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CaixaBank,

Millor Banc a Espanya

Els nostres 21 milions de clients i una manera diferent
de fer banca, propera i compromesa amb les persones
i el conjunt de la societat, ens han permès ser avui el 
banc líder a Espanya i obtenir aquest 2021, de nou,
el premi al Millor Banc a Espanya d’Euromoney.

Gràcies a tots per fer-ho possible.
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Iniciem un nou curs, després de l’època de l’any en que es concentren la majoria de períodes vacacionals, amb valoracions i sensa-
cions molt diverses . I continua la cursa de fons, plena d’obstacles, de la Covid-19 .

Per una banda la majoria d’empreses industrials ja fa mesos que estan experimentant una recuperació, tot i que en molts casos 
amb problemes de subministrament i augment de costos de les matèries primes, com a conseqüència de les disfuncions en l’oferta . 
Tots els indicadors apunten a una recuperació clara dels sectors industrial, construcció i serveis . 

Però en canvi els sectors relacionats amb el turisme i l’oci continuen patint molt . Milloren la seva situació respecte a l’any anterior, 
però encara estan molt allunyats dels valors d’abans de la crisi sanitària . Han vist les seves expectatives per la temporada d’estiu molt 
minvades degut a la cinquena onada .

La vacunació ha estat fonamental per frenar l’evolució de la pandèmia, però encara és necessari continuar augmentant el percen-
tatge per arribar a la immunitat de grup . En paral·lel és importantíssim que s’aprengui dels errors comesos i es gestionin millor els 
possibles rebrots que es puguin produir . Cal més prevenció, previsió i capacitat d’aplicar mesures selectives, per no malmetre enca-
ra més un teixit econòmic molt castigat .

En conjunt podem afirmar que estem en fase de recuperació, però malauradament a ritmes diferents a nivell mundial . Mentre les 
previsions de creixement dels països desenvolupats s’han revisat a l’alça persisteixen menors creixements als països emergents, prin-
cipalment degut a la falta de disponibilitat de vacunes . La Covid-19 és una crisi global i només si es combat de manera global es podrà 
superar . 

En un altre sentit, un dels primers temes que ens ha ocupat aquest setembre ha estat l’aixecament dels peatges . Tot i que, pel que fa 
a les nostres comarques, conservem uns dels peatges més cars de Catalunya, els de la C32 Sud, fet que ara està afectant de manera 
negativa la mobilitat de l’AP7 alliberada .

Com sabeu, per a la Junta de la FEGP la millora de les comunicacions és un tema prioritari . En aquest sentit hem mantingut reunions 
amb els Consellers d’Empresa i de Territori i Sostenibilitat, i abans de l’estiu es va constituir la Taula de Mobilitat del Penedès .

Durant els propers mesos caldrà molt diàleg i treball, no té cap sentit que s’alliberin unes vies i que en quedin d’altres de pagament, 
les condicions han de ser igualitàries a tot el territori . Tindria molt sentit que l’Estat alliberés els peatges autonòmics, tal com ha fet 
a altres comunitats . Alhora cal garantir un bon manteniment de les carreteres i capacitat d’inversió per millorar i fomentar el trans-
port públic . 

El proper 1 d’octubre farà dos anys que l’actual Junta Directiva vam ser escollits pels socis i sòcies per liderar l’entitat . Han estat dos 
anys molt intensos, durant els quals s’ha consolidat el nou projecte de la FEGP, mentre s’ha gestionat el dia a dia de la crisi sanitària . 

Però els propers dos anys encara seran més convulsos, perquè se’ns presentaran moltes oportunitats però també molts riscos . Cal 
aprofitar l’impuls dels fons europeus Next Generation per millorar la capacitat del nostre model productiu, amb un creixement més 
sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment .

La força de la unió, la capacitat de defensar conjuntament els interessos del territori, la possibilitat de teixir complicitats entre empre-
ses, serà determinant a l’hora de ser capaços d’aprofitar bé totes les oportunitats .
      

 Continua la cursa de fons

Neus Lloveras i Massana
Presidenta de la FEGP
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7è Congrés de Dones d’Empresa

7è Congrés de Dones d’Empresa: 
Pensa, innova i actua!
No et perdis res!

Programa de taules i conferències
Taula: La innovació, el motor per afrontar el canvi

Taula: Corresponsabilitat, empresa amb 
propòsit i normativa

Sra. Gema Requena - NETHUNTING
“Future Now” identificar señales para 
diseñar y aplicar en futuros mejorados

Sra. Montse Andreu - GRUP GIRÓ
100 anys per una e-commerce

Sra. Sofia Battilana - 
Robotica PAL 

Humanoides, IA, Robòtica

Sra. Rosa Raluy - 
CIRC RALUY
Fidel a la tradició, bolca-
da en la innovació

Sra. Glòria Monclús - 
AAM Assessorament

Sra. Eliane Guiu - Consultora 
d’estratègia, marca i sostenibilitat

Sra. Joana Amat - 
COPERSONA  

Sra. Assumpció Carbonell - 
IBISUM LAW

                       nostre empresa

9h Obertura de portes
9h30 Benvinguda institucional
10h Taula: La innovació, el motor per afrontar el canvi
10h50 Taula: Corresponsabilitat, empres amb propòsit i  
 normativa
11h30 Coffe Break  
12h Conferència Central
12h25 Taula: El futur de l’empresa comença ara! 
13h15 Taller de com ajuden els colors a les emocions
13h35 Dinar
15h00 Taula: Net Mentora
15h50 Taula: Diari d’èxits, taula experiencial
17h00 Cloenda institucional
17h30 Copa de Cava

22 d’octubre 

Auditori Neapolis 

 Vilanova i la Geltrú

inscripcions a

fegp .cat
13:35h Dinar

networking a 

càrrec

Àpats d’Art

L’empresa com agent de canvi social i 
medioambiental
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7è Congrés de Dones d’Empresa: 
Pensa, innova i actua!

Sra. Beatriz de Vicente - 
NETMENTORA CATALUNYA

Sra. Marta Vidal - 
VALLFORMOSA

Taula: El futur de l’empresa comença ara

Conferència central 
Sra. Roser Xalabarder

Taula 
Sra. Eli Abad - 
BETWEEN TECHNOLOGY

Sra. Talia Bonmatí - 
DINBEAT 

Sra. Núria Basi - 
BASI GRUP

Taula: Diari d’èxits, taula experièncial

Sra. Anna Gatell - presiden-
ta de la Societat Catalana 
de Pediatria

Sra. Lolita Ortiz - 
pionera del futbol femení

FCBarcelona

Sra. Daniela Feixas 
- actriu

Vice-Presidenta tercera de la Cambra 
de Comerç de Barcelona i presidenta de 
l’ODEE, l’Observatori dona, empresa i 
Economia.

Presentació a càrrec 
Sra. Núria Salán -
 presidenta de la Societat 
Catalana de Tecnologia.

Sra. Marta Recasens - VADECITY
El trébol estratègic d’un model innovador 

per a la seva implementació

Sra. Fàtima Jiménez - 
ACCIO PREVENTIVA
La importància de l’avaluació 
psicosocial en les empreses i 
l’empresa feliç

Sra. Nelly Torras - NELLY TORRAS
La clau del nostre èxit . Aprenem, implentem 
i guanyem!

Sra. Alina Puig - MERCADONA
L’èxit lligat a la responsabilitat 

social

Sra. Sílvia Lladós - 
COLORSTheApp
Com els colors ens poden ajudar a millorar l’estat emocional i a trobar el benestar . 

Taller amb:
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La Nit de l’Empresa 2021

Un any més la Federació 
Empresarial del Gran Pene-
dès ha celebrat La Nit de 
l’Empresa i la Gala de Pre-
mis FEGP 2021. Va ser el 
passat dijous 17 de juny a 
la Finca Mas Solers que va 
comptar amb la ponència de 
l’economista Xavier Sala-i-
Martín. 

L’acte, conduït per l’actor vila-
noví Dafnis Balduz, va aplegar 
més de 420 convidats i una 
àmplia representació institu-
cional del territori. 

El Gran Premi FEGP el va 
rebre el Grup Cal Blay, de 
la mà del vicepresident del 
govern i conseller de Políti-
ques Digitals i Territori de la 
Generalitat de Catalunya. 
Deu empreses més han estat 
també guardonades així com 
altres vint més, empreses 
i institucions, han rebut  el 
reconeixement per als seus 
aniversaris. Per últim, també 
es van lliurar dos reconeixe-
ments especial COVID.

L’entrega de guardons ha 
anat a càrrec del vicepresi-
dent del govern, hble. Sr. Jordi 
Puigneró, la presidenta de 
la Federació Empresarial del 
Gran Penedès, Sra. Neus Llo-
veras, l’alcaldessa de Sant 
Pere de Ribes, Sra. Abigail 
Garrido  i la directora general 
d’Indústria, Sra. Natàlia Mas.

La Nit de l’Empresa 2021 ha estat un 
moment de retrobament, altament sig-
nificatiu ja que la voluntat d’aquest 
aplegament empresarial ha estat sempre 
el coneixement de directius de les empre-
ses de les nostres comarques, a més del 
moment més àlcid com ho és el reconeixe-
ment de la labor d’algunes empreses en el 
decurs de l’any . Després d’un any i mig on la 
pandèmia ha impossibilitat tant qualsevol 
tipus de trobada, els presents a la Nit van 

destacar la importància i l’emoció, de des-
prés de tant temps, tenir l’oportunitat de 
retrobar-se en un ambient de coneixement 
entre les empreses del territori i de celebra-
ció . Una vetllada on els protagonistes van 
estar els emprenedors i emprenedores que, 
en temps difícils, han transformat les seves 
organitzacions . 

“Els feliços anys 20”

La Nit va començar amb la ponència de 
l’economista Xavier Sala-i-Martín amb 
el títol “Els feliços anys 20” fent una com-
paració entre la pandèmia actual i la Grip 
Espanyola . Durant el discurs sobre la pan-
dèmia va destacar que “els governs del 
món occidental han fracassat de manera 
estrepitosa en la seva gestió” . Sala-i-Mar-
tín va assegurar que s’ha d’aprendre la lliçó, 
que estem fent alguna cosa malament en 
l’àmbit públic . El ponent va considerar que 
ser d’esquerres o de dretes no justifica fer 
boicot els uns als altres i ha animat a seguir 
l’exemple de Singapur .
El convidat honorífic ha posat en relleu que 
la col·laboració público-privada funciona, 
així com la cooperació internacional però 
que encara queda per veure com aniran els 
fons europeus tot i que se’n preveu un baix 
impacte .
L’economista ha pronosticat la fi de la glo-
balització . Els productes seran més cars 
però ha assegurat que és una bona oportu-
nitat per a molts països . D’aquesta manera, 
ens trobem a la quarta revolució industrial, 
una revolució que demostra que el futur és 
la tecnologia .
Per últim Sala-i-Martín ha destacat 
la intel·ligència artificial i ha volgut 

tranquil·litzar el públic assegurant que 
és fals que aquestes tècniques destruei-
xen llocs de treball en termes nets doncs 
la mateixa innovació implica l’aparició de 
noves activitats .

La veu de les institucions

En el torn dels parlament, la presidenta de 
la Federació Empresarial del Gran Pene-
dès, Neus Lloveras, va destacar que amb 
aquest acte es vol demostrar que estem 
tornant a la normalitat, que es poden orga-
nitzar esdeveniments i que hi ha ganes de 
tirar endavant i celebrar que hem supe-
rat aquesta crisi sanitària . Lloveras, va 
agraïr  la participació de tothom, en una nit 
consolidada i va animar al sector empre-
sarial a seguir treballant . Per altra banda, 
l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, la Sra . 
Abigail Garrido va ratificar que això ha 
estat possible gràcies a tots i cadascun 
dels empresaris que, com els presents, han 
aixecat la persiana dia a dia i han seguit 
endavant amb una actitud motivadora .
Tancant les intervencions de les autoritats, 
el vicepresident del govern Sr . Jordi Puig-
neró, va fer un repàs del seu dia visitant 
diferents infraestructures d’actitud inno-
vadora i va destacar que aquests són els 
ingredients bàsics per a una economia del 
segle XXI: “Quan parlem d’infraestructures 
parlem d’un país connectat per terra, mar, 
aire, i fins i tot espai i ciberespai” .
El vicepresident ha explicat que abans es 
mesurava la competitivitat per la distància 
cap a una gran ciutat, després es va mesu-
rar en hores i ha estimat que properament 
serà en megabits per així poder saber la 
competitivitat digital .

La Nit de l’Empresa 2021, reuneix a 420 
persones de les empreses del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès
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La Nit de l’Empresa 2021

La Nit de l’Empresa 2021, reuneix a 420 
persones de les empreses del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès

Va destacar també que la nova economia 
digital sembla l’economia invisible, però va 
insistir que ja ocupa més gent que tot el sector 
de l’automoció junt. De fet, va remarcar que ha 
crescut a un ritme del 10% per any.
Per acabar, el vicepresident va explicar 
“segons la física, un borinot no hauria de 
poder volar, tanmateix vola . Segurament 
perquè no sap que és impossible” . El que 
avui ens ha volgut dir amb el seu discurs és 
que, com a catalans no deixem mai de ser 
borinots .

La Gala de Premis FEGP

La Gala de premis FEGP va donar el tret de 
sortida amb els reconeixements a les orga-
nitzacions amb un aniversari destacat:

Reconeixements del 25è aniversari 
Dismaq Subministraments, Assessoria Sant 
Pere de Ribes, Col·legi d’Enginyers Tècnics 
de Vilanova i la Geltrú, Consultora de Tecno-
logía Papeleras, Coral Transports & Stocks, 
Fusteria i Decoració Ollé, l’Hospital Comar-
cal de l’Alt Penedès, Moncalc Land Survey 
Consulting i Vidal Piqué i Associats .
Reconeixements del 50è aniversari 
Cartonatge Font, El Vivero 2, Farré & Farré 
corredoria d’assegurances, Genil des de 
1971, Mancomunitat Tegar del Garraf i la 
UPC Vilanova i la Geltrú .
Reconeixements al 75è aniversari
Bombons Cudié
Reconeixement al 100è aniversari
Confraria de Pescadors de Vilanova i la Gel-
trú
Reconeixement al 140è aniversari
Museu del Ferrocarril de Catalunya
Reconeixements especial covid
És important per a la Federació reconèixer el 
paper solidari que es va viure des dels inicis 
de la pandèmia, no només a nivell empre-
sarial, sinó social . Els circuits i xarxes que 
es van crear perquè des de l’emprenedoria 

personal s’ajudés en diferents àmbits a 
persones, famílies i col·lectius que neces-
sitaven d’una emergent solidaritat per fer 
front al desconegut . 
El gran volum de reconeixements que es 
necessiten en aquest sentit, en els àmbits 
sanitaris, assistencials, tecnològics és tan 
gran, que ha fet que l’organització decidís 
fer dos reconeixements simbòlics a dues 
entitats que han estat referents en aquest 
moment tan difícil, i que a la vegada repre-
senten aquest esforç col·lectiu . Per tant, la 
Gala ha volgut fer un reconeixement espe-
cial COVID, que ha estat un dels moments 
més emotius de la nit, a COVID Warriors i al 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf .

Premis FEGP 2021
Finalment, el moment més esperat amb 
el lliurament dels premis FEGP 2021, uns 
guardons que reconeixen la trajectòria 

de les empreses en el darrer any, essent 
aquesta edició única ja que recull la tra-
jectòria del 2019-2020 . Per tant, aquests 
premis són encara més especials perquè 
han posat a prova tot el teixit empresarial 
i, lluny de la por, ha cridat moltes empreses 
a reinventar-se, a motivar nous projectes i a 
enfortir-se davant l’adversitat .
El  Gran Premi FEGP a l’empresa de l’any ha 
estat atorgat a Cal Blay, i les següents cate-
gories han estat: 
• El  Gran Premi FEGP a l’Empresa 

de l’Any ha estat atorgat a GRUP 
CAL BLAY, per la capacitat de rein-
ventar-se, creant nous productes per 
diferents públics i mantenir els seus 
serveis, un valor de lideratge en el 
territori i de generació de noves inicia-
tives . 

• Premi FEGP a la Trajectòria 
Empresarial a CLIMORENT, per el 
seu progrés competitiu, durant més 
de 30 anys sent pionera en el mercat 
del lloguer de climatització i refrigera-

ció mòbil .
• Premi FEGP a Capacitat Emprene-

dora a TRACTA’M BÉ, per generar 
una oportunitat de negoci amb bene-
ficis socials .

• Premi FEGP a la Internacionalitza-
ció a BOMBONS CUDIÉ, per millorar 
el seu posicionament i presència de 
la companyia en marcats extragers 
passant d’estar en 20 països a 35 en 
només 4 anys .

• Premi FEGP a l’Empresa Innova-
dora a GEDIA ESPAÑA, l’empresa ha 
demostrat posar en valor l’organització 
implementant aplicacions en matèries 
tecnològiques, optimitzant els proces-
sos amb l’aplicació de la visió artificial 
i de les solucions TI dins el marc estra-
tègic que suposa la indústria 4 .0 .

• Premi FEGP Estratègia de Comu-
nicació a VALLFORMOSA, empresa 
que ha traspassat fronteres, alhora 
que ha generat una milllora competiti-
va diversificant els seus públics . 

• Premi FEGP a la Sostenibilitat i 
Medi Ambient a INCÍS FILMS, per 
la divulgació d’un projecte de reflexió i 
comprensió de la repercussió dels nos-
tres hàbits en el planeta, contribuint a 
la minoració de l’impacte de l’activitat 
en el medi natural . 

• Premi FEGP al Compromís Social 
a MAS ALBORNÀ, pel seu projecte 
singular d’elaboració d’embotits que 
contribueix a una societat més justa 
i equitativa integrant al món laboral 
persones amb vulnerabilitat social .

• Premi Estela Dones d’Empresa 
2021 a SÍNOCA STUDIO, per 
l’originalitat i talent en la constància 
de projectes per l’audiovisual museístic 
o les impressions 3D de gran format  .

• Premi FEGP Joves d’Empresa 2021 
a SQUITX!, per la iniciativa en un pro-
jecte personal que esdevé professional 
de venda de productes craft a les xar-
xes socials .

• Premi FEGP a la Nova Creació 
a FIONA HOME STATGING, per 
l’empresa que ha consolidat un projec-
te innovador, adaptant els seus serveis 
durant la pandèmia .

L’espònsor principal, Serveis Mèdics Penedès (SMP), col·laboració 

especial de Mercadona . Patrocini Star d’Autolica, Coral Trans-

ports, Vallformosa i la Finca Mas Solers . Patrocini Comet d’Xta 

i Ametller Origen, Cet Penedès i Patates Piqué . Patrocini Moon 

de l’Hotel Estela, Serra Grup Immobiliari, Redman, Vilanova 

Grand Marina, Ondunova, Pendennis i AKO . Col·laboració de We 

Stay Different, Spotlio i Jardiland .  Partners FEGP 2021 també 

han acompanyat l’acte: CaixaBank, Banc Sabadell, Acció Preven-

tiva, MGC Mútua i Finergia.
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Dones d’Empresa14a Trobada de Dones d’Empresa

La Trobada de Dones, Tanca amb un 
missatge de reflexió i aprenentatge davant la conjuntura 
actual: No hi ha res impossible” 

L’acte amb 96 assistents va 
comptar amb la convidada 
d’honor NINA
El Premi Dona d’Empresa 
2021, va recaure en Fàtima 
Jiménez, d’Acció Preventiva
El 20% dels assistents van ser 
homes d’empresa

El col·lectiu de Dones d’Empresa, va cele-
brar amb totes les mesures de seguretat 
la seva 14a Trobada de Dones d’Empresa 
entre vinyes, a l’Alt Penedès, en concret a 
l’espai de la Masia Torre del Gall de Sant 
Cugat Sesgarrigues .

Com és habitual en aquesta cita anual, 
que puntualment el 2020 es va celebrar de 
forma telemàtica, es convida a una dona 
que per la seva trajectòria pot inspirar al 
col·lectiu femení del territori . Així, la con-
vidada d’enguany va ser l’artista i cantant 
NINA per la seva faceta d’empresària . Va 
fer una intervenció molt emotiva assenya-
lant com des de la passió i la vocació per 
la veu, es va veure abocada al món empre-
sarial, totalment desconegut per l’artista 
fins al moment . Amb la voluntat d’ajudar als 
altres en allò què ella coneixia, tenir cura i 
treballar la veu i el cos, va ser quan va aga-
far sentit el projecte empresarial .

L’artista va parlar de com n’era d’important 
l’acompanyament del seu equip i com 
aquest nou camí desconegut li havia donat 
l’oportunitat d’aprendre, de formar-se en 
una sèrie d’habilitats per tal de gestionar el 
seu negoci . També va fer referència a com 
durant la pandèmia, es va obrir un període 
on va patir molt per les situacions personals 
de l’equip, per la situació en general, per tro-
bar-se en un moment empresarial tot just 

arrancat, i davant de tot plegat va concloure 
que volia agafar una postura positiva, amb 
el qual va obrir un camí de reflexió per enca-
rar el futur i nous projectes . En aquest punt 
d’inflexió és on l’artista passa a ser també 
empresària, i va acabar la seva intervenció 
animant des de la fortalesa, la persistència i 
la passió, “No hi ha res impossible” .

L’acte va tenir un contrapunt d’art gràcies 
a l’assistència de l’escultora Elvia Cor i les 
seves obres . Va exhibir un bust de l’artista 
Frida Kahlo i va escenificar com la veu de 
la dona havia d’escoltar-se després d’haver 
estat durant molt temps, i encara en alguns 
contextos, menystinguda .

L’esdeveniment, que va comptar amb dos 
presentadors del Penedès, Xènia Castell-
tort i Carles Gala,  es  desenvolupà en un 
ambient molt proper i agradable, on també 
ens va dirigir unes paraules l’Il·lm . Alcal-
de de Sant Cugat Sesgarrigues, el Sr . Jordi 

Ferrer Vergés . La benvinguda i la clausu-
ra de l’acte va anar a càrrec Neus Lloveras, 
presidenta de la Federació Empresarial del 
Gran Penedès

Els prop de cent convidats van gaudir d’una 
vetllada molt agradable, a l’espai del sopar 
entre les vinyes adjacents de la Masia, i 
que va finalitzar poc abans de les 23h amb 
l’actuació musical . 

Premi Dona d’Empresa 2021

El moment més solemne de la nit va 
arribar amb l’entrega del guardó a la 
Dona d’Empresa de l’Any de mans de 
Carme Gatell, representant de Dones 
d’Empresa, i que va ser atorgat a Fàti-
ma Jiménez d’Acció Preventiva per 
la seva labor d’acostament i informació 
a les empreses en valors i procediments 
de prevenció de salut a les empreses . 
També per l’ús de tots els canals que la 
Federació posa a disposició dels socis 
en una estratègia de tasca formati-
va mitjançant webinars, publicacions 
i assistència i participació en tots els 
actes de Dones d’Empresa per fer 
extensiu aquest missatge de canvi en els 
processos i seguir la nova normativa per 
fer empreses més saludables .
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Sectorials

Les trobades sectorials, l’espai de treball 
del soci on s’organitzen projectes per la tipologia d’ activitat.

SECTORIAL DE TURISME

Les empreses de La sectorial s’han bolcat en 
salvar la temporada i es vol plantejar una tro-
bada massiva del sector per dibuixar nous 
escenaris d’actuació per les empreses del nos-

tre territori, buscant sempre la força del grup per ser més atractius 
als diferents tipus de turisme del territori .

SECTORIAL DE SERVEIS EMPRE-
SARIALS

La sectorial està molt activa en retrobar la 
normalitat de convocatòria de la Federació 
Empresarial, i el pròxim el 7x7 que venia sent 

substituit pel 7x2 telemàtic, torna a l’agenda aviat per tal de pro-
moure el coneixement constant de les empreses del territori .

SECTORIAL D’INDÚSTRIA

La Federació Empresarial recull diferents 
tipologies d’empreses de les nostres comar
ques . Des de la sectorial s’ha proposat fer una 
enquesta al sector per tenir una radiografia 

de les particularitats de cada una de les indústries que configuren 
el teixit industrial del Penedès - Garraf i ser més efectius en la cer-
ca de projectes .

SECTORIAL DE CONSTRUCCIÓ

Els membres de la sectorial segueixen el 
recorregut de visites als ajuntaments de les 
nostres comarques amb la voluntat ferme que 
els empresaris del sector tinguin facilitats a 

l’hora d’accedir a certs tràmits . Aquestes trobades serveixen tam-
bé per fer propostes en la nova redacció del POUM i en general, a 
agilitzar les autoritzacions de llicències per part de les administra-
cions .

SECTORIAL DE COMERÇ

La Federació Empresarial està treballant en 
diferents projectes en col·laboració amb els 
ajuntaments de les comarques, en termes 

mediambientals i d’optimització de recursos que veuran la llum 
pública d’aquí a poc temps .

SECTORIAL TIC

La sectorial ha agafat una nova embranzida 
amb la voluntat de professionalitzar el terri-
tori amb la formació en aquest àmbit i  la 

captació de talent per les empreses locals . En aquest ordre, s’estan 
estudiant programes específics de formació i una borsa de treball 
diferenciada .

SECTORIAL INNOVACIÓ

Aquesta sectorial agafa especial volada 
aquest mes de novembre per la Fira multisec-

torial que se celebra anualment a Vilanova i la Geltrú . Si la FEGP ja 
hi té una activa participació, el certamen d’enguany va dedicat a la 
tecnologia i la innovació i des de la sectorial s’organitzen diferents 
activitats que podeu visitar al calendari de la Fira i de les quals us 
anirem informant des les comunicacions ordinàries de la Federació .

Si voleu formar part d’una sectorial, ho heu de sol·licitar 
mitjançant un correu a socis@fegp.cat
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La 17a edició de l’Índex FEGP 
de Competitivitat i Sostenibi-
litat comarcal es presenta un 
any i mig després de la decla-
ració de l’estat d’alarma. Un 
any i mig en el que hem supe-
rat la total incertesa, per 
finalment començar a albirar 
una certa millora dels indi-
cadors i les expectatives. És 
ara també quan es comen-
cen a identificar alguns dels 
impactes més greus i dels 
canvis més profunds que ha 
deixat la pandèmia sobre 
la nostra societat. L’Índex 
FEGP vol contribuir a l’anàlisi 
i la comprensió dels impac-
tes d’aquesta crisi sanitària, 
social i econòmica i de les pos-
sibles vies per sortir-ne amb 
unes economies i uns territo-
ris més resilients.

L’edició d’enguany vol centrar-se 
en quatre aspectes centrals: la 
comprensió dels factors que han 
determinat el grau d’afectació 

de les economies comarcals; el nivell de 
recuperació d’aquestes economies i els 
elements que hi influeixen; les potenciali-
tats amb les quals compta cada territori 
per assolir millors models de desenvolupa-
ment i les noves dinàmiques i tendències 
que puguin estar emergint d’un xoc com el 
causat per la covid-19 .
Tenint en compte la situació de canvi acce-
lerat en la que ens trobem i que les dades 
de l’Índex fan referència a l’any 2020, en 
aquesta edició s’ha volgut introduir un 
apartat amb dades actualitzades que per-
metin conèixer el grau de recuperació 
econòmica de les comarques catalanes . El 
capítol “L’impacte de la covid-19” analitza 
amb dades desestacionalitzades la varia-
ció de l’ocupació i l’atur entre els mesos de 
febrer del 2020 i juny del 2021 . Així doncs, 
és possible saber quants llocs de treball ha 
de recuperar cada comarca i quan atur ha 
de reduir per tal d’assolir una situació simi-
lar a la que es trobava en els moments 
previs a l’inici de la crisi .

La pandèmia ha representat un 
revulsiu per a la millora competitiva 
de les comarques catalanes, regis-
trant-se millores en la majoria de 
les dimensions i indicadors.

L’esgotament del cicle econòmic de recu-
peració va comportar que durant el 2019 
la gran majoria de comarques catalanes 
experimentessin un important retrocés 
dels respectius nivells de competitivitat i 
sostenibilitat . Durant el 2020 s’ha recupe-
rat la tendència positiva, situant la variació 
mitjana de l’Índex de Competitivitat i Sos-
tenibilitat en 0,7 punts, davant dels -1,1 del 
2019 . Enguany, 30 de les 42 comarques han 
millorat el seu Índex, cinc s’han estancat i 
set han retrocedit . És remarcable el fet que 
tant les millores com les pèrdues de compe-
titivitat de major magnitud s’han registrat 
entre les comarques situades a la cua de la 
classificació .
Pel que fa als avenços i retrocessos més 
significatius, l’estancament de l’Índex de 
Competitivitat i Sostenibilitat del Berguedà 
sumat a les marcades millores de comar-
ques com la Noguera, el Moianès o el Baix 
Empordà han fet que el Berguedà perdi sis 
posicions, passant del 28è al 34è lloc del 
rànquing . L’Aran ha estat la segona comar-
ca que més posicions ha perdut, situant-se 
ara com la comarca menys competitiva de 
Catalunya després d’haver estat a la 37a 
posició durant el 2019 . El fort impacte de 
la crisi de la covid-19 sobre l’ocupació, l’atur 
i el teixit empresarial sobre l’estructura pro-
ductiva de l’Aran han estat els causants 
dels mals resultats obtinguts per la comar-
ca durant aquest 2020 .
Per contra, hi ha cinc comarques que 
han ascendit tres posicions cadascuna . 
Aquestes comarques són, per ordre de clas-
sificació, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Solsonès, 
la Noguera i la Ribera d’Ebre . En termes 
generals, els factors que expliquen l’ascens 
d’aquestes comarques han estat, d’una 
banda, un millor comportament dels indi-
cadors relacionats amb el mercat de treball 
i la supervivència del teixit empresarial en 
el context de gran adversitat generat per 
la pandèmia i, de l’altra, la millora d’alguns 
dels indicadors relacionats amb la soste-

nibilitat mediambiental dels respectius 
models de desenvolupament comarcal .

Durant el 2020 es registra un pro-
cés de convergència dels nivells 
de competitivitat i sostenibili-
tat comarcal entre les comarques 
catalanes

Durant el 2020 s’ha donat un cert procés de 
convergència dels nivells de competitivitat i 
sostenibilitat comarcal entre les comarques 
més endarrerides i aquelles més avança-
des . Es trenca així la forta tendència a la 
divergència que es venia registrant durant 
els darrers anys, en els que les comarques 
més competitives situades a l’arc metropo-
lità i a les capitals de demarcació tendien 
a especialitzar-se cada vegada més en 
un model de desenvolupament inten-
siu en coneixement i tecnologia i orientat 
als mercats internacionals, davant d’unes 
comarques “perifèriques” amb greus difi-
cultats per inserir-se en aquest model 
concret de desenvolupament . Si bé el tren-

17è Índex FEGP 2021, les dades ja registren els 
impactes de la covid-19 en la competitivitat de les comarques i es 
constata la recuperació econòmica
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cament d’aquesta dinàmica pot ser un fet 
puntual, no s’ha de descartar que s’estiguin 
començant a donar canvis estructurals 
accelerats per la covid-19 .
La covid-19 ha tingut impactes sense 
precedents en àmbits tan diversos com 
l’economia, la mobilitat, el medi ambient o 
els hàbits de consum . Alguns d’aquests can-
vis són temporals, de manera que tendiran 
a retornar progressivament a la situació 
prèvia a l’expansió de la pandèmia . D’altres, 
en canvi, seran de caràcter permanent i 
generaran canvis a llarg termini que poden 
acabar modificant les actuals regles del joc . 
El canvi tecnològic, per exemple, està fent 
possible la descentralització de moltes acti-
vitats . Les economies d’aglomeració, unes 
millors infraestructures de telecomunica-
cions i uns mercats de treball especialitzats 
havien concentrat aquestes activitats als 
entorns metropolitans . Ara, però, és pos-
sible una organització molt més flexible 
d’aquestes empreses i organitzacions, que 
es poden localitzar a entorns de major 
qualitat a un cost més reduït, descentralit-
zant també un mercat de treball que abans 
depenia quasi totalment de les grans capi-
tals . S’obren així possibilitats per a l’atracció 
de població a tot un seguit de territoris 
que havien quedat exclosos d’un model de 
desenvolupament basat en activitats inten-
sives en coneixement i tecnologia de vocació 
internacional, que ara poden apostar per la 
qualitat de vida, la qualitat paisatgística o 
la salut com a pilars d’uns millors models de 
desenvolupament . En qualsevol cas, tot just 
s’han començat a produir, de manera que 
encara caldrà esperar uns anys per veure la 
magnitud, la capacitat de transformació i la 
durada de molts d’aquests canvis .

Entre el grup de comarques més 

competitives cal remarcar l’avenç 
del Baix Llobregat, el Garraf i el 
Baix Camp, i el retrocés d’una posi-
ció del Gironès

Al grup de les 10 comarques més compe-
titives només s’han registrat quatre canvis . 
L’avenç d’una posició del Baix Llobregat, el 
Garraf i el Baix Camp, i el retrocés d’una 
posició del Gironès . Tot i l’estancament de 
l’Índex al Baix Llobregat, el retrocés de 0,4 
punts registrat pel Gironès ha fet que el Baix 
Llobregat passés de la 4a a la 3a posició . 
La forta destrucció d’ocupació i el menor 
dinamisme demogràfic han fet menys com-
petitiu al Gironès, que passa ara a la 4a 
posició situant-se per darrere del Baix Llo-
bregat . L’entrada del Baix Camp al grup de 
comarques més competitives ha estat el 
resultat del marcat increment de la compe-
titivitat registrat per la comarca . Aquesta 
augment de la competitivitat no s’ha donat 
tant per una millora dels indicadors i les 
dimensions, si no per una major capacitat 
de resistència davant del xoc causat per 
la covid-19 . Com ja s’apuntava a l’anterior 
informe, un dels elements més importants 
de l’escenari que ha deixat la pandèmia no 
és tant el ritme de creixement, si no la capa-
citat de resistència i d’adaptació al canvi de 
les comarques catalanes, que hauran de fer 
front a una realitat que canvia de manera 
accelerada .

Les comarques més afectades per 
l’impacte de la crisi sanitària han 
estat les que presenten una major 
dependència de les activitats turís-
tiques i les que presenten una pitjor 
qualitat del mercat de treball

En l’edició d’enguany s’ha creat un índex 

sintètic de recuperació que mesura el com-
portament de dos indicadors -afiliacions i 
atur- i simplifica l’anàlisi del nivell de recu-
peració econòmica de cadascuna de les 
comarques catalanes . Així doncs, s’ha 
decidit normalitzar ambdós indicadors i 
unificar-los donant un pes del 50% a cada 
indicador . S’obté així un índex que va del 0 
al 100 en el que el zero és el pitjor compor-
tament i el 100 significa la recuperació més 
ràpida d’entre les 42 comarques de Cata-
lunya .
Seguint aquesta explicació, la taula següent 
mostra com la comarca que ha registrat 
un millor comportament durant la crisi 
ha estat Osona, la qual ha estat capaç de 
registrar el major increment de l’ocupació 
(2,0%) i el menor augment de l’atur (12,0%) . 
Per contra, la comarca en pitjor posició és la 
Selva que, amb un 6,2% menys d’ocupació, 
situa el nivell d’atur un 30,9% per sobre del 
que se situava al febrer del 2020 .
En termes generals, són aquelles comar-
ques amb una major dependència de les 
activitats turístiques i/o amb una pitjor 
qualitat del mercat de treball –tempora-
litat, parcialitat, rotació, etc .-, les que es 
troben més lluny de la plena recuperació 
de la crisi en termes de llocs de treball . A 
la banda oposada, les economies comar-
cals amb un major pes de les activitats 
fonamentals i de les activitats intensives 
en coneixement i tecnologia són les que es 
troben més properes a la recuperació o ja 
plenament recuperades . Cal remarcar com 
el creixement del consum de productes ali-
mentaris a nivell agregat ha fet que hagin 
estat aquells territoris amb un major pes de 
les activitats de producció i transformació 
d’aliments les que més llocs de treball han 
creat i les que han aconseguit una recupe-
ració més ràpida .

17è Índex FEGP 2021, les dades ja registren els 
impactes de la covid-19 en la competitivitat de les comarques i es 
constata la recuperació econòmica

Estudis de la Federació Empresarial
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Efectes de la covid-19 sobre l’atur i l’afiliació, variació (%) febrer 2020-juny 2021.  
Elaboració d’un índex sintètic per l’anàlisi conjunt.

Fonts: Activa Prospect a partir de les dades de la Seguretat Social i de l’Observatori del Treball i Model Productiu .

Nota: dades desestacionalitzades .
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Conclusions de l’estudi a les nostres comarques 
ALT PENEDÈS

La diversificació econòmica de l’Alt Penedès i la 
seva capacitat d’innovació han estat els garants 
de la conservació dels llocs de treball en el perío-
de de crisi causada per la pandèmia .

• La disponibilitat d’espai per a acollir noves 
activitats econòmiques i la seva localit-
zació estratègica respecte a les principals 
infraestructures de transport i comuni-
cacions són l’altre fortalesa . No obstant, 
està convertint a la comarca en un pol 
d’atracció d’activitat logística .

• La comarca també troba esculls a la seva 
competitivitat en el desajust entre la quali-
ficació de la població i els requeriments del 
teixit productiu i en el desenvolupament de 
serveis de suport empresarial .

• Els elevats nivells de consum de recursos i 
de generació de residus per part del teixit 
productiu i de la població posen en evidèn-
cia la necessitat de desenvolupar el sector 
de les activitats relacionades amb la con-
servació del medi ambient .

GARRAF

L’actual model de desenvolupament urbà que 
està seguint la comarca està generant una 
creixent especialització residencial en baixa 
densitat que té greus conseqüències tant sobre 

el medi ambient com sobre el teixit social i pro-
ductiu del Garraf .

• Cal que el Garraf repensi el seu model de 
desenvolupament, preservant espais per 
a l’activitat econòmica . Això permetria 
acollir nova activitat econòmica capaç de 
generar oportunitats laborals i reduir els 
actuals nivells de desocupació que pateix 
la comarca

• També cal posar en marxa mesures inno-
vadores per reduir els consums d’aigua 
i energia i la generació de residus de les 
urbanitzacions, així com plans de mobili-
tat que garanteixin l’accessibilitat a tota la 
població reduint la dependència del vehi-
cle privat .

• Cal revisar l’oferta i la demanda formati-
va actual per tal d’incentivar a les persones 
joves a seguir cursant estudis superiors 
i impulsar l’autoocupació com a mesu-
ra alternativa a l’atur per determinats 
col·lectius, així com reforçar l’atracció i 
l’impuls a la creació de noves iniciatives 
empresarials intensives en coneixement 
i tecnologia que dotin a la comarca d’un 
entorn productiu competitiu

BAIX PENEDÈS

La dinàmica demogràfica dels darrers anys 
es podria veure accelerada pels nous fluxos de 

població de les grans ciutats cap als municipis 
més petits que està generant la covid-19 . Aquest 
creixement s’ha d’acompanyar d’una apos-
ta per l’atracció i generació de noves activitats 
econòmiques capaces de generar oportunitats 
laborals .

• La localització de la comarca a un encla-
vament estratègic i la disponibilitat de sòl 
destinat a l’activitat econòmica han de 
ser els elements centrals d’una estratègia 
d’atracció i de suport a la creació de noves 
iniciatives empresarials .

• Es necessari potenciar un ecosistema que 
reforci la competitivitat del teixit empre-
sarial, impulsant activitats que donen 
suport a l’activitat empresarial (digita-
lització, comercialització, etc .) i que al 
mateix temps generi oportunitats laborals . 
L’estratègia passa per combinar polítiques 
de millora de les qualificacions i de suport a 
l’emprenedoria .

• Cal posar en marxa polítiques innovado-
res que facin front als reptes del consum 
d’aigua, de la generació i la gestió de resi-
dus i de la mobilitat, per tal de reduir 
l’impacte ambiental i garantir l’accés al 
mercat laboral a tota la població sense que 
aquesta depengui del vehicle privat .
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Berta Mercadé “Hem ajudat a 1300 famílies en 
situació de vulnerabilitat al territori Penedès - Garraf”

Amb una centenària his-
tòria d’innovació, l’empresa 
d’aigües de Barcelona, Agbar, 
arriba al territori del Penedès 
i Garraf en plena forma per 
oferir el seu servei de gestió 
a les empreses i institucions 
del territori en forma de pac-
te social. En parlem amb la 
seva directora territorial de la 
Catalunya Sud, Berta Merca-
dé, a l’Hotel Antiga de Calafell.

La Berta Mercadé és enginye-
ra i treballa per la companyia 
des de fa 15 anys, quan va 
començar com a responsable 
d’obres i amb el temps ha anat 
derivant a funcions de gestió. 
Ara és la directora territorial 
de la Catalunya Sud d’Agbar.

Per començar, pregunta pràcticament 
obligatòria: com ha gestionat Agbar, 
una empresa subministradora de ser-
veis d’aigua, l’arribada de la crisi de la 
Covid?
L’aigua és un servei essencial . No pot fallar 
mai en una situació quotidiana i molt menys 
en una situació d’emergència com la que 
hem viscut i continuem vivint . Des d’Agbar 
per una banda, s’ha volgut preservar en pri-
mer lloc la salut dels treballadors, perquè 
ells són essencials per garantir el nostre 
servei . Fins i tot hem tingut treballadors 
vivint en caravanes a algunes estacions 
de producció d’aigua, per evitar contagis i 
preservar aquell torn de treball . Hem rei-
vindicat els nostres treballadors apostant 
per ells i alhora tenint  cura que el servei no 
fallés . En el cas concret dels municipis del 
Penedès i Garraf, hem ajudat al voltant de 

1300 famílies en situació de vulne-
rabilitat o problemes de pagament . 
Hem contribuït per no deixar a nin-
gú enrere en una situació que 
entenem especialment delicada .

Quina és la relació d’Agbar 
quan entra en un municipi?
Agbar és una empresa mediam-
biental de serveis, que ofereix 
un servei de gestió de l’aigua . La 
seva funció principal és la de ges-
tionar amb excel·lència aquest 
recurs . Però Agbar fa un pas 
més enllà i pretén involucrar-se 
en els municipis en una estratè-
gia d’acció als territoris, amb el 
que nosaltres anomenem, pacte 
social . Consisteix a anar més enllà 
del servei d’assistència i impli-
car-se en l’àmbit social, cultural i 
d’infraestructures . Potenciar cada 
municipi i preparar-lo de cara 
als objectius del 2030, en l’àmbit 
d’infraestructures per fer        que 
siguin resilients i tinguin la capaci-
tat de poder adaptar-se a aquesta 
nova situació .

Com creus que les empreses i 
la societat en general ens hem 
d’adaptar a la situació mediam-
biental actual?
L’emergència climàtica és un repte que 
hem d’afrontar tots plegats . Tenim una 
agenda 2030 d’Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible en la qual estem tots 
interpel·lats, tan individus com la socie-
tat en global . Aquesta ha de ser la pauta 
per adaptar-nos i fer que la nostra societat 
sigui forta davant l’emergència climàtica . 
Nosaltres com a empresa mediambiental 
hem de contribuir a fomentar polítiques per 
preservar aquests objectius . També tenim 

uns fons Next Generation que ens han de 
donar un impuls i creiem que des d’Agbar 
l’efecte multiplicador de la col·laboració 
publicoprivada és bàsica per arribar a tots 
els àmbits . Més enllà del que tradicional-
ment s’entén com la gestió del recurs, hem 
d’apostar per la digitalització, la transfor-
mació digital, la innovació per transformar 
els residus i valorar-los, veure el concepte 
de depuradores com biofactories, apostar 
per l’economia circular . . . creiem que pot 
ser molt positiu treballar en totes aques-
tes línies de digitalització amb l’impuls dels 

 



17

La Veu de l’Empresa

fons Next Generation conjuntament amb 
el nostre coneixement i trajectòria . Hi ha 
molta feina a fer per preservar el nostre 
planeta per les generacions futures, però a 
Agbar estem fent els deures .

Avui ens hem trobat a Calafell, al Baix 
Penedès. Quina és la missió d’Agbar en 
els territoris de la Federació Empresa-
rial?
El projecte d’Agbar és col·laborar en la cons-
trucció d’una societat millor, des del punt de 
vista del que a nosaltres ens pertoca que 
és el cicle integral de l’aigua, i aportar la 
visió mediambiental als municipis . Ajudar-
los a afrontar tots els reptes dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible i contri-
buir, des d’una clara vocació de servei, a 
millorar el nostre entorn i el de la nostra 
societat . El territori del Penedès i Garraf té 
un gran potencial econòmic i social que no 
es pot deixar enrere . S’han de saber ges-
tionar correctament els recursos per tal de 
treure’n el màxim profit i ser curosos amb 
l’espai natural de la zona . I en això nosaltres 
som especialistes .

Vau ser patrocinadors de la Troba-
da de Dones d’Empresa. El compromís 
d’Agbar amb la igualtat i la promoció 
del lideratge femení quin és?
Agbar és un referent en igualtat, el compro-
mís és total . La nostra aposta per la igualtat 
és molt activa i aquest compromís queda 
demostrat amb el fet que més del 40% dels 
nostres càrrecs directius estan ocupats 
per dones . Treballem molt per fomentar la 
vocació científica en les nenes des d’edats 
molt petites . Som una empresa d’enginyers 
i creiem que és important que aques-
ta base científica i tècnica no tingui límits 
de gènere . Per nosaltres poder participar 

com a patrocinadors a la Trobada de Dones 
d’Empresa va ser un plaer, per l’acollida de 
les empresàries i perquè en actes on reivin-
dica la igualtat d’oportunitats, és fantàstic 
ser-hi .

Gràcies Berta, ha estat un plaer conèi-
xer el vostre equip aquí al Penedès 
-Garraf i la manera de treballar que des 
d’AGBAR esteu fomentant. 

      

https://www .agbar .es/es
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Anna Cols i Dolors Salvany, “Adaptar-
se als canvis constants i ser molt properes al client, són les claus 
per resistir les sacsejades de la pandèmia.”

Una de les tasques imprescin-
dibles durant la pandèmia, ha 
estat el servei que han prestat 
les consultories d’empreses. 
AGE és una consultoria comp-
table, fiscal, mercantil i 
financera, formada per dues 
empresàries i amigues, ĺ Anna 
Cols i la Dolors Salvany.

Parlem amb elles per enten-
dre el moment tan difícil que 
han viscut les empreses i 
conèixer els trets diferencials 
de la seva consultoria.

Expliqueu-nos qui sou i com neix AGE

Anna: AGE neix fa 15anys, el 2006, quan la 
meva companya Dolors i jo ens coneixem 
treballant plegades a Deloitte . Vam asso-
ciar-nos per crear la nostra pròpia empresa 
i dedicar-nos al que més ens agrada que és 
la consultoria empresarial, oferint un servei 
molt personalitzat i treballant braç a braç 
amb el client .

Dolors: Actualment, després d’aquests 15 
anys de dues grans crisis, la crisi que ano-
menem dels 10 anys i la de la covid-19, ens 
hem reafirmat amb què aquest tipus de ser-
vei que donem al nostre client ha estat clau 
per treballar amb un escenari tant VUCA 
(volàtil, incert, complex, i ambigu)
Conèixer el nostre client des de dins de la 
seva empresa, ensenyar als nostres clients i 
al seu equip i acompanyar-los en el dia a dia 
en la presa de decisions de l’empresari, ha 
estat clau per afrontar aquests anys .

Arriba el Covid 19 i heu de deixar de tre-
ballar a casa client. Com heu solucionat 
aquesta barrera que ens ha posat la 
pandèmia?
Anna: Tenim una empresa petita però amb 
unes estructures com les d’una de gran . Ja 
tenim des de fa molts anys els sistemes pre-
parats per treballar online des de casa o des 
de qualsevol lloc . Fitxers e informació i pro-
grames al Núvol i còpies de seguretat dins 
i fora de ĺ oficina, així com un tractament i 
destrucció de la informació molt confiden-
cial com requereixen els serveis que oferim . 
De fet jo soc mare de dos nens, de 9 i 10 
anys i quan ells van néixer jo ja treballava 
des de casa fins que no em vaig reincorpo-
rar presencialment .
La Covid va trencar el contacte físic entre el 

client i nosaltres, però això no ha evitat que 
el nostre servei no hagi estat tant o més 
proper que mai .

Dolors: Aquesta estructura i estar organit-
zades d’aquesta manera, ens ha permès 
poder treballar des de casa amb totes les 
eines des del primer minut . La consultoria 
va esdevenir més imprescindible que mai , 
en un moment on totes les empreses havien 
de prendre decisions de forma molt ràpi-
da, calia fer bones previsions de tresoreria 
i gestionar molt bé els recursos personals, 
econòmics i emocionals per a poder sor-
tir-se’n . I alhora sent coneixedors de tota 
la normativa existent i que anava brollant 
cada dia, per poder acollir-se al que fos pos-
sible per garantir la viabilitat i continuïtat 
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de les nostres empreses .

Som una empresa petita però amb 
estructures preparades i segures 
per treballar des de qualsevol punt i 
amb seguretat.

A quin tipus de client es dirigeix el vos-
tre servei?

Anna: El gruix més important de clients que 
tenim són petites i mitjanes empreses . On 
donem suport al departament comptable 
o d’administració de la companyia i treba-
llem molt directament amb la Direcció de 
les companyies implicant-nos en la ges-
tió de la mateixa i en la presa de decisions 
econòmiques . Tota la informació econò-
mica financera que des del departament 
comptable treballem amb el client, és la que 
reportem a la Direcció i la base per a poder 
ajudar a la Direcció amb aquesta presa de 
decisions .
També tenim grans empreses on nosaltres 
intervenim treballant en tasques concretes 
del departament d’Administració, ja sigui 
fent els impostos, reportant a la matriu, 
donant suport quan estan en auditoria,  . . .

Dolors: Ens trobem moltes vegades, que el 
client necessita que el guiïs, l’acompanyis i li 
expliquis bé què i perquè li està passant allò . 
Una part molt important de la nostra feina 
es formar aquestes persones dels coneixe-
ments econòmic-financers necessaris i això 
es molt ben valorat pels nostres clients . Els 
dona seguretat, se senten ben acompan-
yats i en definitiva aconsegueixen conèixer 
la seva empresa amb més profunditat .
Som molt afortunades perquè ens agrada 
molt la feina que fem i això ho transmetem 

als nostres clients amb un llenguatge clar i 
planer .

Vosaltres sou dues persones molt pro-
peres, us agrada la feina que feu. És 
aquesta una mica la clau de 15 anys 
d’èxit entre dues persones que inicien 
un projecte?
Anna: Sí, és clar que si . Jo sempre dic que tot 
en la vida s’ha de fer amb passió . Quan vius i 
treballes així, ho transmets als altres .
A part, tant la Dolors com jo venim d’una 
escola, la nostra anterior empresa on ens 
vàrem conèixer, que ens van educar en una 
metodologia de treball, disciplina, implica-
ció amb els projectes i tasques,  . . . i així és 
com hem seguit treballant sempre .

Dolors: Aquesta manera de treballar tan 
nostra, ens ha donat l’experiència i profes-
sionalitat per donar el servei que prestem . 
Alhora que ens ha dut a posar en el cen-
tre de les decisions la coherència, el sentit 
comú i el respecte .
Estem orgulloses del camí que hem fet 
juntes, previ al nostre projecte en comú i 
aquests 15 anys .

Les empreses estan vivint un moment 
incert, es parla d’una sisena onada, de 
canvis de tendències, de moviments.... 
Quin seria el vostre consell per la petita 
i mitjana empresa que està envoltada 
d’aquesta situació?
Anna: El món ha canviat, la covid 19 ha fet 
canviar moltes coses i han estat canvis molt 
ràpids, sense previ avís . Ningú s’ha pogut 
preparar per aquesta situació, per tant, ha 
calgut capacitat ràpida per adaptar-se als 
canvis en tots els sentits per no quedar-se 
endarrere o haver de tancar els negocis . 

Tenir la informació treballada, conèixer els 
nostres clients, i ser resolutives ha estat la 
clau per prendre decisions de forma àgil .

Dolors: Hi ha empreses que s’han reinven-
tat prestant o fabricant productes o serveis 
diferents . Precisament aquesta capacitat 
extraordinària d’adaptar-nos a totes aques-
tes situacions ha esdevingut essencial . Tot 
plegat ha estat un gran aprenentatge per 
tots .

Si una empresa es planteja contractar-
vos , què ha de fer ?
Anna: És un procés molt àgil . Nosaltres 
tenim una estructura petita . Tots els clients 
que tenim , o la gran majoria, ens venen 
per recomanacions d’altres clients nostres . 
Ells són els nostres principals prescriptors . 
Quan truca un client automàticament es 
concerta una cita tan aviat com sigui pos-
sible .

Dolors: Amb aquesta primera reunió, ava-
luem les seves necessitats, valorem quin és 
el volum de feina i elaborem una proposta 
econòmica .

Moltes gràcies a les dues, i que aques-
ta passió i manera de fer i treballar 
que teniu posant en el centre el vostre 
client i les persones, us acompanyin en 
aquesta vida professional tan intensa 
que teniu i amb la que gaudiu tant.
Gràcies per haver donat suport a la Tro-
bada de Dones d’Empresa.

http://www .assessoriaage .com/
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Cosmonou presenta les nove-
tats empresarials i la recent 
incorporació dels mem-
bres del seu nucli familiar a 
l’empresa. Eva Santos ens 
explica quins són els projectes 
de futur després de més de 10 
anys d’experiència en el sec-
tor de la cosmètica. 
L’ acompanya la seva filla 
Maria Nadal, community 
manager de la marca

A què us dediqueu desde Cosmonou?

Eva: Cosmonou és una distribuïdora de pro-
ductes cosmètics enfocada cap a productes 
professionals . Ens adrecem majoritària-
ment als centres d’estètica perquè estem 
especialitzats en tractaments antienve-
lliment, reductors i remodelant de cos . 
El projecte neix fa 13 anys com una peti-
ta empresa . Primer vam anar a Bologna, 
a buscar un producte de qualitat . Després 
d’experimentar i provar, vam decidir impor-
tar un producte grec que és “Yellow Rose” 
i portar-ho als nostres clients . Des de lla-
vors hem anat evolucionant sempre sota 
l’experiència i experimentació del pro-
ducte, sent molt tècnics a l’hora de donar 
resultats en els nostres clients i acompan-
yant-los sempre, tant en la formació com 
en el servei . Avui dia tenim la línia de nego-
ci professional, la venda en línia i la línia de 
venda física aquí a la botiga.

Maria, com és el prodcute que treballeu 
a Cosmoniu?

Maria: “Yellow Rose” és una firma grega . 
Quan la vam trobar el 2009 ells estaven bus-
cant una distribució que tingués els valors 
de proximitat i professionalitat que tenim 
a Cosmonou . Són una empresa familiar 
com nosaltres . “Yellow Rose” es caracterit-
za perquè els seus fundadors són químics i 
els seus fills, que són qui gestionen actual-
ment l’empresa, també ho són . Per tant tot 
l’àmbit de formulació dels productes que 
tenen és increïble, de fet és el que ens va 
enamorar a nosaltres . Els tractaments a 
cabina són molt fàcils de treballar . Potser 
una mica difícils de conèixer en profundi-
tat perquè són tractaments complexos, 

però els nostres clients professionals estan 
encantats perquè s’adapten molt bé a les 
pells . Sent una empresa familiar moltes 
vegades els costa arribar a tots els clients 
que desitgen . És aquí on intervé Cosmonou, 
fent el suport en l’àmbit de màrqueting . Ens 
va agradar molt “Yellow Rose” perquè ens 
complementem . Ells posen la formulació, 
ingredients i principis actius i nosaltres els 
hi posem cara a Espanya i Andorra, que és 
on tenim la distribució exclusiva .

El vostre és un negoci familiar, però no 
sempre heu treballat tots plegats. Com 
han afavorit les noves incorporacions a 
l’equip a Cosmonou?

Eva: Ara tenim un projecte molt bonic . Des 
que tinc aquest suport principalment dels 
meus fills la Maria i el Joan Nadal i tam-
bé del meu marit, ens hem vist en cor 
d’expandir-nos . Estem desenvolupant 
l’estratègia en màrqueting i comunicació i 
estic molt contenta dels primers resultats . 
Fem molt bon equip familiar, al qual sumem 
col·laboradors externs amb els quals estem 
molt a gust per seguir creixent .

Teniu pensat ampliar la gamma de pro-
ducte?

Eva: “Yellow Rose” és la nostra línia principal, 
però sempre busquem nous complements 
per ajudar-nos a potenciar aquest . Tots 

els productes passen sempre per controls 
de qualitat molt exhaustius quan arriben a 
Cosmonou, duts a terme per mi . No hi ha 
cap producte que surti d’aquí que no s’hagi 
valorat i experimentat . Per això també 
tenim eines i instruments que ens ajuden 
a fer unes valoracions molt objectives . 
Estem molt contents i confiem molt en tot 
el que ens aporta la marca grega, però com 
el mercat de la cosmètica actualment és 
un mercat amb molta projecció, sorgeixen 
moltes coses noves que cal tenir en comp-
te . Anem a diferents fires durant l’any per 
estar atents al que surt i portar als nostres 
clients tot el que necessiten per poder fer 
una bona feina .

Podríeu fer-nos cinc cèntims de 
l’aparatologia que treballeu aquí?

Eva: L’aparatologia que nosaltres tenim 
complementa el nostre tractament . Nosal-
tres basem l’eficàcia del tractament en tres 
processos: els principis actius del pro-
ducte, aquesta és la part més protagonista, 
el treball manual, és a dir, el massatge que 
s’incorpora amb el tractament que realit-
zem també és una altra part molt important 
i la tercera seria l’aparatologia . En tenim 
des de més senzilla a més complexa i actual, 
com la radiofreqüència que es treballa molt 
facialment o el dermopen, que està molt 
de moda . El que fem també és donar molta 
formació perquè l’aparatologia, com tot, si 

Eva Santos, “Vaig començar fa 13 anys, i ara envol-
tada de la meva família estem fent créixer Cosmonou. És un gran 
projecte familiar amb molt camí al davant.”

Eva Santos i Maria Nadal, present i 
futur de Cosmonou
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no està ben utilitzada dins de les pautes de 
tractament, tampoc és un bon suport . Som 
molt curosos en aquest aspecte . 

Bon producte, bones pautes de 
tractament de treball manual amb 
massatge i aparatologia. Aquestes 
tres combinades ens porten a l’èxit.

Com ha afectat la crisi de la Covid a la 
vostra visió empresarial?

Maria: Durant la Covid vam treballar molt 
la part comercial a nivell d’ e-commerce i 
ens va anar prou bé . També vam intentar 
fer suport a tots els centres d’estètica en 
els moments més difícils . Aquests últims 
temps de pandèmia ens han fet veure que 
ens hem de mantenir diversificats . Amb una 
sola via de negoci pot passar qualsevol cosa 
i veure’t estancat . Ens vam replantejar si 
realment ho estàvem fent bé i si realment 
feia falta tenir tant . I vam veure que sí, fa 
falta tenir-ho, però fer-ho bé .

Quin és el futur o quins projectes de 
futur té Cosmonou?

Maria: Tenim diferents projectes, els quals 
fa temps que estem elaborant . El projec-
te que tenim actualment, que desvelem 
en aquesta entrevista perquè encara no 
és públic, és l’ampliació de les nostres 
instal·lacions, d’oficines i les sales de for-
mació . Volem donar una millor formació als 
professi   onals en l’elaboració de diagnòs-
tics de les pells quan arriben als centres . És 
molt fàcil tenir un bon producte al teu cen-
tre, però per molt bo que sigui el producte, 
tinguis bona aparatologia i coneguis bé les 
pautes, si no saps diagnosticar què és el 
que necessita aquella pell no podràs oferir 
un bon servei . Quan vinguin a fer les for-
macions també volem que hi hagi un parell 
de cabines equipades per enfocar-les en 
tenir la visió de ser un centre de benestar 
més enllà d’un centre de bellesa . Visitem 
molts centres d’estètica i n’hi ha que estan 
molt bé, però d’altres que no acaben de fer 
aquesta sensació wellness . 

Eva: Volem crear una experiència . Quan vin-
gui el client professional a formar-se, volem 
oferir-li l’experiència que viuran els seus 
clients quan entrin al seu centre d’estètica . 
Amb això estem molt il·lusionats . Som molt 
exigents amb nosaltres mateixos i creiem 
que si nosaltres treballem així quan vingui 
el nostre client serà molt fàcil transme-
tre el que nosaltres volem dir . Aprenem 
molt dels nostres clients perquè visitem i 
coneixem molts centres i això ens propor-
ciona una visió molt àmplia dels serveis que 
s’ofereixen . Per això estem tan il·lusionats 
amb les nostres cabines . És el nostre 
següent pas .

Moltes gràcies per permetre’ns conèi-
xer una mica més de Cosmonou. Molts 
èxits en el futur i gràcies per donar 
suport a la Trobada anual de Dones 
d’Empresa.

https://www.cosmonou.com



22

El passat mes de juliol, en 
Marc i la Mercè van ser les 
primeres persones a utilit-
zar el nou espai Cowork de 
la Federació Empresarial.
En acabar la seva estada, 
vam voler saber quines ha-
vien sigut les seves sensa-
cions i com s’havien sen-
tit treballant en un espai  
d’aquestes característiques.

     Hem estat molt bé” comenta en Marc . Per 
la seva companya Mercè la ubicació tan 
cèntrica del local  va ser un dels aspectes 
decisius a l’hora de triar l’espai on treba-
llar .  “A més a més ho teníem a prop del lloc 
on ens allotgem, es troba a prop de la pla-
tja i al costat de l’estació de tren” apunta .

Pel que fa a l’espai destaquen l’amplitut 
de les instal·lacions .  La sala és de 25 
m2, amb mobiliari  d’oficina disponible: 
taules, cadires, un armari i una pissa-
rra  .  A més de la zona de treball, tam-
bé disposem d’una zona de descans amb 
cafetera i màquina d’aigua .  “Aquest 
espai de relax per nosaltres ha sigut 
essencial . A més, les cadires de treball 
són ergonòmiques i molt còmodes”  .
El servei de Cowork també inclou con-
nexió  wifi amb accés a Internet, accés 
a la impressora  i fins i tot accés a les 
sales de reunions amb reserva prèvia .

Pels primers  usuaris del nou servei de 
la FEGP ha estat una experiència molt 
enriquidora, amb la qual han pogut 
conèixer una ciutat que els ha sorprès 
per la seva  versatilitat . “Vilanova per 
una banda és relativament silenciosa i 
relaxant . 

Teníem de referència Barcelona, que
és molt sorollosa, i viure aquí és molt cò-
mode . Però alhora té un nucli històric i 
comercial on trobar tot el que necessites . 
Així què, per nosaltres combina molt bé 
aquestes dues característiques” diu ella .

La Federació Empresarial continua treba-
llant per millorar el seu espai de  Cowork 
per oferir el millor servei possible a em-
presaris i empresàries que estan  buscant 
un espai de treball o oficina . Els socis de 
la FEGP tenen preus especials en la reser-
va d’aquest espai . Les empreses no asso-
ciades a la Federació Empresarial, tenen 
un 50% de descompte en la quota de 
soci si contracten els serveis de Cowork .

Us oferim un espai de treball amb recur-
sos compartits a uns preus assequibles, 
en un entorn on poder conèixer sinergies 
d’empreses del territori del gran Penedès .

Serveis de la Federació

Resultats positius en les primeres es-
tades al Cowork de la FEGP: “Sens dubte, recomanariem 
l’experiència. Hem estat molt bé”

Truca a la FEGP938106700
per més 

informació

NOVES SEUSNOVES SEUS
a VILAFRANCA DEL PENEDÈS i 

EL VENDRELL

Des d’octubre de 2021 la Federació Empre-
sarial trasllada la seva seu de Vilafranca del 
Penedès a l’edifici Àgora . Com ja va passar 
a El Vendrell a inicis d’any, quan es va mou-
re la seu de la capital del Baix Penedès, per 
traslladar-se a l’Espai de l’Eina Empresarial, 
la Federació Empresarial busca establir-se 
a centres de negoci per tenir més presència 
a les capitals de comarca .
Aquests espais ja equipats per donar el ser-
vei d’oficina i d’atenció al soci, són ideals per 
atendre a les empreses i desenvolupar la 
feina de l’equip tècnic .
Podeu concertar una cita trucant al 
938106700 . 

 Vilafranca del Penedès 
(Tots els dimarts i dijous de 8h a 17h)
Centre Àgora, 
Pl . Àgora 1, 1a planta, despatx 2
08720 Vilafranca del Penedès

El Vendrell 
(Tots els dimecres de 8h a 17h)
Espai Eina Empresarial, 
Camí Reial 13-17, 3a planta,despatx 2
43700 El Vendrell
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Pràcticament tots ens hem incor-
porat ja a les nostres feines, 
després d’aquestes vacances tan 
poc “normals” . 

Hem vist l’impacte que ha tingut aques-
ta pandèmia als nostres negocis, als de 
companys, amics, clients i proveïdors . No 
podem oblidar l’impacte personal . Tenim 
dret a estar frustrats, enfadats i dolguts . 
Tenim dret a demanar explicacions a les 
administracions i organitzacions respon-
sables, i que hagueren d’haver-ho fet millor .  

Però no ens podem quedar aquí . Som 
empresaris i empresàries . S’ha produït un 
canvi, això és un fet . Un canvi sempre impli-
ca oportunitats . Tenim el deure d’aprofitar 
aquestes oportunitats i intentar que els 
canvis que han aparegut, i els que estan per 
aparèixer, no redueixin el nostre negoci o el 
facin desaparèixer, com malauradament ha 
succeït amb tants altres .- Sí, Xavi, aquesta 
teoria ja ens la sabem . Però com ho fem? 
Jo ja vaig de bòlit i prou em costa seguir el 
dia a dia .
Molt fàcil: digitalitza el teu negoci, 
sigues més creatiu i més innovador .- 
Perfecte Xavi . Això ja fa temps que ho 
sento . Però com ho aplico? T’explicaré un 
parell d’exemples .

Un dia que George va tornar de passejar amb 
el seu gos (un gos amb molt de pel) es va ado-
nar que tenia aquelles maleïdes llavors en 
forma de boletes enganxades per tot arreu. 
Fins aquí, res que no ens hagi passat a nosal-
tres. Tots tenim clar de quines boletes parlem, 
veritat? Mentre es dedicava a netejar el seu 
gos, desenganxar-li una a una les boletes altre 
cop, va decidir que era una bona idea mirar-les 
per un microscopi. Aquí tenim una curiositat i 
iniciativa que ja no tenim tots. Va veure que 
aquestes boletes-llavors tenien una forma de 
ganxet que permetia que s’enganxessin als 
pèls, cabells i la roba. Així que en George de 
Mestral va decidir patentar el Velcro i es va fer 
milionari.

Més proper en el temps, conec un negoci 
amb dotze treballadors, que abans de la pan-
dèmia proporcionava productes d’alimentació 
per consumir in-situ i també tenia un apartat 
de venda perquè compressis el que et calia i 

t’ho emportaves a casa teva. Disposava d’una 
web informativa, sense comerç electrònic. 
Cada cop que li comentava la necessita mun-
tar un portal de comerç electrònic per vendre 
on-line em deia que no li calia. Per què fer la 
inversió? Va arribar el confinament i de sobte 
va passar a facturar 0€. Ja coneixem el tema. 
Doncs va habilitar a la seva web un apartat 
on deia que acceptava comandes per whats-
app i que les lliuraria ell mateix al seu municipi. 
Amb això va poder liquidar els productes que 
tenia i aguantar el negoci. Un cop es va aixecar 
el primer confinament va muntar el portal de 
comerç electrònic . 

D’aquests exemples podem extreure algu-
nes reflexions .
1- Observar el que succeeix . Les opor-
tunitats estan a la vista de tothom . Cal 
entrenar la vista . Mira els negocis d’altres 
persones . Que fan bé i que fan malament . 
Mira els teus clients . Mira els teus proveï-
dors . Quan vas a sopar, mira com funciona 
el negoci on has anat .Això és com anar en 
bici . Les primeres vegades costa una mica, 
però hem d’aconseguir que ens surti de for-
ma automàtica . Estic segur, que com a bons 
empresaris, això ja ho fem . Però entenem 
els seus negocis? Sabem com es guan-
ya la vida els youtubers o influencers que 
segueixen els nostres fills i filles, i que igual 
facturen més que jo? I aquells nois i noies 
que porten mig matí a una terrassa amb 
el seu portàtil . Què fan? Com es guanyen 
la vida? No podem ignorar aquests nous 
col·lectius que cada cop són més grans i 
menys nous .

2- Ser creatiu . Hem de trobar els espais 
mentals que ens permeten imaginar noves 
alternatives . Hi ha eines i metodologies 

com design thinking, però pen-
so que el més important és 
sortir de la feina i parlar amb 
altres persones, escoltar el 
que diuen i el que veuen . No 
ens enganyem: tots som molt 
creatius . Només ens cal l’espai 
per fer-lo aflorar .

3- Ser innovador . Innovar 
és fer . Començar i acabar un 
nou projecte . No cal que sigui 

anar a la lluna o alguna cosa que no ha fet 
mai ningú . Pot ser perfectament afegir 
el canal de venda per whatsapp a la web . 
L’innovador fa coses i és capaç d’acabar-les . 
Pot mesurar l’èxit d’aquesta innovació, i si 
no ha funcionat, doncs per una de nova . El 
fracàs no és equivocar-se, és no canviar .

4- Relacionat amb altres empresa-
ris . Un dels punts forts del nostre país ha 
estat sempre l’associacionisme . Sempre 
tens temps per veure altres punts de vista . 
Convida a dinar a un altre empresari . Que 
t’expliqui el que fa, què li ha sortit bé i que 
no li ha sortit . Que pensa . I tu fes el mateix . 
Els dos sortireu beneficiats . Tots diem i un 
menú és un cost molt baix pel guany de 
compartir experiències .Si estàs llegint això 
pertanys a una associació amb gent dispo-
sada a millorar . Fes tu el primer contacte . 
Estic segur que et sorprendrà una respos-
ta positiva . No parlo de contactar amb algú 
per vendre els teus serveis o productes . 
Parlo de conversar amb una persona que té 
molt en comú amb tu i que segurament no 
tindrà cap problema en donar-te una òpti-
ca nova a la teva realitat i compartir el seu 
coneixement amb tu .

La meva darrera reflexió és: recorda que 
no sobreviu el més fort o el més llest, sinó el 
que millor s’adapta als canvis .

Innovar o desaparèixer? 
text amb la col·laboració especial de 
Xavier Cabanch de Quabu

          George de Mestral amb el seu gos Milka.

Si vols formar part del  grup impul-
sor de Joves d’Empresa escriu un 
correu a comunicacio@fegp.cat
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Coincidint amb el proper Con-
grés de Dones d’empresa, 
entrevistem a la Cristina 
Sánchez, enginyera, MBA, 
fundadora i gerent de Juno 
Projects, una empresa espe-
cialitzada a oferir serveis de 
selecció de personal i exter-
nalització per empreses a 
través del talent femení. 

Explica’ns, Cristina, d’on va sorgir la 
idea de crear Juno Projects?

Juno Projects va sorgir a conseqüència de 
la meva pròpia maternitat . En ser mare, em 
vaig adonar de les dificultats que tenim les 
dones per conciliar la vida laboral i la fami-
liar . És una realitat que no beneficia a ningú, 
perquè no només perden les dones sinó que 
també les empreses es veuen afectades per 
aquesta dilució del talent i davallada de la 
diversitat en els seus equips .
Jo mateixa vaig haver de reestructurar la 
meva carrera i fruit d’aquesta experièn-
cia, vaig decidir canviar les coses i passar 
a l’acció, em vaig convertir en agent de 
canvi . Volia prendre partida i reduir les des-
igualtats de gènere imaginant una solució 
transformadora per aquelles empreses 
compromeses en la integració de més 
dones en els seus equips .

Com funciona la vostra proposta? Amb 
quins tipus d’empresa treballeu?

Els nostres clients són organitzacions cons-
cients de la realitat de les dones i de les 
seves necessitats específiques i que volen 
crear un impacte positiu en la societat més 
enllà del compte de resultats . Existeixen 
nombrosos estudis que indiquen que les 
empreses que integren més diversitat als 
seus equips aconsegueixen resultats entre 
un 25 i un 36% millors que les més homo-
gènies .

Des de Juno Projects estem especialitza-
des en la selecció del talent més adient per 
a cada posició que s’ha de cobrir, sempre 
buscant el millor encaix segons la cultura 
de cada empresa . La cerca de perfils tec-
nològics i digitals és una de les nostres 

prioritats perquè les empreses volen incor-
porar aquest talent, el què passa és que no 
sempre el troben . La bretxa de gènere és un 
llast conegut en aquests sectors amb úni-
cament un 2% de les dones ocupades en el 
sector TIC, enfront del 5,7% dels homes . A 
banda d’aquestes posicions, treballem amb 
tota mena de perfils, des d’administratives, 
controllers de finances, community mana-
gers fins a programadores de software .

Per què existeix una empresa com la 
vostra? Quin problema solucioneu?

Existim perquè el nostre sistema econò-
mic i social encara és molt desigual . Tot 
i els esforços fets com ara la creació de 
projectes globals com l’Agenda 2030 amb 
l’objectiu nº 5 d’arribar a la igualtat de gène-
re, la realitat és tossuda, i la desigualtat 
malauradament, persisteix . Som testimo-
nis de com les empreses i els països perden 
valor per no oferir unes condicions que per-
metin a homes i a dones desenvolupar-se 
professionalment de forma plena . Segons 
el Bank of America, si s’aconseguís la igual-
tat efectiva, el PIB global podria augmentar 
uns 23,4 bilions d’euros en 2025 .

Des de Juno Projects posem el nostre gra-
net de sorra ajudant a les empreses a 
trobar el millor talent femení per incorporar 
als seus equips o perquè puguin externalit-
zar certes tasques a través de les nostres 
professionals . Així podem oferir solucions 
laborals a les dones altament qualificades, 
en especial aquelles que es troben en època 
de criança i que no volen renunciar a seguir 
en actiu . A elles, els proporcionem oportuni-
tats de feina pel present, però sobretot les 
acompanyem perquè que puguin arribar a 
ser les directives del futur .

Quina és la vostra trajectòria i quins 
són els reptes de futur?

Ara per ara, estem orgulloses d’haver pogut 
ajudar a moltes empreses del territori a 
incloure més talent femení, algunes d’elles 
sòcies de la FEGP i provinents de diver-
sos sectors, des de fintech, formació, TIC, 
instal·lació de gespa artificial, mobilitat 
sostenible, etc .

Moltes vegades la comoditat, les presses, 
els processos de selecció tradicionals o la 
manca de flexibilitat fan que les empre-
ses acabin contractant majoritàriament 
homes . Això priva a les empreses de les 
aportacions de l’altra meitat de la població, 
les dones, justament les que tenen un poder 
de compra del 80% en el mercat .

De cara al futur, el nostre principal objectiu 
a curt termini és fer créixer el nostre equip 
per continuar millorant els serveis i el tracte 
tan personalitzat que oferim a les empre-
ses . A mig termini, estem innovant, fent 
recerca per treballar amb una intel .ligència 
artificial sense biaixos de gènere en els pro-
cessos de selecció, perquè paradoxalment 
acabin sent més humans i inclusius .

Des de la Federació us desitgem molts èxits 
en aquest projecte .

Cristina Sánchez, “treballem amb empre-
ses compromeses amb generar un impacte positiu més enllà del 
compte de resultats mitjançant el talent femení”

https://junoprojects.com/
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Finergia ens proposa un servei
innovador, amb el qual podràs  disposar
d'un servei de direcció financera gràcies
a la metodologia online que fan servir i a
la plataforma tecnològica que han
desenvolupat.

Gràcies a la tecnologia de Finergia, les
PIMES poden accedir a un servei de
Direcció Financera del nivell d'una gran
empresa, adaptats a la seva realitat.

Coneixeràs l'estat actual i cap a on es
dirigeix la teva empresa, podràs prendre
el control d'una manera ràpida i senzilla, i
podràs detectar les desviacions per tal de
corregir-les a temps.

Pots contactar amb Finergia i demanar
una demostració accedint a la seva
pàgina web finergia.es

Consulta tots els avantatges per als
membres de la FEGP.

JA POTS
INCORPORAR UN
DIRECTOR FINANCER!

Se rve i  on l ine  per  l a  subcon t rac tac ió

de  l a  Di recc ió  F inance ra

L A  N O V A  F I N T E C H  D E L  G A R R A F

https://finergia.es
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Montse Mondelo, “Grup Ondunova és una 
empresa referent en sostenibilitat ”
Montse Mondelo, periodis-
ta i experta en comunicació, 
ha treballat per diferents paï-
sos a nivell internacional, 
entre els que destaca, el seu 
pas com a corresponsal a 
Alemanya. Ha format part 
en diversos estudis de mer-
cat i, també, s’ha dedicat el 
món de l’ensenyança. Ara, 
és directora de comunicació 
i màrqueting del Grup Ondu-
nova, l’empresa de cartró 
ondulat de Santa Margarida i 
els Monjos.

Després del teu bagatge internacio-
nal, tocant diferents àrees, que et va 
fer anar a parar a Santa Margarida i els 
Monjos?
El cartró i Grup Ondunova .
D’una banda, treballar fomentant un mate-
rial tan respectuós amb el medi com és el 
cartró, em va semblar una gran idea, sobre-
tot ara, que cada vegada utilitzem més 
envasos i, molts d’ells, no tenen en comp-
te la petjada de carboni, hem de cuidar del 
nostre planeta! De l’altre, Grup Ondunova, 
em va oferir un apassionant projecte en el 
que hi vaig creure des del minut 1 . Ajudar 
a una empresa que produeix un material 
sostenible a difondre aquesta manera de 
fer, a introduir plans sostenibles i respec-
tuosos, tant amb els seu entorn com pels 
seus treballadors, és una filosofia que em va 
embadalir i que crec que haurien d’aplicar 
totes les empreses que vulguin ser refe-
rents i pioneres, independent del sector al 
que es dediquin .

Els plans sostenibles dels que par-
la són els que han posicionat a Grup 
Ondunova com a empresa model en 
sostenibilitat?
Exacte . Fa un parell de mesos, hem estat 

seleccionats com a empresa exem-
plar en sostenibilitat . I, es que, estem 
treballant en diferents programes 
de manera paral·lela . No es tracta 
només d’invertir diners en projectes i 
maquinària que millorin mediambien-
talment els processos, que també és 
important però, no l’única via de ser 
sostenibles . Des del departament que 
lidero, ens encarreguem de potenciar 
l’educació i compta amb plans socials, 
tan interns pels nostres treballadors, 
com externs pel nostre entorn .

De què es tracten exactament aquests 
programes interns?
Doncs, per exemple, perquè et facis una 
idea, fa uns mesos ens hem adherit a un 
nou pla, el d’empreses saludables . Això vol 
dir, que tenim una sèrie d’accions mensuals 
internes destinades a millorar la salut i els 
hàbits dels nostres treballadors, oferint 
xerrades de nutrició, esmorzars saluda-
bles, activitats físiques i culturals, fem 
jornades de conscienciació del medi, com 
anar a recollir residus als parcs i una sèrie 
d’accions, destinades a la reducció de plàs-
tics, que ens ajuden a que el nostre personal 
estigui millor i sigui més conscient amb el 
medi .
I els externs?
Col·laborem amb diferents associacions, 
entitats i centres educatius, unint sinèr-
gies i aportant el nostre gra de sorra en 
programes educatius i solidaris . A més, 
organitzem campanyes per integrar-nos 
en l’entorn al que pertanyem . Hem realitzat 
moltes accions destinades al poble on ens 
trobem però, també a tota la zona del Pene-
dès . Una sèrie d’iniciatives que volem anar 
ampliant poc a poc, a altres comarques pro-
peres, com el Garraf o el Baix Llobregat . La 
nostre idea, és retornar d’alguna manera al 
nostre entorn, part dels beneficis de la com-
panyia .

Per tant, la política de sostenibilitat de 
Grup Ondunova compte amb diverses 
branques, quines exactament?
Doncs nosaltres ho dividim en 4 eixos fona-
mentals . Per una banda, el producte que 
és 100% biodegradable i reciclable . Com a 
segon eix, tenim tot el tema social que us he 
fet cinc cèntims de plans interns i externs 
de la companyia . I com a tercer i quart eix, 
el tema mediambiental i econòmic, on des-
tinem part de les nostres inversions en ser 
més eficients i ecològics .
I, ja per últim saber, es necessita d’un 
gran pressupost per poder comptar i 
realitzar aquest tipus de programes?
El problema, crec, que encara hi ha mol-
tes organitzacions que pensen en aquest 
tipus de mesures com a una despesa i no 
com a una inversió . Treballar en la salut dels 
teus treballadors o pensar en l’entorn que 
et rodeja, així com ser més respectuosos, 
ho hauríem d’intentar integrar tothom . No 
és tracta de fer una gran despesa si no dis-
poses d’ella, es tracta d’anar fent petites 
accions, cadascú sota les seves possibili-
tats . Els petits canvis, poden generar grans 
resultats positius .

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
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  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO

  SÍ     NO
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  SÍ     NO
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https://www.grupondunova.com

Montse Mondelo, directora de comunicació i 
màrqueting
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La seguretat a les empreses
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La pandèmia ha fet enca-
ra més visible la necessitat 
urgent de posar el focus en 
la salut mental de les perso-
nes. En parlem amb la Fátima 
Jiménez, d’Acció Preventiva, 
per veure quins són els aspec-
tes que podrien ajudar a les 
empreses a tenir més cura i 
coneixement de la salut men-
tal dels seus treballadors i 
treballadores.

Diversos estudis apunten que s’han 
incrementat els nivells d’estrès, ansie-
tat i depressió en l’àmbit laboral. Com 
experta en riscos psicosocials, quina 
opinió tens al respecte?

Sí . Fa algun temps vaig llegir el III Estudi de 
Salut i Vida d’Aegon, on el 90% dels espa-
nyols declarava haver patit estrès laboral 
en algun moment de l’any 2020, a causa 
de la situació derivada de la pandèmia per 
Covid- 19 .
Personalment, crec que aquestes són dades 
molt preocupants i que, sens dubte, deno-
ten una mala gestió (i una absència total) de 
prevenció dels riscos psicosocials en l’àmbit 
laboral . No obstant això, també entenc que 
aquesta situació pot ser una gran oportu-
nitat per aprendre a ser capaços d’integrar 
proactivament els riscos psicosocials com a 
part fonamental en la prevenció de riscos 
laborals, i en la protecció de la salut integral 
de tots els nostres treballadors .

Quins factors consideres que han estat 
determinants en l’augment dels tras-

torns mentals i emocionals en l’àmbit 
laboral?

La situació d’inestabilitat i incertesa provo-
cada per la pandèmia ha influït moltíssim, 
potenciant en les persones treballadores 
sensacions i emocions com  malestar, por, 
irritabilitat, ira, preocupació . . .
A més, hem de tenir en compte que durant 
el confinament, la majoria de les empre-
ses van apostar per seguir desenvolupant 
la seva activitat mitjançant el teletreball, 
sense saber com fer-ho, i sense dotar els 
treballadors dels mitjans necessaris per a 
desenvolupar-lo correctament .

Consideres que l’ús generalitzat del 
teletreball durant la pandèmia ha 
pogut incidir en el benestar mental i 
emocional dels treballadors?

Sens dubte . El teletreball comporta una 
organització de la feina diferent i una altra 
manera de treballar . Implementar correcta

ment no és tan fàcil, ni tan immediat, com 
trobar un forat a casa i començar a fer ser-

vir l’ordinador .

A més que el lloc per desenvolupar el tele-
treball ha d’estar condicionat per a això, 
i que el treballador ha de disposar de tots 
els mitjans (tècnics, econòmics i productius) 
per poder desenvolupar-lo adequadament, 
també s’ha de prestar atenció a la seva 
dimensió psicosocial i al menyscabament 
en la salut mental i emocional que pot arri-
bar a produir el teletreball .

Davant d’aquesta nova situació 
“d’emergència psicosocial” en les 
empreses del nostre país, quins creus 
que seran els principals instruments 
d’acció preventiva?

Les eines per a prevenir l’aparició de ris-
cos psicosocials són moltes, i molt diverses, 
però considero que les més efectives són, 
essencialment, dos: l’avaluació de riscos 
psicosocials i els tests de situació emoci-
onal . En l’avaluació de riscos psicosocials, 
s’aborden qüestions com les actituds, les 
emocions, o la motivació dels empleats . 
D’aquesta manera, es tracten aspectes que 

Fàtima Jiménez, “El 90% dels espanyols declara 
haver patit estrès laboral en algun moment de l’any 2020”

Fàtima Jiménez, Acció Preventiva
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no apareixen en les avaluacions de riscos 
laborals tradicionals, cosa que permet crear 
un pla preventiu que tingui en compte tots i 
cada un dels factors que poden incidir en el 
benestar i la salut dels treballadors .

D’altra banda, els tests de situació emo-
cional ajuden a detectar precoçment 
alteracions a la salut emocional i mental de 
les persones treballadores, ajudant a crear 
un entorn més segur i saludable, al mateix 
temps que productiu i competitiu .
Així doncs, crec que, tant les avaluaci-
ons psicosocials, com altres intervencions 
preventives (tests, formacions, etc .) es 
convertiran en un instrument tan neces-
sari, com crític, en el maneig del nou clima 
laboral a moltes organitzacions . I és que, 
les empreses que tinguin la sensibilitat, 
capacitat, empatia, compromís i voluntat, 
d’adaptar-se a aquesta nova normalitat, 
es recuperaran de forma molt més ràpida 

d’aquesta crisi i de la seva “ressaca” .

Quins són els punts més importants a 
considerar com a mesures preventives 
per evitar l’aparició de riscos psicoso-
cials?

Els punts més importants a considerar com 
a mesures preventives o accions correcto-
res són:

o Recolzar-se en eines de gestió 
emocional per millorar el maneig de la 
incertesa, l’estrès i les noves realitats .

o Definir àmbits i sistemes alternatius de 
relació social dins de l’empresa .

o Mil lo rar  la  capac i tac ió de ls 
comandaments amb tècniques de 
lideratge, mentoring, coaching i 
comunicació . E-líders .

o Entendre com s’ha de desenvolupar 
la gestió del dol en cas de mort o 

malaltia de familiars, amics i persones 
properes .

o Disposar de recursos per resoldre 
conflictes i saber com gestionar temps .

Finalment, quines eines recomanaries 
per millorar la gestió de les emocions i 
l’estrès en l’àmbit laboral?

Hi ha diferents tècniques per millorar la 
gestió de les emocions i l’estrès en l’àmbit 
laboral, com l’autoconeixement a través 
del Coaching per valors, o la comunicació 
assertiva . No obstant això, una de les tèc-
niques que més s’està implementant  en 
el panorama laboral, i amb grans resul-
tats, és el Mindfulness . El Mindfulness 
és una pràctica basada en la meditació 
vipassana que consisteix a estar atent 
de manera intencional al que fem, sense 
jutjar, apegar, o rebutjar en alguna forma 
l’experiència .

“El Mindfulness és una pràc-
tica basada en la meditació 
vipassana que consisteix 
a estar atent de manera 
intencional al que fem, sen-
se jutjar, apegar, o rebutjar 
en alguna forma l’experièn-
cia.”

A través de diferents exercicis de con-
centració, es pretén que la persona presti 
atenció als seus pensaments, emocions i 
sensacions corporals sense que s’aturi a 
jutjar sobre si aquests són adequats o no .
L’atenció, per tant, s’enfoca a entendre i 
sentir el que percep en el seu cos, sense 
entrar a reflexionar sobre les seves pos-
sibles causes o conseqüències, o intentar 
buscar solucions . D’aquesta manera, 
s’aconsegueix millorar el nivell de concen-
tració i reduir els nivells d’estrès i ansietat .

https://acciopreventiva.com
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La cuina de l’estrès
per Josep Maria Matas · jmmatas@matasarnalot.com

VINS DE PUIGMOLTÓ

Fa uns quants dies vaig tastar uns vins, nous 
per a mi, sota el nom de Pandèmik, blanc 
(xarel·lo) i negre (carinyena) de les vinyes de 
la família Puig de Ca la Bet de Puigmoltó .

La sorpresa va venir quan en Josep Pas-
cual, l’enòleg que els confecciona, em va dir 
que eren de Puigmoltó com la seva famí-
lia de viticultors amb la  vinya que l’avi va 
comprar a un sastre de Vilanova i amb el nom de 
La Vinya del Sastre elabora els seus propis vins, 
el xarel·lo: Fet a Mida i el cava de Xarel·lo també: 

DeSastre i que era un projecte personal seu 
amb col·laboració amb la família i amics . . .  

Savia que hi havia vinyes i que la verema la porta-
ven majoritàriament a altres caves i bodegues, però 
que s’elaborés vi a Puigmoltó no, va ser nou per a mi . 

LA D.O. PENEDÈS REP EL PREMI VI CATALÀ DEL MOST 
FESTIVAL 2021

El mes de març del 2020, als principis de la pandè-
mia i quan tot quedava aturat, es va estrenar la peça 
audiovisual “D .O . Penedès – Queda’t a casa” que ha estat pre-
miat en l’Edició 2021 del Most Festival . L’audiovisual competia 
dins de la secció Collita del Most Festival amb 14 peces més i 
ha aconseguit el premi “ex aequo” amb l’audiovisual “Priorat, 
Retorn als Orígens”, un treball de Ramon Coll per la DOQ Priorat .

Comarca Gastronòmica     

Premis     

El Comentari

L’estil mediterrani de vida normal-
ment es desenvolupa a l’aire lliure, 
al carrer com si fos un veritable 
“Chill- Out” públic i gratuït, de fet 

moltes capitals mundials, sobretot euro-
pees i les que tenen Universitats on el món 
de jovent predomina, han adaptat aquest 
concepte mediterrani i qualsevulla espurna 
de sol és digna de ser aprofitada als jardins 
i llocs de convivència exteriors . . . 

Aquí a casa nosatra la vida social al 
carrer, serà pel clima que tenim, 
sempre ha estat una cosa ben 
normal . Ara a conseqüència de la 

pandèmia sembla ser que la vida al carrer 
hagi ressuscitat i amb ella les terrasses dels 
establiments d’hostaleria que han recobrat 
vida, una vida que s’havia extingit . I com que 
sembla que hagin aixecat la veda,  cosa que 
s’ha d’aprofitar per si de cas tornen les mal-
dades, a més de ser una recomanació molt 
agradable cosa que ens permet partici-
par grupalment amb totes les precaucions 
possibles de totes les avantatges que 

comporta . Fins hi tot hem estat capaços 
d’inventar-nos paraules imaginàries com: 
“Vermutejar, Tapejar, Copetejar, Birrate-
jar i sobretot Terrassatejar” . A l’escoltar 
aquestes paraules noves se’ns presenten 
a la ment certs plaers de llibertat i gas-
tronòmics . Els establiments hostalers 
s’haurien de posar les piles, si no ho han fet 
ja, i mirar d’oferir el màxim possible de ser-
veis que demanden els clients després de 
la pandèmia i que els volen gaudir a l’aire 
lliure  com a lloc més recomanable i salu-
dable, s’han fet més populars del que eren 
les nostres terrasses i ens agradaria trobar 
a totes hores les ofertes complementàries 
per cada tram del dia mentre duri la època 
estival i segurament després continuarem . 
Hem de ser conscients que hi ha hagut 
canvis i més que n’hi haurà en els gustos 
personals i col·lectius com si aquest temps 
de retiro enclaustrat ens hagués il·luminat 
el cervell en certs aspectes . 

Som en temps de poder foragitar 
la rutina i a les terrasses podrem 
gaudir d’uns bons esmorzars, de 
forquilla si cal, les tapetes amb 

una canyeta o got de vi o copa de cava al 
migdia, un pica-pica amb quelcom de més 
a l’hora de dinar, un bon cafè, si de cas una 
copeta d’allò que ens agrada de tant en 
tant, uns còctels digestius o refrescants 
amb una música de fons que no destorbi 
i que no faci soroll per si som capaços de 
fer un cop de cap passatger i després anar 
a arreglar-nos una miqueta per sopar a la 
llum de la lluna, amb més calma i en bona 
companyia, sense presses, tot esperant 
l’hora del gin tònic o còctel per fer temps i 
anar a dormir amb la frescor de la marina-
da, llàstima que hores d’ara no ens acaba 
d’agradar això d’anar a patir en una discote-
ca esperant temps millors i que siguin aviat . 
Però el més important crec és que podrem 
retrobar-nos amb amics i familiars al vol-
tant d’una taula en una terrassa, aquella 
que es mereix una Oda .

Merescuda oda a les terrasses
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Saviesa popular

En Jordi Bastart, podríem dir que, 
és un rei de les Guies, ja siguin 
verdes o de consulta i assesso-
rament com aquesta, ja que és 

un perfecte coneixedor de tot el que ens 
envolta en aquest petit i gran país que és 
Catalunya . Gràcies a aquesta guia podem 
recórrer i descobrir 150 indrets únics o si 
més no excepcionals per poder assaborir 
un tast del nostre país .  Així doncs podem 
resseguir 10 pobles, 10 monestirs, 10 cate-
drals i grans temples, 10 ermites, santuaris, 
Esglésies, 10 castells, 10 cases modernis-

tes, 10 museus, 10 cellers, 10 jaciments, 10 
paratges, 10 estanys, 10 platges i cales,  10 
festes tradicionals,, 10 activitats de lleure i 
10 gastronomies tradicionals .  Enguany que 
encara ens costarà viatjar a l’exterior i pre-
ferirem fer-ho a casa nostra aquesta guia 
ens pot ser d’allò més útil .

Sopa de Lletres
 Jordi Bastart: els top 10 de
Catalunya

"Sense foc, ni fum, ni cendra calenta": 
Què fariem en una casa sense la llar i aquests ingredients! És senyal de que no hi ha res de res . En un pis pot ser diferent, però de tota 

manera pot significar que tot efecte té una causa que l’hagi originat .

"La crema catalana es menja sense gana"
Vostès poden pensar d’on l’he tret, doncs l’altra dia dinant amb uns companys en un restaurant de cuina catalana, un d’ells no volia pos-
tres i en veure a la carta: Crema Catalana, va demanar si era natural o sia res de res de “polvos” i al dir-li que sí, aleshores la va demanar 

tot dient la dita que no l’havia escoltat abans . Primícia .
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La gran majoria d’empreses aquest any han 
vist doblats els  costos elèctrics sense poder 
repercutir l’increment del cost als seus produc-
tes o serveis, suposant una pèrdua important 
en el seu marge d’explotació.

El grup d’energia de la FEGP, ha optat per fer 
un nou contracte per millorar preus, seguint 
la finalitat del grup de compra, que ha repre-
sentat grans avantatges per les empreses 
associades. 

Perquè ha pujat tant el preu de l’electricitat?

El Banc d’Espanya atribueix a prop d’un 20% d’aquest increment a 
l’encariment observat en el mateix període en els preus dels drets 
d’emissió de CO2, llur efecte repercuteix directament en els costos 
de generació de l’energia elèctrica a través de tecnologies que fan 
ús de combustibles fòssils .

No obstant això, la institució subratlla que la major part de la pujada 
dels preus majoristes de l’electricitat, aproximadament la meitat, 
es deu a l’augment dels preus de gas en el mateix període .

Què té que veure el preu del gas amb el de l’electricitat?

El gas el fan servir les centrals de cicle combinat per generar elec-
tricitat i el seu increment de cost, que s’ha triplicat en l’últim any, 
està marcant els nous màxims en el preu de l’electricitat .

S’ha de tenir en compte que els preus de l’electricitat es fixen a tra-
vés d’una subhasta que se celebra cada dia en què les empreses 
generadores d’energia llancen les seves ofertes per a cadascuna de 
les hores de l’endemà .

En aquest procés, les ofertes de les companyies es van creuant 
amb la demanda de les comercialitzadores i consumidors (és el que 
es coneix com “cassació”) . Les ofertes s’ordenen de les més bara-
tes (que solen ser les de les distribuïdores que fan servir energies 
renovables) a les més cares (les d’aquelles que utilitzen gas natural 
o carbó) i el preu de l’última oferta que resulta “casada” o adjudica-
da és la que marca l’anomenat preu marginal . Aquest preu serà el 
que rebin totes les generadores i paguin tots els compradors que 
han resultat adjudicats en aquesta hora . És a dir, no es paga un preu 

mig ponderat de totes les energies que es casen sinó que la més 
cara en entrar és la que marca el preu .

Quan baixaran els preus de l’electricitat?

En un any el preu de l’electricitat s’ha triplicat, tal i com es pot veure 
a la gràfica d’evolució dels preus a OMIE .

La tendència és alcista i no es veu encara un indicador clar que 
marqui en quin moment els preus començaran a baixar .

Aquest augment de preus tant brusc ha fet que moltes comercia-
litzadores hagin trencat contractes atès que estan comprant al 
mercat al doble del preu del que estan venent .  Moltes comercia-
litzadores, davant les pèrdues econòmiques que estan patint, s’han 
vist obligades a modificar els preus i és el client final el que ha de 
decidir quedar-se o buscar alternatives, en un mercat on els preus 
estan exageradament cars .

Si ens fixem en OMIP per veure els contractes futurs, podrem veure 
que durant un any encara els preus seran molt elevats i no serà fins 
a  2023 que els preus baixin considerablement, però no als nivells 
de 2020 .

Els preus del futurs a setembre marquen contractes a més de 
135€/Mwh fins al març i els preus no paren de pujar .

Serveis de la Federació

El Grup d’Energia, la comunitat de la Federació 
Empresarial que genera un estalvi directe a la teva factura
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Serveis de la Federació

Si ens fixem en els contractes futurs tancats a l’agost es preveien 
preveus de poc més de 100€/Mwh, tal i com es veu a la gràfica 
següent .

En un mes de diferència, els preus dels contractes futurs s’han 
incrementat més d’un 55%
Ara mateix, OMIP sembla indicar que els preus començaran a 
baixar lleugerament a partir del segon trimestre de 2022 .  

Aquests mateixos indicadors, fa un mes eren més favorables .

Per tant, si bé es preveu una baixada en els preus a partir del segon 
trimestre de 2022, aquests podrien arribar a superar els 85€/MWh . 
No sembla que baixem dels 60€/MWh fins a 2023 .

Ara que l’economia s’està reactivant les empreses necessiten nous 
perfils professionals per a les seves empreses . Per això la FEGP no 
perd de vista la seva missió, és a dir, mantenir un compromís amb 
el seu entorn social i econòmic entenent com a prioritari el progrés 
de l’entorn, 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 .
Precisament, en busca d’aquest benefici del conjunt de la ciutada-
nia la Federació té a la vostra disposició el servei de la Borsa de 
Treball tant per a empreses, com per al talent que hi ha darre-
re dels habitants de les nostres comarques . Així, les persones del 
territori no han de fer llargs viatges per complir amb les seves obli-
gacions laborals perquè poden trobar feina a la seva comarca o a 
la del costat . Això també beneficia als empresaris ja que pot evitar 
que els treballadors marxin buscant feina més a prop de casa per-
què ja estaran a casa .

Empreses associades
Si ets una empresa associada a la FEGP i tens la necessitat de 
cobrir alguna vacant entra al teu apartat de soci . A través de l’Àrea 
privada, pots publicar la teva oferta omplint el formulari a disposi-
ció del servei . Publicarem la teva oferta, ens posarem en contacte 
amb tu i et farem arribar els CV’s que estàs buscant .
Si no ets una empresa associada però vols accedir a la nostra borsa 
de treball escriu-nos un missatge a fegp@fegp .cat i ens posarem 
en contacte al més aviat possible .

La Federació Empresarial, un punt REEMPRESA a les nos-
tres comarques: el mercat de compravenda de petites i 
mitjanes empreses a Catalunya per impulsar un model 
d’emprenedoria, pel qual una nova persona emprenedora pren el 
testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en 
la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant el patrimo-
ni empresarial individual i col·lectiu .

Un dels factors d’èxit de la implementació de la Reempresa és la 
creació d’una xarxa de col·laboració publicoprivada que permet 
treballar de manera conjunta per al manteniment del teixit empre-
sarial del país i la generació de riquesa, innovació i ocupació .

La Federació Empresarial considera el Centre de Reempresa de 
Catalunya com un mecanisme adequat per fomentar el creixe-
ment econòmic i evitar el tancament de negocis i que disposa de 
instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les 
i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement 
sobre el procés . Les dades sobre el casos d’èxit a les comarques del 
Gran Penedès avalen aquest projecte amb 140 casos entre les tres 
comarques des del 2011 i fins al 2020 , que han implicat salvaguar-
dar al voltant de 500 llocs de treball .

Borsa de treball

Si voleu més informació sobre els serveis de la 
Federació Empresarial, truqueu al 93810 6700 o 

envieu un correu a fegp@fegp.cat
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Sovint identifiquem el teixit 
empresarial amb les formes 
més comunes mercantils en 
forma de societats anònimes 
o limitades. N’hi ha d’altres, al 
nostre territori, que fan com-
patible i indestriable la seva 
dimensió social i empresarial.

Donen els suports necessa-
ris a persones vulnerables per 
millorar la seva qualitat de 
vida. Certament si no existis-
sin en les hauríem d’inventar.

EPer sort, la teoria que l’únic objec-
tiu de les empreses és guanyar 
diners ja no és compartida per la 
majoria, i allò que es va fer famós 

de donar valor l’accionista, a poc a poc, va 
passant a la història . Per suposat que les 
empreses han de guanyar diners per poder 
ser sostenibles, però no ha de ser neces-
sàriament la seva última finalitat . De fet, 
guanyar diners pensant en el llarg termini, 
no és gens fàcil . Cal fer moltes coses abans 
d’arribar a la darrera fila del comte de resul-
tats . En aquest sentit,  és necessari donar 
satisfacció als diferents grups d’interès 
(propietat, clients, proveïdors, treballadors, 
societat, medi ambient) en una cursa de 
fons . 

Ara es parla del propòsit empresarial que 
prova d’explicar el perquè fem les coses . 
Algú pensa que Josep Maria Pujol de FICO-
SA, per exemple, té com a únic objectiu 
guanyar diners?  Està competint amb els 
macro proveïdors del sector de l’automòbil 
a escala global i li sobrarien arguments, 
més que justificats, per llençar la tovallo-
la . Lluny de fer-ho es manté al peu del canó 
i ho fa senzillament perquè té un propòsit: 
crear riquesa i que el projecte sobrevisqui a 

llarg termini . N’hi ha d’altres, de propòsits, 
per exemple, la Corporació Cooperativa de 
Mondragón, referent mundial del coopera-
tivisme , té en la creació d’ocupació (si és 
possible en forma cooperativa) a Euskadi el 
seu objectiu principal . Clar que per fer-ho ha 
d’invertir, innovar i això demana resultats 
positius i empreses eficients . 

Al Gran Penedès hi ha un teixit empresarial 
ric i divers tant pel que fa a sectors, dimen-
sió com pel que fa a formes jurídiques, la 
majoria mercantils . No obstant això, tam-
bé hi ha altres models empresarials com els 
d’economia social en forma de cooperatives 
d’iniciativa social i fundacions  en què el seu 
objecte no és el sector on treballen, sinó que 
és un mitjà per assolir el veritable propò-
sit: donar oportunitats laborals a persones 
vulnerables i especialment amb discapaci-
tat intel·lectual i trastorn mental sever . Es 
tracta de Centres Especials de Treball que 
de forma comuna anomenem empreses 
de treball protegit . Fan una tasca comple-
xa, una activitat empresarial en el mercat 
amb persones amb capacitats diferents . 
Tot i que disposen d’ajuts per compensar 
les seves limitacions -en forma de subven-
cions i bonificacions- es tracta d’una feinaa 
empresarial de primer ordre . 

A les nostres comarques en tenim qua-
tre que, a més, formen part de l’FEGP . 
En general són iniciatives amb una llar-
ga trajectòria que varen néixer per la 
iniciativa de pares i mares que volien donar 
oportunitats de feina als seus fills amb dis-
capacitat intel·lectual . El nostre país és ple 
d’experiències com aquestes que tenen un 
gran arrelament al territori i, és clar, les 
comarques del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix 
Penedès no en podien ser una excepció . Us 
convido a fer-ne un petit tastet, estic segur 
que us agradarà i en voldreu més . 

Fundació Mas Albornà

Des de fa 50 anys treballa a l’Alt Penedès 
per a la integració social i laboral de perso-
nes amb discapacitat intel·lectual, trastorn 
mental i risc d’exclusió, creant oportunitats 
d’inserció comunitària i laboral . La seva 
activitat en la part de persones i famílies 
se centra en la gestió del centre ocupacio-
nal, la llar residència i el servei domiciliari . 
Quant a l’activitat amb empreses i clients 
destaquen els serveis a la indústria amb 
manipulats, enclavaments laborals a les 
empreses, servei de bugaderia industrial 
i càmera de fred . També s’encarrega de la 
gestió mediambiental amb la neteja viària i 
industrial -destaca la neteja viària de la ciu-
tat de Vilafranca del Penedès i de la major 
part de municipis de la comarca-, la jardi-
neria pública i privada així com pintura, 
manteniment i gestió de deixalleries i cam-
panyes .

Cal fer una especial menció al projecte 
Mallart Artesans Xarcuters . Amb aquesta 
iniciativa es dona continuïtat a una expe-
riència familiar centenària d’elaboració 
d’embotits a la població de La Llacuna, 
sumant la dimensió social a un projecte de 
qualitat, artesanal i de proximitat .

Les altres empreses de la FEGP, per 
Xavier López, expert en aliances i economia social

Actualitat Empresarial
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Mancomunitat TEGAR

La Mancomunitat TEGAR és, amb 50 
anys de trajectòria, una institució pública 
que dona servei i atenció a la comarca del 
Garraf . En relació als serveis assistencials, 
destaquen el Centre ocupacional, les activi-
tats de lleure i les llars residencials . Pel que 
fa als serveis a les empreses, són d’especial 
rellevància les activitats de jardineria, els 
manipulats industrials i el servei de missat-
geria d’àmbit local i comarcal .

El Centre Especial de Treball de missatgeria 
ha estat pioner en el sector i es comple-
menta amb els servei de correus i altres 
quan l’abast supera l’àmbit comarcal .

 Fundació Santa Teresa

Els seus inicis es remunten a l’any 1974 grà-
cies a la col·laboració d’un grup de pares i 
mares i l’Ajuntament del Vendrell . Des de lla-
vors han desenvolupant els seu compromís 
amb les persones i amb el territori del Baix 
Penedès . Tenen diferents línies d’actuació 
assistencial: el servei d’atenció a les per-
sones amb llars residències, l’atenció a la 
llar, centres ocupacionals i formació i inte-
gració laboral . El Centre Especial de Treball 
ofereix una gran diversitat de serveis a 
les empreses i ajuntaments, en jardine-
ria, treballs forestals, neteja, manteniment 

d’espais, pintura i senyalització, així com 
serveis industrials i packaging . A més, pren 
part en el desenvolupament de projectes 
territorials integrats en col·laboració amb 
les administracions locals . Mereix especial 
esment l’Escola de Turisme del Baix Pene-
dès, La Sínia de Calafell o El Casal .

La Fundació Santa Teresa, juntament amb 
la Fundació Ginac i la Fundació Onada for-
men Fundalis Economia Social, treballen 
sota una gestió conjunta i desenvolupen 
projectes territorials integrats a les comar-
ques del Baix Penedès, el Baix Camp i el 
Tarragonès . 

Grup Entrem

És un grup cooperatiu d’inserció laboral que 
està integrat per dues cooperatives . Nou 
Verd , un centre especial de treball pioner 
en la forma cooperativa amb persones amb 
trastorn de salut mental, i Nou Set, empre-
sa d’inserció laboral per a persones amb 
risc d’exclusió social .

Entre els serveis comercials que ofereixen 
al territori, tant a empreses públiques com 
privades, destaquen la jardineria, amb una 
forta implantació en el conjunt de municipis 
de l’Alt Penedès, la neteja, els manipulats 
industrials, la gestió d’espais, i els progra-
mes de RSE a mida . La inserció laboral a 
l’empresa ordinària es treballa també amb 
programes específics pels col·lectius vulne-
rables .

La gestió de projectes innovadors és també 

un dels trets característics del Grup Entrem . 
Així, podem destacar, entre altres, la gestió 
de la Muntanya de Sant Jaume, el projecte 
Coopera: Persones i sostenibilitat, la reco-
llida d’olis a les escoles o la gestió d’Horts 
Ecològics . 

Totes aquestes entitats estan presents 
a les comarques que conformen el Gran 
Penedès, segurament molt més del que 
sovint imaginem, tant pel que fa a la seva 
activitat assistencial als centres ocupacio-
nals, a les llars residències o altres suports, 
com per la seva activitat empresarials en 
sectors diferents . És prou evident la seva 
capacitat d’adaptació i generació de nous 
projectes que demanen d’aliances entre els 
diferents agents de territori . En aquest sen-
tit, segurament encara se’n poden explorar 
de noves . En primer lloc, entre elles matei-
xes per tenir més i major impacte i , en 
segon lloc, incrementant encara més la 
cooperació amb el sector públic i en ter-
cer amb el teixit empresarial . Potser, qui 
sap, si també una es pot assolir una gran 
aliança a tres bandes de tots amb tots: sec-
tor públic, privat i economia social . Al cap 
i a la fi, m’atreveixo a dir que, segurament, 
millorar la qualitat de vida  i donar oportu-
nitats a les persones més vulnerables és un 
propòsit compartit .

Podreu trobar més informació de les enti-
tats:
www .masalborna .org
www .tegar .cat
www .fundaciosantateresa .org
www .entrem .coop

Actualitat Empresarial
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Patroci principal:

Partners FEGP 2021:

Patrocini premium: Patrocini gold:

Col·laboracions:

Col·laboracions destacades:

Amb el suport institucional de:

7è Congrés de Dones d’Empresa

El Congrés de Dones d’Empresa és un espai d’inspiració per a professionals, on Dones ens expliquen com 
han construït els seus somnis . On llueixen les claus de l’autolideratge en tots els aspectes de la vida per 
aconseguir fites .
Com, quan, perquè, els factors que han afavorit l’èxit, els obstacles, el moment . . . de tot plegat i molt més, 
en primera persona, tindrem una trentena de ponents disposades a compartir la seva experiència .
A les darreres edicions cada vegada hi ha un component més tecnològic i científic en les ponències, mons 
on el gènere masculí havia estat ominpresent, ara, cada dia més hi trobem més dones en càrrecs directius . 
És el resultat d’una part de la societat que no ha cregut en les limitacions de gènere .
Aquesta és la societat per la qual treballa Dones d’Empresa, un col·lectiu de dones que en els límits hi veu 
oportunitats, i en els obstacles més reptes, donant des del grup l’acompanyament i l’encoratjament per 
continuar assolint noves fites .
Dones d’Empresa compta des dels seus inicis amb el suport incondicional i diari de la Federació Empresa-
rial del Gran Penedès (la FEGP) .
Acte compta també amb l’inestimable suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Generalitat de 
Catalunya, sobretot de l’Institut Català de les Dones, institucions que sempre acompanyen l’acte .
Altres empreses de la Federació han decidit donar suport a l’esdeveniment per tal d’assegurar-ne la seva 
realització .
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Fira de Novembre

Donada la situació encara de pan-
dèmia,  la Fira se centrarà en 
mostrar tecnologia i innovació 
empresarial local a la plaça de 

la Vila i recrear el seu aniversari a la plaça 
de les Neus . Enguany seran els únics espais 
d’exposició físics, ja que es redueix signifi-
cativament l’ocupació a la via pública per 
garantir seguretat . No hi haurà estands 
comercials ni a la rambla ni en altres espais 
de la ciutat .  

Comptarà amb una versió virtual a través 
del web www .firadenovembre .cat que ofe-
reix a expositors de tota mena, entitats i 
institucions poder tenir presencialitat firal i 
promocionar igualment els seus productes 
i serveis, esdevenint una gran oportunitat 
per donar visibilitat a empreses i negocis . 

A més, a la ciutat es duran a terme diver-
ses activitats de dinamització comercial 
en les que participaran un nombre impor-
tant d’establiments comercials i també de 
la restauració i hostaleria local .

El regidor de Promoció econòmica, Jordi 
Medina, ha explicat al respecte que la deci-
sió té a veure amb la Covid-19, “la pandèmia 
ens condiciona molt i no podem fer la Fira 
de Novembre com voldríem . Renunciem a 
tots els estands a la rambla, bàsicament 
perquè no hi caben, no podem permetre 
que hi hagi una acumulació de gent” .

Així doncs, la plaça de les Neus acollirà 
un estand dedicat al 30è aniversari de la 
Fira i un escenari, que permetrà recordar, 
mitjançant fotografies i altres elements 
l’evolució de la Fira de Novembre des de la 
seva recuperació, ara fa 30 anys . Aquesta 
celebració busca la participació de la ciuta-
dania, i vol “posar en valor els 30 anys des 
de la recuperació, en un apartat més humà, 
més de proximitat” .
 
La plaça de la Vila acollirà estands i esde-
veniments al voltant de la dinamització 
econòmica de la ciutat . Al respecte el regi-
dor Medina manifesta: “volem saber cap a 
on creix la nostra economia, al voltant de 
la tecnologia, la innovació, la recerca i el 
coneixement” . En aquest punt emblemàtic 
de VNG es reivindicarà tot el que es fa en 

l’àmbit local en innovació i tecnologia per 
millorar la qualitat de vida de la ciutadania . 
Hi haurà projectes destacats en el terreny 
de la creativitat, la salut i la sostenibili-
tat . A més, com l’any passat, Internet serà 
un escenari important, amb el web fira-
denovembre .cat que oferirà una exposició 
virtual de comerços i establiments locals .  
El format híbrid “ha vingut per quedar-se” 
afirma Medina, “tots els expositors que vul-
guin mostrar els seus productes i els seus 
serveis tenen a la seva disposició aquest 
aparador virtual” .

Enguany la Fira celebra el seu 
30è aniversari des de la recupe-
ració, una plataforma per donar 
a conèixer el potencial empresa-
rial de la ciutat.

L’aposta de Vilanova i la Geltrú per una nova 
Fira de Novembre es va posar en marxa l’any 
2019, però “la pandèmia ens ha estroncat la 
implantació” afirma Jordi Medina, “en el Pla 
de mandat ja parlem d’implementar un nou 
model, els cotxes sortien de la Rambla, ja 
estava pactat amb el Consell Assessor, però 
la pandèmia va impedir dur-lo a terme” .

Des de la Fira de Novembre convidem 
especialment a tots els associats de la 
Federació Empresarial Gran Penedès a 
participar en la versió firal online que, 
de forma gratuïta, disposa d’un apar-
tat d’expositors on podreu donar a 
conèixer tota la informació necessària 
dels productes i/o serveis que oferiu, 
incloent imatges, audiovisuals, vídeos, 
etc. i volem també agrair el suport que 
edició rera edició la Federació ofereix a 
la Fira participant activament. 

Fira de Novembre, encara virtual però amb 
diferents actes presencials i espais, serà una fira basada en la 
innovació i la tecnologia empresarial.

La FEGP ha estat des dels seus inicis, vin-
culada a l’activitat que ha celebrat la ciutat 
al voltant de la Fira de Novembre, ocupant 
diferents espais destacats on les empreses 
del territori han pogut mostrar l’aparador 
dels seus  productes i serveis .

Actes de la FEGP dins de VNG Innova

Dones d’Empresa - 9 de novembre 
15h30 en format virtual:

Dones d’Empresa, des del seu espai virtual 
“Innovació i Benestar” . Diferents convi-
dades presentaran les seves empreses amb 
productes i serveis que ofereixen en la línia 
del benestar de les persones i com la inno-
vació les ha portat a nous camps .

FEGP - Sectorial Innovacio - Dijous 
10 de novembre << La innovació a les 
Empreses del Gran Penedès >>
* Experiències d’innovació de primera mà
*Premis Innovació FEGP
amb la participació de les empreses guar-
donades amb el Premi FEGP a la innovació .
*Presentació d’startup del territori en Inno-
vació .

Tota l’agenda de la FEGP a fegp.cat! 
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Empreses de la FEGP

Aquests cursos poden ser objecte de bonificació, segons el crèdit formatiu de la teva empre-
sa . Consulta tota la programació i fes la teva inscripció al web de la FEGP: fegp.cat/formacio/cursos

19/10 · Com ser un venedor 
més efectiu

Data: Es realitzarà una única sessió el 
19/10/2021
Durada: 4 hores, de 9h a 13h .
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 80€ . Socis FEGP 64€

20/10 · Creació web: Wordpress 
bàsic

Data: Es realitzarà una única sessió el 
20/10/2021
Durada: 2 hores, de 15h a 17h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 58€ . Socis FEGP 46€

05/11 · Gestió del temps

Data:Es realitzarà una única sessió el 
05/11/2021
Durada: 4 hores, de 9h a 13h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 80€ . Socis FEGP 64€

26/10 · Gestió de conflictes

Data:Es realitzarà una única sessió el 
26/10/2021
Durada: 4 hores, de 9h a 13h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 80€ . Socis FEGP 64€

11/11 · Com desenvolupar 
una estratègia de comunica-
ció digital

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

25/10 · Com retenir i fidelitzar 
clients

Data: Es realitzarà una única sessió el 25/10/2021 
Durada: 4 hores, de 9h a 13h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 80€ . Socis FEGP 64€

03/11 · Creació web: Word-
press avançat

Data: Es realitzarà una única sessió el 03/11/2021 
Durada: 2 hores, de 15h a 17h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 58€ . Socis FEGP 46€

12/11 · Comunicació en 
temps difícils

Data: Es realitzarà una única sessió el 
12/11/2021 
Durada: 4 hores, de 9h a 13h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 80€ . Socis FEGP 64€

03/11 · Excel: Nivell inicial

Data: Del 03/11/2021 al 04/11/2021 
Durada: 8 hores, de 9h a 13h
Modalitat: Presencial . FEGP Vilanova
Preu: No socis 160€ . Socis FEGP 128€

15/11 · Com realitzar presen-
tacions efectives

Data: Es realitzarà una única sessió el 
15/11/2021 
Durada: 4 hores
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 80€ . Socis FEGP 64€

09/11 · Excel: Nivell intermig

Data: Del 09/11/2021 al 11/11/2021
Durada: 8 hores, de 9h a 13h
Modalitat: Presencial . FEGP Vilanova
Preu: No socis 160€ . Socis FEGP 128€

22/10 · Tècniques de per-
suassió

Data: Es realitzarà una única sessió el 
22/10/2021
Durada: 4 hores
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 80€ . Socis FEGP 64€

Agenda · FEGP
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L’ Escola de Direcció d’Empresa (EDE) és un segell exclusiu i de qualitat per a la forma-
ció d’empresaris i directius de petites i mitjanes empreses així com per als professionals liberals .
Consulta tota la programació i fes la teva inscripció al web de la FEGP: fegp.cat/formacio/cursos 

21/10 · Programa de Direcció en 
Màrqueting
El curs està especialment indicat per a responsables
de l’àrea de comunicació i màrqueting, així com
professionals del sector.

Planificació: 35 hores, 7 sessions
Data: Del 21/10/2021 al 02/12/2021
Durada: 35 hores, de 9h a 14h
Modalitat: En línia
Lloc: Aula virtual
Preu: No socis 590€ . Socis FEGP 455€

29/10 · Aprofitar l’oportunitat de 
la Sostenibilitat a l’empresa. 
“Introducció als Objectius de Des-
envolupament Sostenible (ODS) 
en clau de PIME”
Data: Es realitzarà en una única sessió el 29/10/2021 
Durada: 4 hores, de 9h30 a 13h30 .
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 150€ . Socis FEGP 120€

05/10 · Cost i Quadre de Co-
mandament Integral

Data: Del 05/10/2021 al 07/10/2021
Durada: 8 hores, dues jornades, de 9h a 13h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 195€ . Socis FEGP 156€

14/10 · Experiència del client: 
entendre el client per donar-
li solucions/serveis/productes 
adaptats a les seves necessitats  
reals
Data: Del 14/10/2021 al 15/10/2021
Durada: 8 hores, de 9h a 13h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 195€ . Socis FEGP 156€

22/10 · Anàlisi d’Estats Fi-
nancers

Data: Del 22/10/2021 al 27/10/2021
Durada: 12 hores, de 9h a 13h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 265€ . Socis FEGP 210€

03/11 · Controlling

Data: Del 03/11/2021 al 08/11/2021
Durada: 8 hores, de 9h30 a 12h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 195€ . Socis FEGP 156€

18/10 · Comptabilitat 
analítica

Data: Del 18/10/2021 al 20/10/2021
Durada: 5 hores, de 9h30 a 12h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 130€ . Socis FEGP 104€

09/11 · Innovació: La clau per 
sobreviure en moments de 
canvi (Design Thinking) 

Data: Del 09/11/2021 al 10/11/2021
Durada: 8 hores, de 9h a 13h
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 195€ . Socis FEGP 156€

05/10 · Com gestionar un 
negoci en crisi

Data: Del 05/10/2021 al 07/10/2021
Durada: 5 hores
Modalitat: En línia - Aula virtual
Preu: No socis 130€ . Socis FEGP 104€

Agenda · Cursos EDE

Forma la teva 
empresa
amb el

crèdit formatiu 
2021
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El Consell Comarcal del Garraf 
ha promogut el Pacte per a 
l’Ocupació del Garraf,  on la Fede-
ració Empresarial, és una de les 

entitats membre . El 30 de setembre, es 
va presentar l’eina Borsa de pràctiques 
i formació del Garraf a la sala d’actes 
de la seu de l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú . L’acte 
va comptar amb la presència de represen-
tants d’ajuntaments, centres educatius de 
diverses comarques i empreses interes-
sades pel desenvolupament de l’eina . Es 
tracta d’una plataforma en línia amb un 
doble objectiu: millorar l’accés a la informa-
ció dels recursos d’ocupació i formació de 
la comarca i l’accés a l’oferta de pràctiques 
de les empreses . Els centres formatius, un 
cop donats d’alta a l’eina, tenen la possibi-
litat de difondre la seva oferta formativa 
i tenir accés a les ofertes de les empreses 
que responen als perfils dels seus alum-
nes . D’altra banda, les empreses poden 
publicar una oferta de pràctiques, tro-
bar un candidat/-a més adequat per 
fer les pràctiques d’entre l’alumnat del 
Garraf, rebre currículums adequats a 
l’oferta, seleccionar fàcilment el CV 
que desperti el seu interès i col·laborar 
amb el futur laboral del talent emer-
gent del territori . L’eina també permet 
a les persones accedir a totes les especia-
litats formatives que es poden estudiar al 
Garraf i informar-se de les pràctiques que 
ofereixen les empreses .

CaixaBank ha renovat el seu acord 
de col·laboració amb la Federa-
ció Empresarial del Gran Penedès 
mantenint-se com a soci finan-

cer de l’entitat empresarial amb l’objectiu 
d’ajudar a promoure el desenvolupament 
de les empreses associades . L’acord, que 
han ratificat Neus Lloveras, presidenta de 
la Federació Empresarial del Gran Pene-

dès i Carlos Gramunt, director comercial 
de Banca d’Empreses de CaixaBank a la 
Direcció Territorial de Barcelona, facili-
tarà a les empreses l’accés a una gamma 
de productes i serveis financers totalment 
personalitzats . El conveni posa de manifest 
el compromís de l’entitat financera amb 
les empreses penedesenques que podran 
beneficiar-se, entre altres productes i ser-
veis, de solucions per a la cobertura de les 
seves necessitats personals i de negoci, 
productes d’inversió, assessorament per-
sonalitzat i un programa financer a mida, 
que gestionaran un equip de professionals 
especialitzats, distribuïts a la xarxa més 
àmplia d’oficines en la comarca .

La Sectorial de Construcció de 
la Federació Empresarial ini-
cia una ronda de contactes als 
ajuntaments del territori . Es van 

reunir amb els responsables d’urbanisme 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
les primeres d’un seguit de trobades entre 
empresaris i els diferents consistoris de les 
tres comarques del Penedès i Garraf . La 
visita ha de servir per demanar agilització 
de tramitació de llicències, amb la volun-
tat d’afavorir la represa de l’activitat, i a la 
vegada que es puguin complir els terminis 
per accedir als ajuts dels Fons Europeus . 
Aquest tràmit permet fer propostes com 
els informes previs, així com propostes tèc-
niques que facilitin el compliment de les 
normatives existents i en facilitin de noves . 

Durant una segona trobada, aquesta vega-
da només entre els membres de la sectorial, 
es concreten les propostes de modificació 
del pla general que presentaran als ajun-
taments . La sectorial segueix trobant-se 
amb ajuntaments i treballant en la redacció 
d’aquestes propostes .

Seguim sumant. La Borsa de pràctiques i 
formació del Garraf, renovació amb Caixabank, sectorial de 
construcció, algunes de les notícies destacades.

Breus de la FEGP
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PROactivitat
És avançar-nos a les
teves necessitats.
Ser proactiu és, per exemple, posar al teu abast eines de treball
veritablement útils.

Com ara aquesta targeta Visa, perfecta per a les teves gestions quotidianes,
gràcies al seu crèdit de 1.000 euros ampliables, i l’assegurança d’accidents
de fins a 120.000 euros. Gratuïta: sense quotes anuals.

Una targeta que, a més a més, t’identifica i et distingeix com a membre d’un
col·lectiu professional de prestigi: la Federació Empresarial del Gran Penedès.

Així és com Sabadell Professional treballa en PRO. Posant al teu abast
solucions financeres i professionals adaptades a les teves necessitats, fins i
tot abans que les detectis.

Per això et convidem a conèixer-nos directament. Descobriràs perquè som
el banc de les millors empreses. I també el dels millors professionals.

T'esperem.
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sabadellprofesional.com 900 500 170
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Donem la benvinguda!

Els nous socis de la FEGP
Colors The App
Carrer La Serreta 6,
08799 Olèrdola
634567079
Cures per la salut emocional 
mitjançant el joc, colors i la llum
www.colors.ws
 

Open References
Carrer Llibertat 121,
08810 Vilanova i la Geltrú 
638068967
Xarxa social que valora 
l’experiència laboral
www.openreferences.com

Rotulados por ti
Av. Emergència Roig i Raventos 26 
08870 Sitges
690045150
Disseny i rotulació general de 
cartells
www.rotuladosporti.com

Ramon Cusine Hill SA
Av. del Garraf 2-10, Pol. Ind. Sant 
Pere Molanta 08799 Olèrdola
678705741
Intermediaris del comerç de 
primeres matèries agràries
www.rcusine.com

Silvalac
Carrer Illes Balears 19-23
08730 Santa Margarida i els 
Monjos
988193550
Transformació matèries plàstiques
www.silvalac.com

Incís Films
Masia Can Parellada, Corral del 
Mestre
08739 Subirats
616638976
Productoria udiovisual
www.incisfilms.com

Farmàcia Sant Julià
Carrer Eugeni d’Ors 37,
08720 Vilafranca del Penedès
938901796
Farmàcia.
wwww.farmaciasantjulia.com

Escuela de Arte en 
Movimiento
Av. de les Cases del Sord 3, 
Despatx 6
08870 Sitges
639565400
Investigació, educació, formació.

Gestinet
Plaça de la Sardana 4 
08720 Vilafranca del Penedès
938174025
Manteniments informàtics, 
disseny web, hostatges, dominis.
www.gestinet.com

Som d’Oficina
Ronda de Mar 53 Local
08720 Vilafranca del Penedès
606220192
Venda mobles oficina
www.sommoblesoficina.com

Josep Cayuela
Rambla de la Girada 22
08720 Vilafranca del Penedès
661051430
Assessorament empresarial

Gruas Román
Carrer Espirall 27, 1r 1a
08720 Vilafranca del Penedès
670713968
Lloguer de maquinaria d’elevació
www.alquilerdegruasroman.com

Ancieta Morales
Carrer Miquel Servet 211 B
08810 Sant Pere de Ribes
660480157
Agents de la propietat 
immobiliària
info@ancietamorales.com

Coneixeu alguna 

empresa que encara 

no formi part de la FEGP? 

Truqueu-nos al 

902 106 700
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Empreses de la FEGP

Comença el compte enrere per a la fira d’enguany,
trobeu més informació a www.firadenovembre.cat
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