perquè la seva 
materialització suposaria una pèr-
dua molt important per al teixit 
econòmic de les dues comarques.
Ens posem a disposició de les 
empreses per cercar, conjunta-

ment amb els agents socials i les 
diferents administracions, solu-
cions que puguin revertir aquestes 
decisions, ajornar-les en el temps o 
donar una nova sortida empresarial 
a les plantes afectades.

Però, alhora, volem manifestar 
que, més enllà d’afrontar aques-
ta problemàtica a curt termini, cal 
començar a treballar de manera 
urgent un pla estratègic industrial de 
Catalunya amb l’objectiu de  cons-
truir un model econòmic robust, 
capaç de generar ocupació de qua-
litat, amb indústria autòctona i 
centres de decisió propers i indepen-
dents tecnològicament. 
Aquest pla hauria de posar una 
mirada especial a les comarques 

de l’Alt Penedès, Baix Penedès i 
Garraf, que s’estan veient molt 
afectades pel tancament d’em-
preses relacionades amb el sector 
de l’automòbil, però també per la 
davallada del sector turístic, apor-
tant-hi inversions que augmentin 
la competitivitat d’aquest territori 
i la sostenibilitat de l’ocupació. 

La FEGP reclama un pla 
estratègic industrial per construir 
un nou model econòmic robust

Cal començar a 
treballar de manera 

urgent un pla 
estratègic industrial 

de Catalunya
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AEGECat

1/ Considerem que les noves res-
triccions que limiten a 10 

persones (ara 6) les trobades o reu-
nions públiques i privades en cap 
cas haurien d’afectar les empre-
ses de gestió d’esdeveniments i 
casaments ja que al tractar-se d’una 
activitat econòmica regulada no només 
es garanteixen totes les mesures i pro-
tocols vigents sinó que se n’apliquen 
d’extraordinaris per tal d’oferir al client 
les màximes condicions sanitàries per 
desenvolupar la seva celebració privada. 

2/ Exigim a la Generalitat de 
Catalunya que clarifiqui l’ex-

clusió explícita de les empreses 
d’organització d’esdeveniments 
i casaments d’aquestes noves 
mesures i que ho faci públic per tal 
de tornar la confiança als clients que 
han confiat en aquestes empreses. 

3/Reclamem a la Genera-
litat de Catalunya que a 

l’hora de dissenyar o dictar noves 
mesures consideri les empreses 
d’organització d’esdeveniments 
i casaments com un subsector 
diferenciat de la restauració i l’oci 
nocturn, en tant que al tractar-se 
de celebracions privades amb llis-
tes tancades de convidats ofereixen 
majors garanties per gestionar i apli-
car els protocols establerts. 

4/Demanem a la Generalitat de 
Catalunya que activi una línia 

específica d’ajudes per a aquest 
sector per no condemnar al tanca-
ment les empreses afectades per la 
normativa vigent.

5/ Reiterem el nostre compromís 
a contribuir amb tots els 

mitjans possibles al control i erra-
dicació de la pandèmia impulsant 
mesures i protocols extraordina-
ris com els que ja estem aplicant per 
garantir la màxima seguretat sani-
tària tant dels nostres clients com 
dels nostres treballadors. 

6/Ens reservem el dret a 
emprendre les accions legals 

oportunes per tal de defensar els 
interessos de les empreses associa-
des i del conjunt d’un sector que està 
patint de manera extrema els efectes 
de la crisi sanitària sense que l’admi-
nistració pública hagi mostrat, ara com 
ara, la voluntat de trobar solucions que 
en garanteixin la seva supervivència. 

Les empreses de casaments reclamen 
al Govern poder continuar treballant 
amb totes les garanties sanitàries

�
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PROmoure:
Et bonifiquem
la teva quota
d'associat.
Abonar-te el 10% de la teva quota d'associat fins a un màxim de 50 euros per compte*, és una
manera de promoure els teus interessos professionals, no et sembla?

Si ets membre de la Federació Empresarial del Gran Penedès i vols promoure la teva feina, protegir
els teus interessos o els teus valors professionals, amb Banc�Sabadell ho pots fer. Et beneficiaràs
de les solucions financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals.

Truca’ns al 900�500�170, identifica't com a membre del teu col·lectiu i comencem a treballar.

bancsabadell.com

*Bonificació del 10% de la quota d'associat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es
realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es
realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos..

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc

del producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba
adherit al Fons Espanyol de Garantia
de Dipòsits d’Entitats de Crèdit. La

quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de

100.000 euros per dipositant.

Davant les noves restriccions anunciades per la Generalitat de 
Catalunya durant el mes d’agost per frenar els contagis de 
Covid-19 i evitar rebrots de la pandèmia, l’Associació d’Em-
preses de Gestió d’Esdeveniments i Casaments de Catalunya 
(AEGECat), sectorial de la Federació d’Empresaris del Gran 

Penedès (FEGP) que aglutina un centenar d’empreses, va fer públic el seu 
posicionament davant unes mesures que, tot i que poden ser oportunes, 
representen un greu perjudici per al conjunt del sector, ja que han fet incre-
mentar de nou la cancel·lació de celebracions que ja s’havien ajornat abans 
de l’estiu. A continuació, reproduïm els sis punts que ha reclamat l’AEGECat 
al govern de la Generalitat: • Pep Minguell, president de l’AEGCat.
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EL COMENTARI

Moments delicats

Sembla talment com si fessin vots perquè el món 
s’acabés. Vaja, que no se sap fins quan durarà tota 
aquesta remoguda de pandèmia, com si s’hagués 
llençat la tovallola i per aquest precís motiu ens 
afecta pel que fa al turisme, l’hostaleria i la gas-

tronomia. Per uns anys aspiràvem a ser el país on s’emmirallessin 
la resta de països del món pel que representava turísticament i 
gastronòmicament havent assolit la primera posició a nivell mun-
dial, per la seva tradició, professionalitat, amabilitat i modernitat. 
Teníem i tenim les primeres espases que han creat escola donant 
a conèixer la nostra cuina formada de moltes cuines originals, 
adaptades i regalades pels pobles que ens han visitat i han por-
tat la seva manera de cuinar i l’hem sabut fer nostra, recepcionant  
per  primera vegada els productes vinguts del nou món i després, 
passats uns segles, escampant-los a la resta de cuines, transfor-
mats i posats al dia sense oblidar els orígens que és la mare de 
totes les cuines. Ara no s’ha perdut l’encant de la nostra cuina, pot-
ser està quedant un xic adormida tot esperant despertar de nou i 
recuperar el temps perdut per culpa d’aquesta pandèmia. De tota 
manera, que difícil que ens és predir quin serà el nostre futur pas-
sant per uns moments delicats on l’economia l’han obert en canal 

i el turisme està derrotat completament, sobretot l’estranger, i 
juntant-se els dos problemes principals actualment: “La salut per 
viure i com ens guanyarem la vida per viure”. La part empresarial, 
el sector econòmic, s’ha de tornar a posar les piles, tot i les lamen-
tacions degudes i viscudes, perquè la seva capacitat de gestió no 
té límits i l’han aprovat sempre amb bona nota essent referent a 
tots nivells. Ara s’haurà de tenir més en compte els gustos del con-
sumidor després del confinament i la por al contagi, però al mateix 
temps, el consumidor ha descobert la comoditat d’obtenir allò que 
vol des del sofà, modificant els seus hàbits i creant-ne de nous i 
diferents. Per això molts establiments d’hostaleria han facilitat el 
take-away, menjar per emportar, i han descobert el delivery, menjar 
a domicili, i els empresaris s’han hagut de perfeccionar superant 
les barreres a l’e-commerce, cercant permanentment ofertes i pro-
mocions, al funcionament on-line, amb solucions pel pagament per 
enllaç, electrònic, on-line i contactless, que garanteixen un modus 
de pagament segur, còmode i àgil,  degut al tancament físic dels 
establiments, la qual cosa ens ha permès  conèixer millor al client 
i els seus gustos, complint les seves expectatives actuals i reals, 
proporcionant una experiència segura gastronòmicament i sani-
tàriament, i econòmicament favorable als seus interessos.

Vilafranca del Penedès 
serà el punt de trobada 
dels amants de la cultura 
del vi i el setè art entre els 
dies 5 i 15 de Novembre 

2020. Al llarg d’aquestes deu edicions, el 
Most ha assolit la maduresa que reflec-
teix la seva nova imatge,  s’hi insinua 
una atmosfera elegant, enigmàtica i lli-
gada a la cultura del vi, l’eix vertebrador 
del certamen. Una fusió entre el cinema 
i el vi, els dos mons que el Most connecta 
any rere any. Un total de 41 obres amb 
14 documentals, 10 ficcions i 17 espots  
que conformen una selecció variada i 
transversal de títols dedicats al cinema 
del vi. Les peces procedeixen de 9 paï-
sos diferents:    Catalunya (42%), resta 
d’Espanya (21%),  França (12%),  Estats 

Units i Argentina (7%), i el percentat-
ge restant d’altres països com Itàlia, els 
Països Baixos, Croàcia, Brasil i Portugal. 
Sitges participarà com a seu oficial de la 
desena edició del Most 2020 - Festival 
internacional de Cinema del Vi. Concre-
tament, el dimecres 11 de novembre al 
vespre el Saló Teatre del Casino Prado 
Suburense acollirà una selecció de peces 
de la secció Brot i altres curtmetratges 
de ficció incloses a la secció Collita; i el 
dissabte 14 de novembre també al ves-
pre ho farà el Centre d’Interpretació de 
la Malvasia (CIM) amb un passi d’una 
pel·lícula de la secció Collita i amb el pro-
pòsit de difondre el llegat de la malvasia 
de Sitges. La programació detallada 
del Most 2020 a Sitges encara no s’ha 
donat a conèixer, però amb la incorpo-

ració sitgetana ja són cinc els municipis 
del Penedès que formen part d’aquesta 
fórmula per apropar el món del vi a la 
ciutadania a través del cinema. Del 27 al 
29 de novembre al Priorat tindrà conti-
nuïtat el 10 è Festival.

COMARCA GASTRONÒMICA

Most 10è Festival Internacional  
de Cinema del Vi
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“Una figa, per ser bona, ha de tenir tres senyals: clivellada, secallona i bequerada de pardal”: 
Les figueres busquen l’aigua gairebé allà on no n’hi ha, quan més aigua més producció de figues que les va 

rebutjant per petites i quedaran les més bones amb permís dels ocells, un punt madures, un punt toves  
i amb gust de mel.

 “A l’octubre, ametlles collides; i al novembre olives marcides”: 
la tardor és temps de recollir tot el que s’ha anat servant tot l’any, si les gelades no són agressives poden ser 

beneficioses. Hem de saber arribar al final d’any per recollir tot el que creiem que ens mereixem.

Saviesa popular

A vui comentem un llibret que difícilment el 
podran adquirir, ja que el va editar: ”Tipo-Li-
tografía de Luís Tasso, Arco del Teatro, 21y 
23-Barcelona”, el 1890 i forma part de la 
meva col·lecció particular. Però com aquest 

any ha tornat a estar d’actualitat, per desgràcia, el míldiu, 
cal saber que llavors ja era un problema important, explica 
el llibret els remeis o tractaments líquids i en pols fet amb 
sofre ensofetat i és curiosa l’advertència important que és 
a la darrera pàgina i diu textualment en castellà: ”La pro-
ducción nacional necesita del concurso de todos; para ayudarla 
conviene que todos los españoles compren, siempre que pue-
dan, géneros nacionales; los agricultores, pues, deben adquirir 
los remedios en polvo preconizados para prevenir el mildiu, pro-

cedentes de la industria del país, ya que en él se fabrican a 
lo menos iguales a los que ofrecen muchas casas estranjeras; 
haciéndolo así se evita que salga moneda de la nación, que 
tanto necessita de ella”.

SOPA DE LLETRES 

“Tratamientos 
e instrucciones 
para combatir el 
mildiu (1890)”
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Galtes de vedella 
Hotel Restaurant El Bosc

La Capella 2015 Can Bas

Preparació:
1. Agafem les galtes i les posem en una font amb totes les 

verdures picades, afegim el vi i l’aigua fins a cobrir i el 
deixem en repòs 24h.

2. Barregem la farina, el pebre roig i la sal en una altra font, 
recuperem les galtes per passar-les per la farina i les aca-
bem segellant en una paella amb dos dits d’oli.

3. Retirem les galtes i aprofitem l’oli per tirar-hi ara les verdu-
res en remull. Quan ja han agafat una mica de temperatura, 
hi tirem el vi i l’aigua. 

4. Afegim les galtes amb l’aigua temperada, i ho deixem cou-
re 3 hores a foc mitjà i dues hores en repòs sense foc.

5. Traiem la galta, triturem la salsa, la passem pel xino per 
treure els grumolls, i ja tenim les galtes acabades.

Acompanyament Escuma de patata al Romaní: 
Es tritura tot en un bol i ho emulsionem amb la vareta fins a 
la textura desitjada.

Syrah (70%) i Cabernet Sauvignon (30%). 
La Capella 2015 és un vi amb una capa mitja ben coberta, de color cirera ardent matisa-
da per reflexos d’or, magrana i per aquella guspira blavosa que li aporta la pell del Syrah. 
En nas, ressalten les aromes fruitals; hi batega la salvatgia del cabernet i del syrah aca-
bats de veremar; s’hi desplega també un tapís olorós ordit amb vainilla, cafè, espècies 
i cedre. Una vegada a la boca, s’aprecia l’equilibri entre frescor i acidesa, delicadesa i 
potència, embolcallat per una textura envellutada.

La Capella i altres vins de Can Bas són distribuïts des del Baix Penedès per Distribución y 
Vending Penedès (DVP). Pol. Ind. Els Masets. 43719 Bellvei t. 977 154 532

Ingredients per a 4 persones:
4 Galtes de vedella

1 pebrot vermell

1 pebrot verd

1 ceba

2 pastanagues

1/2 l. de vi negre

½ l. d’aigua

1 cap d’all

Oli d’oliva

Farina

Pebre roig de la Vera

Sal i pebre

Escuma de patata al Romaní:
250gr de patata bullida
300 ml de nata per muntar
10 grams de llevat sec
3 cullerades d’oli amb aroma de romaníAvinguda de Marta Mata, 77 (Urbanització els Boscos)

43711 Banyeres del Penedès
Tel. +34 977 67 18 71
www.elbosc.com

Ctra. de Vilafranca c243-a, km 4
08739 Can Bas - Subirats (Barcelona)
info@can-bas.com - +34 93 899 41 73
www.can-bas.com

Maridatge
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La FEGP i l’Ajuntament de Vilafran-
ca del Penedès estan col·laborant 
amb el projecte #PenedèsCircu-
lar, un programa que convida les 
empreses a iniciar un procés de 

transformació cap a l’economia circular i la 
simbiosi industrial com a estratègia per a la 
competitivitat i la reactivació econòmica.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Vilafran-
ca assistirà les empreses i els emprenedors 
del Gran Penedès que encara no s’hagin iniciat 
en l’economia circular i també donaran suport 
a aquelles que ja s’hi hagin iniciat perquè 
millorin la seva transició cap a la circularitat.

Perquè l’Ajuntament pugui veure quines neces-
sitats i oportunitats hi ha en el teixit productiu 
de la comarca, la Federació Empresarial ha 
concertat tot un seguit de visites per poder 
fer el contacte entre les empreses i l’Ajunta-
ment. La setmana passada van visitar Cales 
de Pachs, a Pacs del Penedès i Ondunova, a 
Santa Margarida i els Monjos. També està 
programada una visita a Reciclatges Gonzá-
lez, a Vilanova i la Geltrú.

La FEGP i l’Ajuntament 
de Vilafranca busquen 
oportunitats d’economia 
circular a la 
comarca

Anàlisi de totes les variables ambientals
d'empreses i polígons per valorar el grau de

circularitat i les millores a implementar

Un conjunt d'activitats per capacitar,
informar i fomentar la col·laboració entre

empreses.

 Enfortir la base industrial de la zona,
potenciant la innovació i la creació

de noves empreses
i llocs de treball.

Estalvi de costos · Increment de vendes ·
Nous mercats · Menor exposició a la

volatilitat de preus i riscs en el
subministrament · Innovació · Creació de

llocs de treball · Reducció d’emissions
Millora de la reputació ·  Eficiència

energètica i reducció consum d’aigua i
producció de residus

Més informació: 

La FEGP ha concertat 
tot un seguit de 
visites per poder 
fer el contacte 

entre les empreses i 
l’Ajuntament

Un programa 
que convida les 

empreses a iniciar 
una transformació 
cap a l’economia 

circular i la simbiosi 
indústria
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Quin paper té o hauria de tenir 
la dona en aquesta nova societat 
digital?

Les dones no podem quedar enrere. 
Hem d’estar plenament preparades i 
capacitades per tenir un rol en aques-
ta nova societat digital. La pandèmia 
ha accelerat aquest canvi, ha modifi-
cat la manera com ens comuniquem, 
com consumim, com treballem o com 
gaudim; i si no estem preparades 
passarem a jugar un rol secundari. 
No ens ho podem permetre, ni a nivell 
individual ni com a col·lectiu.

En el sector de la tecnologia, 
al llarg de la dona ha tingut un 
paper capital i molt influent però, 
en canvi, sempre ha estat invi-
sibilitzada. Fins al punt que el 
percentatge de dones que cur-
sen estudis tecnològics sempre 
ha estat baix comparat amb els 

homes perquè, senzillament, se 
les ha silenciat. Creu que això 
està canviant? Què cal fer per 
revertir aquesta situació?

Tot i que de mica en mica la situació va 
millorant, tenim encara molta feina a 
fer. Cal que les nenes tinguin referents 
femenins, i això s’aconsegueix donant 
visibilitat al talent que tenim (i en tenim 
molt!). Des de la Generalitat ho treba-
llem a través del Pla DonaTIC, aprovat 
pel Govern el passat mes de juny.

Una de les principals comeses del 
seu departament és liderar les 
polítiques per impulsar una ciu-
tadania digital tot desplegant 
programes de capacitació, inclu-
sió i apoderament digital de la 
societat. Estem preparats per 
aquests nous reptes?

Malauradament, encara hi ha 
col·lectius i territoris en situació de 
bretxa digital. Estem treballant per 
fer arribar la fibra òptica arreu, per 
tal de poder formar i capacitar digi-
talment la ciutadania. 

El context polític actual ajuda a 
avançar cap a aquesta societat 
digital?

El context polític, econòmics, sanita-
ri i social en què ens movem obliga a 

Entrevista a Joana Barbany, 
directora de Societat Digital de 
la Generalitat de Catalunya

“Els límits no 
ens els hem 
de posar mai 
nosaltres”



23

L’entrevista  

avançar cap aquí sí o sí. Una de les 
poques coses bones que ens ha por-
tat aquesta situació pot haver estat 
el fet de veure que realment cal que, 
com a societat, ens hi posem, evi-
dentment amb el suport del sector 
públic.

El marc normatiu per protegir el 
ciutadà en l’àmbit digital tam-
bé és un dels objectius del seu 
departament. Què s’està fent en 
aquest sentit i per a què ha de 
servir?

El Juliol del 2019 es va presentar 
la primera proposta de la ‘Carta 
catalana per als drets i les respon-
sabilitats digitals’. La proposta, 
elaborada conjuntament entre 
el Govern i la societat civil, es va 
obrir a entitats i ciutadania a tra-
vés del web www.participa.gencat.
cat. Aquesta primera proposta es 
va elaborar amb un grup de 250 
professionals de diversos àmbits 
i sectors. També es va constituir 
un grup format per persones refe-
rents en l’àmbit internacional i 
defensors dels drets digitals, que 
ajudaran a completar la Carta amb 
les seves aportacions. La Carta 
recull els drets de les persones en 
la seva versió digital, drets digitals 
nous i emergents, i drets del segle 
XXI. A hores d’ara, aquesta car-
ta està aprovada pel Parlament de 
Catalunya i està en constant i per-
manent evolució.

Els lingüistes fa temps que adver-
teixen del retrocés del català en 
l’ús quotidià. Passa el mateix a 

Internet? Què fa o té previst fer 
el seu departament per promou-
re el català a la xarxa?

Efectivament, tot i ser la nove-
na  llengua pel que fa a nombre 
de parlants a nivell europeu, amb 
aproximadament 10 milions de 
catalanoparlants, estem molt lluny 
de ser una llengua “digital”.  Hi ha 
hagut moltes iniciatives de la socie-
tat civil com la Fundacio PuntCAT, o 
la Viquipèdia, que han permès que 
també sigui una de les llengües amb 
més presència. Tot i així, cal inci-
dir perquè les grans corporacions i 
entitats supranacionals l’incorpo-
rin. És per això que el Departament 
de Polítiques Digitals, conjuntament 
amb el Departament de Cultura, 
hem creat el Consell de Direcció del 
català a internet, per impulsar  una 
estratègia per promoure l’ús del 
català en el món digital, tant 
per fomentar-ne l’oferta (línia 
d’ajuts per a la incorpora-
ció de la llengua catalana 
en productes tecnològics), 
com per estimular-ne el 
consum en productes i 
serveis digitals.

Les empreses com 
poden ser més 
segures davant 
l’amenaça dels 
atacs cibernè-
tics? 

Des de l’Agència 
de  Ciberse-
guretat 
de 

Catalunya hem elaborat un mate-
rial (programa Internet segura)  i 
hem creat un espai i una campan-
ya (#NegoCibersegur) per ajudar les 
empreses a protegir-se, conjunta-
ment amb les patronals. Durant el 
confinament i postconfinament, el 
nombre de delictes informàtics va 
incrementar-se, i hem  d’estar pre-
parats a tots els nivells.

Vostè inaugura el dia 16 d’octubre 
el Congrés de Dones d’Empresa 
que organitza la FEGP. Quin mis-
satge vol portar a les dones que 
hi participaran?

El missatge que intento transmetre 
és que els límits no ens els hem de 
posar mai nosaltres.
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Assemblea general ordinària

L’assemblea avala la gestió  
de la nova junta 

L ’assemblea general de 
socis de la Federació 
Empresarial del Gran 
Penedès (FEGP) ha avalat 
per unanimitat el primer 

any de gestió de la nova junta directiva 
presidida per Neus Lloveras i ha donat 
llum verd també al pla d’actuació 2020-
2021 que té com a principals objectius 
consolidar la influència de l’entitat en 
tots els àmbits de decisió de futur de 
les tres comarques del Gran Penedès, 
reforçar i ampliar l’oferta formativa a 
partir de les necessitats específiques  
de les empreses associades i conti-
nuar defensant els interessos del teixit 
empresarial per potenciar la compe-
titivitat de les empreses i el conjunt 
territori.  L’assemblea també va apro-
var per unanimitat els comptes de 
2019 i el pressupost per aquest any. 

La presidenta de la FEGP, Neus 
Lloveras, va manifestar la seva satis-
facció per la feina feta perquè suposa, 
a la pràctica, haver complert ja més 
del 50% del programa de govern que 
va presentar la seva candidatura per 
als propers quatre anys i que es basa 
en tres grans blocs: participació i col·la-
boració, eficiència i sostenibilitat i 
projecció i influència. “I tot això ho hem 
fet plantant cara a les  turbulències que 
ens ha tocat viure i, sobretot, gràcies a 

l’esforç de l’equip humà de la Federació 
que s’ha arremangat per tirar endavant 
el nostre projecte”, va assenyalar Llo-
veras. La reunió es va celebrar al celler 
Vallformosa de Vilobí del Penedès, hi 
van assistir un centenar d’empresa-
ris i empresàries i va hi van intervenir, 
a més de Neus Lloveras, Anna Cols, 
en qualitat de vicepresidenta i tresore-
ra; Carles Ballester, secretari; Xavier 
Matas, responsable de comptabilitat; i 
Rosa Jorba, directora general. 
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Fira de Novembre

Del 5 al 30 de novembre Vilanova i la Geltrú 2020

Tota la informació a:

firadenove
mbre.cat

L a Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, tot i que la vam recuperar el 1991, té els seus orígens històrics en 
el segle XVII com a esdeveniment comercial de bestiar i eines del camp i de la pesca.
Aquesta efemèride ens convida a reflexionar sobre el passat, el present i el futur i, alhora, ens anima a seguir 

assolint, malgrat les circumstàncies adverses, un dels seus principals objectius: ser una eina eficaç de dinamització 
econòmica i de projecció de la nostra capitalitat territorial. 
Davant de la incertesa que ens toca viure, avantposant sempre la seguretat i el benestar de les 
persones, la Fira d’enguany s’està organitzant en un nou format i serà una edició amb un fort 
caràcter virtual. Es realitzarà durant els dies centrals del 13 al 15 de novembre però, tindrem actes 

des del dijous 5 de novembre.  
Us convidem a participar en aquesta edició tan especial de la Fira, a gaudir-la i percebre-la 
com el que pretén ser: una eina al servei de les persones, els comerços, les entitats i les 
empreses locals. 

Jordi Medina Alsina
Regidor de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural

LA FIRA DE NOVEMBRE 2020

Enguany, i donada l’afectació de la 
COVID-19, la Fira de Novembre de Vila-
nova i la Geltrú no es realitzarà de 
forma presencial, es transforma en 
nous formats i continguts.

Oferirà un format exclusivament online, amb un web 
totalment renovat, accessible des de qualsevol lloc, 
un dispositiu i un espai firal dedicat a la tecnologia i 
la innovació, tot celebrant el 30 aniversari de la seva 
recuperació.

APUNTA’T A LA FIRA 
De 9 h a 14 h de dilluns a divendres 
als  telèfons d’atenció 93.814.18.18 

c/e: FiraNovembre@vilanova.cat 

Oficina de la fira: Regidoria de 
Promoció econòmica i projecció 
de ciutat:

Av. Francesc Macià, 1

08800 Vilanova i la Geltrú

web: www.firadenovembre.cat

PROMOCIONA EL TEU NEGOCI GRATUÏTAMENT!

1. Un espai virtual gratuït de promoció i dinamització de la teva 
activitat econòmica. El màrqueting digital és una eina cada cop 
més utilitzada per la seva efectivitat. 

2. Difusió del teu negoci a través de diversos suports divulgatius i 
publicitaris

3. Un entorn d’interacció i comunicació amb els teus 
clients i altres expositors de la Fira.

4.  
Accés als webinars i a les activitats de la Fira.

NOVA BORSA  
DE TREBALL 
VIRTUAL
ARA, AL NOSTRE WEB AMB UN 
ACCÉS DISPONIBLE EXCLUSIU  
PER A LES EMPRESES

www.fegp.cat
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C arbó Carretilles ofereix 
des de l’any 1987 solu- 
cions en la manipulació 
i l’emmagatzematge 
de mercaderies, mit-

jançant una àmplia selecció de 
carretilles elevadores, retràctils, 
apiladors, transpalets, etc., ade-
quats a les necessitats de cada 
client. Així es presenta a la seva 
pàgina web aquesta empresa de 
Vilafranca del Penedès que ha acon-
seguit ser una de les empreses de 
referència del sector als territoris 
del Penedès per la seva capacitat 
de flexibilitzar-se i adaptar-se a les 
necessitats específiques de cada 
client. “La nostra obsessió és el 
servei i l’eficàcia. Si oferim un bon 
servei de reparació, aleshores el 
client confia en nosaltres i ens acaba 
comprant. La fidelització és una de 
les nostres apostes”, explica Ricard 
Carbó, gerent de la companyia. 
Servei personalitzat, professionalit-
zat i a mida de les necessitats són 

els tres puntals d’aquesta empre-
sa vilafranquina que té les seves 
instal·lacions al polígon industrial 
Estació de Mercaderies de la capital 
de l’Alt Penedès. 

La companyia té una flota pròpia 
d’11 furgonetes taller completament 
equipades i un camió per donar ser-
vei en un mínim marge de temps per 
garantir el ritme de treball a l’empre-
sa. A més, també disposa de camió 
en cas que es requereixi una subs-
titució de la carretilla garantint un 

temps ràpid de resposta. Tots els 
paquets de servei tècnic inclouen 
peces de recanvi originals per garan-
tir la llarga vida de la maquinària.
Carbó Carretilles també col·labora 
amb gestors autoritzats per gestio-
nar els diferents residus generats 
o recollits en les instal·lacions dels 
clients, com poden ser olis, filtres, 
bateries, pneumàtics, etc., sempre 
amb l’objectiu de ser el màxim de 
respectuosos amb el medi ambient, 
tant de la marca Still com d’altres, 
totes elles preparades  com a noves 

Carbó Carretilles, un referent del 
sector al servei del Penedès

Servei personalitzat, 
professionalitzat 
i a mida de les 
necessitats són 
els tres puntals 

d’aquesta empresa 
vilafranquina 
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per donar el màxim rendiment i el 
millor servei. Pel que fa a la venda 
de maquinària nova o d’ocasió de la 
marca Still, la companyia disposa de 
carretilles de dièsel-gas, econòmi-
ques i potents; elèctriques, que són 
les més sol·licitades perquè no des-
prenen gasos i són silencioses; les 
carretilles interiors que serveixen 
per a transportar, apilar i comissio-
nar millor en passadissos estrets; 
les tractores, fàcils de manejar; i els 
remolcs. A aquest ampli ventall de 
productes cal afegir-hi maquinària 

de neteja per a 
empreses, 
ja que Carbó 
Carretilles és distri-
buïdor oficial de la marca Nilfisk, 
líder en equips de neteja global. I un 
dels productes de més èxit que ofe-
reix darrerament la companyia és 
l’aplicació Fleet Manager que per-

met gestionar i portar un control 
de les flotes de carretilles de les 
empreses (hores de treball, accident 
acumulats, etc.). 

CARBÓ CARRETILLES 
ELEVADORES

LES DADES

Any de fundació:  1987

Treballadors: 21 

Furgonetes taller: 11

Camió: 1

Taller: 3.000 m2 
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APOSTEM PER 
L’ENERGIA RENOVABLE
EL 25% DE L’ENERGIA NECESSÀRIA 

EN TOT EL PROCÉS D'IMPRESSIÓ 

ÉS ENERGIA SOLAR D'AUTOCONSUM

ENERGIA SOLAR
AUTOCONSUM

X ènia Castelltort és la 
persona que hi ha darre-
re de la marca Express 
Yourselfi. Igualadina 
emprenedora, actriu de 

professió, formadora d’oratòria i vila-
franquina per elecció. Va començar la 
seva carrera d’art dramàtic a Barcelona, 
posteriorment es va traslladar a Londres 
per especialitzar-se en William Sha-
kespeare perquè li entusiasmava poder 
interpretar-lo en el seu idioma original i 
va acabar passant per Buenos Aires, el 
bressol del teatre en un festival d’actors 
internacional.  El domini de la veu i el 
llenguatge no verbal l’ha portat a crear-
se una carrera en el món de l’oratòria i 
les presentacions d’esdeveniments que 
realitza en català, castellà i anglès, totes 
elles llengües que domina.

La Xènia és membre de la Jove Cambra 
Internacional de Catalunya des del 2005, 
els quals li van obrir un món d’oportuni-
tats a nivell d’emprenedoria i també a 
nivell d’oratòria: va guanyar el concurs 
nacional d’oratòria de la JCI Catalunya 
el 2007, va quedar finalista al Concurs 
Europeu d’Oratòria a Finlàndia el 2008 
i va ser formadora a la “European Aca-
demy” a Suècia l’any 2018. 

Un actor és cos, veu i emoció, un bon 
comunicador també. És per això que 
barreja tècniques actorals amb l’ora-
tòria pura creant una metodologia 
pròpia aportant la seva experiència 
parlant en públic. De totes aquestes 

experiències i de les ganes d’ensenyar 
a la gent a ser millors comunicadors 
va néixer el seu projecte empresarial: 
Express Yourselfi. 

Express Yourselfi es dedica a formar 
persones per esdevenir grans oradors a 
través de tècniques actorals per tal que 
puguin gaudir de l’art de parlar en públic, 
ja sigui en català, castellà o anglès. 
Avui dia, tothom parla però no tothom 
comunica, i Xènia Castelltort ensenya 
a comunicar bé. L’empresa es dirigeix a 
quatre sectors: instituts, universitats, 
empreses i particulars. Estan presents 
a 15 instituts del territori català tre-
ballant amb els nois i noies perquè se 

Express Yourselfi, passa de parlar 
a comunicar

Un actor és cos, veu 
i emoció, un bon 

comunicador també. 
És per això que 

barreja tècniques 
actorals amb 

l’oratòria pura creant 
una metodologia 

pròpia aportant la 
seva experiència 
parlant en públic 
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sentin segurs a l’hora de fer una pre-
sentació oral i, més concretament, a 
batxillerat, els ajuden a preparar la 
presentació oral del treball de recer-
ca. També treballen amb universitats, 
tant preparant els i les estudiants amb 
el treball final de grau o màster com 
en la secció d’emprenedoria de la Uni-
versitat Rovira i Virgili en temes més 
específics de presentació de projectes. 
Un altre gran pilar són les empreses 
nacionals i internacionals com Acciona, 
Buff, Vistaprint ... ja que cada vega-

da més es realitzen 
més presentacions de 
productes. I, última-
ment la formació de 
presentacions efica-
ces en videotrucades ha estat la més 
demandada arrel de la pandèmia. Mol-
tes vegades aquests cursos han de ser 
amb anglès degut a la internacionalitat 
d’aquestes i és un valor afegit que apor-
ta Expressa Yourselfi. I, per últim, però 
no menys important, realitzen sessions 
individuals per a persones que neces-

siten preparar-se la defensa de les 
oposicions, realitzar un discurs empre-
sarial o unes paraules en un casament.
La Xènia i les seves col·laboradores a 
Express Yourselfi s’han convertit en 
un aliat perfecte per a totes aquelles 
persones que volen passar de parlar a 
comunicar amb claredat, seguretat i 
gaudint de l’art de l’oratòria. 

XÈNIA CASTELLTORT

LES DADES

2017 neix oficialment Express 
Yourselfi

Més de 5000 alumnes formats 
en instituts

3 persones col·laboradores 
multidisciplinars.

www.expressyourselfi.com
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No ja el futur sinó 
el present passen 
indiscutiblement 
per l’aposta digi-
tal com a eina per 

fer créixer les empreses i els nego-
cis. Si, a més, l’activitat econòmica 
té a veure directament amb el sec-
tor del turisme i l’oci aquestes eines 
són del tot imprescindibles per ser 
veritablement competitius i ofe-
rir un servei intuïtiu, ràpid i eficaç 
al consumidor final. Des de la seva 
seu de Vilanova i la Geltrú la com-
panyia Spotlio, creada el 2012 i 
també amb un centre d’operacions 
a Saint-Moritz (Suïssa), ha desenvo-
lupat i comercialitza una plataforma 
de venda on line especialitzada, per 

exemple, en la promoció de destina-
cions de muntanya, des de ciutats 
a estacions d’esquí,  concentrant 
tota l’oferta d’activitats i serveis 
en una sola aplicació que des del 
mòbil permet consultar i reservar, 
per exemple, l’allotjament, un curs 
d’esquí o simplement el forfait. L’èxit 
d’aquesta plataforma de la firma 
catalana és que permet persona-
litzar-la i adaptar-la a cada client 
en funció de les seves necessitats i 
l’entorn. Avui, Spotlio té implantada 
la seva plataforma a les estacions 
d’esquí i ressorts d’alta muntanya 
més importants dels Estats Units, 
Canadà i Suïssa. Però l’àmbit de 
negoci d’Spotlio no es limita a desti-
nacions d’alta muntanya sinó que la 

plataforma és també molt eficient 
i útil per promocionar i gestionar 
la venda d’entrades de festivals o 
esdeveniments musicals o cultu-
rals. Així ho acrediten festivals de 
referència com el que se celebra 
cada estiu a Cap Roig o el Festival 
Vida de Vilanova i la Geltrú que han 
confiat en aquesta aplicació. Ciutats 
com Vilanova mateix o Santa Cruz 
de Tenerife també han apostat per 
la plataforma d’Spotlio per oferir al 
visitant una eina fàcil que li perme-
ti guiar-se per dintre de la ciutat, 
accedir a tots els serveis i reser-
var-los on line. 

Darrere d’Spotlio hi ha un equip de 
més de 20 persones liderades pels 

Spotlio, el click de l’èxit 

Però l’àmbit de 
negoci d’Spotlio 
no es limita a 

destinacions d’alta 
muntanya sinó que 
la plataforma és 

també molt eficient i 
útil per promocionar 

i gestionar la 
venda d’entrades 

de festivals o 
esdeveniments 

musicals o culturals
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dos màxims directius de la companyia: Albert Ferrando, enginyer 
de programari i fundador i responsable de tecnologia i innovació 
de la firma, i Urs Grimm, fundador i responsable de màrqueting i 
finances d’Spotlio. La convergència entre els coneixements d’un 
i altre ha portat Spotlio a ser avui una de les empreses d’èxit del 
sector del màrqueting on line. “Les nostres aplicacions són fàci-
ls de fer servir i ajuden els nostres clients a fer-se visibles a la 
xarxa i a incrementar els seus ingressos perquè el seu produc-
te s’integra en una forta global a l’abast de tots els consumidors 
amb un simple click”, asseguren els responsables de l’empresa. 

SPOTLIO 

LES DADES

Any de fundació:  2012

Treballadors: 22 

Resposta assistència 
telefònica: 5h temps màxim 

Punts des d’on opera la 
companyia:  Barcelona i St. 
Moritz 
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Notícies breus
Caixabank i la 
Federació Empresarial 
del Gran Penedès 
renoven la seva 
col·laboració

CaixaBank ha renovat el seu acord 
de col·laboració amb la Federació 

Empresarial del Gran Penedès mante-
nint-se com a soci financer de l’entitat 
empresarial amb l’objectiu d’ajudar 
a promoure el desenvolupament de 
les empreses associades. L’acord, que 
han ratificat Neus Lloveras, presiden-
ta de la Federació Empresarial del 
Gran Penedès i Carlos Gramunt, direc-
tor comercial de Banca d’Empreses 
de CaixaBank a la Direcció Territorial 
de Barcelona, facilitarà a les empre-
ses l’accés a una gamma de productes 
i serveis financers totalment perso-
nalitzats. L’acord posa de manifest el 
compromís de l’entitat financera amb 
les empreses penedesenques que 
podran beneficiar-se, entre d’altres 
productes i serveis, de solucions per 
a la cobertura de les seves necessi-
tats personals i de negoci, productes 
d’inversió, assessorament personalit-
zat i un programa financer a mida, que 
gestionaran un equip de professionals 
especialitzats, distribuïts a la xarxa 
més àmplia d’oficines en la comarca. El 
conveni ratifica el suport de CaixaBank 
a la FEGP per elaborar anualment l’Ín-
dex de Competitivitat Econòmica de les 
Comarques de Catalunya, estudi que 
compta amb un bagatge de 16 edicions 
i la consideració dels analistes i repre-
sentants del sector públic i del món de 
l’empresa arreu de Catalunya elaborat 
per Activa Prospect.

Banc de Sabadell 
i la FEGP renoven 
el seu conveni de 
col·laboració

L’entitat financera reafirma el 
suport a la federació penedes-

enca signant  un nou conveni amb la 
voluntat d’afavorir avantatges espe-
cífics per serveis a les empreses i en 
productes personals. La col·labora-
ció se centra en millores de serveis 
als comptes i creant productes per a 
empreses que afavoreixen la tresore-
ria, l’adquisició de béns i serveis, avals, 
el registre de dades i agilitat en la fac-
turació. Banc Sabadell també fa una 
aportació anual a la FEGP per donar 
suport a l’organització d’actes. 

La FEGP s’adhereix 
a la nova campanya 
de l’Agència de 
Ciberseguretat 
de Catalunya 
#negocibersegur

La FEGP s’ha adherit a la nova 
campanya de ciberseguretat 

que impulsa l’Agència de Cibersegu-
retat de Catalunya. La presidenta de 
la FEGP, Neus Lloveras, i el director 

general d’Innovació i Economia Digi-
tal de la Generalitat, Daniel Marco, 
juntament  amb el director de l’Agèn-
cia de Ciberseguretat de Catalunya, 
Oriol Torruella, van signar l’acord de 
col·laboració a final de juliol davant 
d’una representació de socis de la 
FEGP del sector de la protecció de 
dades, les assegurances, les tec-
nologies i els serveis informàtics. 
La  campanya està dirigida al sec-
tor empresarial i s’estructura en cinc 
grans àmbits: el programari maliciós, 
el valor de la informació, els dispo-
sitius mòbils, la pèrdua de dades i la 
confiança digital.

AANTAL Consulting 
i la FEGP signen un 
acord de col·laboració

La gerent d’Aantal Consulting, 
Susanna Mañé i la presidenta 

de la Federació Empresarial del Gran 
Penedès, Neus Lloveras, han signat 
un acord de col·laboració i conveni de 
prestacions de serveis de consulta i 
assessorament per als representants 
de les empreses afiliades a la FEGP.  
A partir de la signatura d’aquest con-
veni, Aantal Consulting prestarà els 
seus serveis com a assessor extern de 
la FEGP en temes de coaching finan-
cer. Aantal és una empresa fundada 
per Susanna Mañé que es va crear 
davant la necessitat de les empre-
ses d’apropar-se a les finances d’una 
manera útil i senzilla.
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FEGP · Formació contínua

Agenda Cursos Bonificables
El departament de formació de la FEGP, amb més de trenta anys d’experiència 
impartint formació de producció pròpia, segueix treballant per innovar i oferir 
cursos i seminaris adreçats a cobrir les necessitats més exigents dels alumnes, 
treballadors i empreses.
Aquests cursos poden ser objecte de bonificació, segons el crèdit formatiu de la seva empresa. 
Consulteu la programació completa al web de la FEGP, www.fegp.cat.

Inici: 15.12.20 – 4 hores
dimarts i dijous 
de 9h a 11h
A càrrec de Ramón Esteban
80  €* socis FEGP -20%

Com 
confeccionar la 
part variable del 
salari perquè 
sigui eficaç i 
motivadora

Aula Virtual

Data: 09.11.20 – 2 hores
dilluns 
de 9.30h a 11.30h
A càrrec de Jamina Felip
58  €* socis FEGP -20%

Youtube: 
com crear i 
promocionar 
vídeos

Aula Virtual

Inici: 17.11.20 – 4 hores
dimarts i divendres
de 9h a 11h
A càrrec d’Elena Trilla
80  €* socis FEGP -20%

Gestió 
Emocional per 
afrontar aquests 
moments

Aula Virtual

Inici: 01.12.20 – 4 hores
dimarts i dijous
de 15h a 17h
A càrrec de Ramón Esteban
80  €* socis FEGP -20%

Generar 
confiança:  
la clau per 
vendre

Aula Virtual

Inici: 01.12.20 – 4 hores
dimarts i divendres
de 9h a 11h
A càrrec d’Elena Trilla
80  €* socis FEGP -20%

Entrenament 
Estat de 
confiança per 
gestionar 
aquests 
moments

Aula Virtual

Inici: 19.10.20 – 3 hores
dilluns
de 9.30h a 11h
A càrrec de Jamina Felip
70  €* socis FEGP -20%

SEM · Publicitat 
als cercadors

Aula Virtual

Inici: 27.10.20 – 4 hores
dimarts i divendres 
de 9h a 11h
A càrrec d’Elena Trilla
80  €* socis FEGP -20%

Connecta amb  
el teu equip  
(Metodologia 
DISC )

Aula Virtual

Data: 02.11.20 – 2 hores
dilluns
de 9.30h a 11.30h
A càrrec de Jamina Felip
58  €* socis FEGP -20%

Comerç 
electrònic

Aula Virtual

Data: 10.11.20 – 2 hores
dimarts
de 9h a 11h
A càrrec de Ramón Esteban
58  €* socis FEGP -20%

Qualitats 
imprescindibles 
que tot 
comercial ha de 
desenvolupar i 
potenciar

Aula Virtual

Data: 24.11.20 – 2 hores
dilluns
de 9h a 11h
A càrrec de Ramón Esteban
58  €* socis FEGP -20%

Com dur a terme 
un tractament 
eficaç de les 
objeccions

Aula Virtual

Inici: 13.10.20 – 4 hores
dimarts i dijous 
de 15h a 17h
A càrrec d’Elena Trilla
80  €* socis FEGP -20%

Comunicació en 
temps difícils 
(assertivitat)

Aula Virtual

Inici: 20.10.20 – 4 hores
dimarts i dijous 
de 15h a 17h
A càrrec d’Elena Trilla
80  €* socis FEGP -20%

Lideratge 
en temps 
d’incertesa

Aula Virtual

Data: 03.11.20 – 2 hores
dimarts
de 9h a 11h
A càrrec de Ramón Esteban
58  €* socis FEGP -20%

Errors que hem 
d’evitar en una 
visita comercial

Aula Virtual

Inici: 16.11.20 – 4 hores
dilluns i dimarts 
de 15h a 17h
A càrrec de Ramón Esteban
80  €* socis FEGP -20%

Com ser un 
venedor més 
efectiu

Aula Virtual

Data: 24.11.20 – 2 hores
dilluns 
de 12h a 14h
A càrrec de Ramón Esteban
58  €* socis FEGP -20%

Estratègies 
per establir 
preus de venda 
guanyadors

Aula Virtual

-20%
Els socis de la FEGP 

tenen descompte  
en la matrícula

Elena Trilla: Coach especialitzada en 
lideratge, amb més de 15 anys d’expe-
riència liderant equips, i amb més de 
9 anys acompanyant a professionals 
en la millora del seu desenvolupament 
professional. El seu principal repte 
és que les persones creguin en el 
seu propi potencial per a que puguin 
aconseguir els seus objectius i millorar 
personal i professionalment.   

Ramón Esteban: CEO de KOYMARK. 
La formació en les diferents facetes de 
la venda és cabdal, si volem millorar els 
nostres resultats. I fer formar al nostre 
personal, ens permet incentivar-lo i mo-
tivar-lo, alhora que millora en aspectes 
com: la seva capacitat per generar con-
fiança, tractar objeccions, interactuar 
amb prospectes i clients, tècniques de 
venda i negociació, entre d’altres.

Jamina Felip: Experta en compe-
tències digitals, màrqueting i comu-
nicació. La formació en màrqueting 
i competències digitals ja no és 
una disciplina a aprendre, és una 
competència transversal que afecta 
a totes les àrees de l’empresa i a la 
seva capacitat competitiva, d’adap-
tació i supervivència en un entorn de 
permanent estat de canvi.
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Donem la benvinguda!

Els nous socis de la FEGP
QCP Productions
Carrer Lliri, 21
08630, Abrera
T. 662 943 111
Audiovisual en esdeveniments i bodes 
www.quimclarkproductions.com

Express Yourselfi
Psg Verdaguer 144, 2n 2a
08700, Barcelona
659 10 48 65
Formació en oratòria i comunicació oral
www.expressyourselfi.com

SER Penedès - Garraf
C/ Migdia 31  
08720 - Vilafranca del Penedès
647308728  
Ràdio - mitjà de comunicació
www.cadenaser.com  

Comabella
C/Josep Argila 54 - T. 938412250
08450 - Llinars del Vallés
Dsitribució d’articles premium.  
Qualitat, funionalitat i disseny
www.comabella.net

Blanc and White
C/ Pau Claris 115 - T. 935951885 
08009 - Barcelona
Agencia de màrqueting promocional i 
comunicació
www.blackwhitemc.com

Grupo CADDAG
Marga Popis
finanzas@grupocaddag.eu

Coneixeu alguna 

empresa que encara 

no formi part de la FEGP? 

Truqueu-nos al 

93 810 67 00

Si encara no disposeu del vostre password per accedir a l’àrea restringida per a Només Socis del web de la FEGP
www.fegp.cat poseu-vos en contacte per telèfon al 938 106 700 o al correu comunicacio@fegp.cat.



OPCIÓ 
PRESENCIAL I 
TELEMÀTICA

EDE · AULA VIRTUAL I Horari: de 9h a 14h I Durada total: 35 hores 
Calendari: 22.10.20 l 29.10.20 I 05.11.20 I 12.11.20 l 19.11.20 I 26.11.20 I 03.12.20

Podeu realitzar la vostra inscripció a info@ede.cat o al 938 106 700.

EDE – ESCOLA DE DIRECCIÓ D’EMPRESA
Vilafranca del Penedès I Vilanova i la Geltrú I El Vendrell
T. 938 106 700 I info@ede.cat I www.ede.cat

Segona Edició 
Programa de Direcció de Persones




