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Aquesta és la revista que la Federació Empresarial del Gran Penedès editem amb motiu de la Nit de l’Empresa 

– Gala Premis FEGP, l’esdeveniment anual més important de l’entitat .

I ara si, aquest any es recupera el format presencial sense condicions d’aforament ni mesures restrictives . 

Aprofitant aquest fet s’ha preparat una Gala una mica diferent del que era habitual, amb la voluntat de poten-

ciar el networking però alhora incorporar més contingut lúdic, amb una estructura més moderna i més àgil . 

Espero que us agradi .

Tot això sense deixar de banda els reconeixements a les empreses que estan d’aniversari i a les empreses que 

han destacat en diversos aspectes durant aquest darrer any . En aquest sentit, haureu vist que s’han remodelat 

els premis FEGP amb l’objectiu d’adaptar-los als reptes actuals de les nostres empreses .

Però també serà un esdeveniment de reivindicació, perquè durant la Gala es destacaran i reclamaran les prin-

cipals demandes del territori, que la FEGP està treballant en la seva funció de lobby empresarial . D’aquestes 

destacar la que es va tornar a posar sobre la taula a la darrera Junta Directiva, la manca d’inversions al territori 

i especialment les relacionades amb la mobilitat . Però també aspectes de caràcter general, com és reivindicar 

la simplificació dels tràmits administratius .

Pel que fa a l’activitat econòmica a les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, aquest principi 

d’any està sent molt positiu, en la línia del que està passant a tot el país . Els índexs d’ocupació s’han situat per 

sobre dels valors previs al 2008 i les empreses estan fent xifres de facturació molt bones, tot i les dificultats 

derivades de l’encariment de l’energia, l’encariment a escala general de les matèries primeres i l’allargament 

dels temps de trànsit de mercaderies .

Però què passarà quan s’acabin les mesures protectores que encara estan vigents? Durant els pròxims mesos 

caldrà vigilar molt bé l’evolució dels indicadors econòmics, especialment passat l’estiu .

La Nit de l’Empresa de la FEGP, espai de tro-
bada dels empresaris i empresàries del Penedès-
Garraf .

Neus Lloveras i Massana
Presidenta de la FEGP
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Fòrum Gran Penedès

L’Hble. Sra. Victòria Alsina, conselle-
ra d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, última 
convidada al Fòrum Gran Penedès
En format esmorzar, la con-
sellera ha donat les claus 
estratègiques de la seva 
conselleria a la quarante-
na d’empresaris assistents 
convidats per la Federació 
Empresarial.
Gerard Figueras, secreta-
ri d’Acció Exterior, també ha 
acompanyat la cap de la conse-
lleria durant l’acte.

El passat 20 de maig, la Federació Empre-
sarial del Gran Penedès va celebrar un nou 
Fòrum Gran Penedès amb una convidada 
d’excepció, l’Hble . Sra . Victòria Alsina, con-
sellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la 
Generalitat de Catalunya .

En la seva intervenció va destacar el paper 
estratègic de la seva conselleria en enfortir 
els eixos comercials per Catalunya i ajudar a 
internacionalitzar empreses catalanes, així 
com afavorir futures inversions estrangeres a 
Catalunya . Part d’aquest pla, és ubicar les ofi-
cines en capitals estratègiques per ajudar a 

fer contactes institucionals, a elaborar projec-
tes conjunts amb altres països, entenent que 
l’acció exterior moltes vegades comença a 

casa, “la millor estructura d’Estat que podem 
tenir com a govern és la xarxa de delegacions 
a l’exterior”, afirma la consellera Alsina .

En el mapa de la creació i consolidació 
d’oficines i delegacions, va destacar l’agenda 
mediterrània i l’agenda europea per volum 
d’activitat, on afirmava “tenim tot Europa 
cobert, però hem ampliat alguna oficina en 
capitals estratègiques, com Dublín i Ljublja-

na” . En clau de visió de futur la consellera 
va explicar el pla d’expansió amb el hub 
asiàtic, Corea del Sud i al Japó, països 
amb molta inversió . Hub africà amb 
3 delegacions, una al Marroc, cobrint 
el Magreb, una altra al Senegal i a 
Sud-àfrica, entenent que és un conti-
nent molt interessant . Amèrica on ja 
hi existien diferents delegacions, obre 
Canadà, Brasil, Argentina i Mèxic . A 
finals d’anys considera que “consolida-

rem l’estratègia exterior de 63 països davant 
els 44 existents” . La consellera ha posat totes 
les oficines al servei de l’empresa i les insti-

tucions, motiu pel qual la consellera defineix 
el títol de la conferència Més Catalunya al 
món, i afegeix “sempre de la mà d’aquests 
països, per optimitzar l’equip de persones que 
hi ha destinats, i identificar potencials socis 
que vulguin invertir a Catalunya” .

Un altre paper cabdal de la conselleria, és 
remodelar el paper dels casals catalans 
del segle XXI arreu del món per acom-
panyar-los en la seva activitat . Parlant de 
Catalunya, s’estima que mig milió de cata-
lans viuen arreu del mòn, alguns de forma 
definitiva i altres amb idea de tornar . En 
general, parlem d’una primera genera-
ció que han marxat a l’estranger, molts per 
potenciar el talent professional en el seu 
àmbit i que busquen en el seu destí no per-
dre el lligam amb Catalunya . La idea és que 
entre aquests casals també hi hagi una 
xarxa promoguda per l’acció del Govern 
de la Generalitat, on es generin contactes 
de talent català “crear xarxes per àmbits 
sectorials que connectin catalans que tre-

����������������
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La consellera Alsina en un moment de la seva intervenció
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Fòrum Gran Penedès

EXCEL·LÈNCIA TÈCNICA 
AL COR DEL GARRAF

ballin en determinats sectors fora i per tant 
mapejats, informats i connectar-los amb 
projectes de país” .

Va destacar també la creació i la gestió 
d’una marca Catalunya que sigui potent 
de cara l’exterior . “Que quan les empreses 
feu coses en altres països us sentiu orgu-
llosos” . És una gestió publicoprivada, no 
polititzada, transversal i que ens permeti 
augmentar el prestigi de Catalunya, gestio-
nada des del Diplocat, que més enllà de no 
desaparèixer ara és el consorci per donar 
sortida a projectes concrets amb cofi-
nançament públic i privat .

La cooperació també és un eix dins de 
l’estratègia exterior ja que contribueix a la 
imatge i marca de País, afegeix la conselle-
ra, “se’ns valora per haver estat cooperatius” 
i va citar l’exemple d’actuacions a Ucraïna o 
durant la Guerra dels Balcans .

Sobre els Fons Europeus, àmbit liderat 
des del departament d’economia i que 

el departament d’exteriors coordina les 
sol·licituds fetes directament a Brussel·les, 
explica “hem creat una xarxa de 31 territo-
ris que s’anomena Regions for EU recovery” 
La iniciativa reclama que s’apliqui el prin-
cipi de subsidiarietat a la implementació 
dels fons Next Generation . La consellera va 
donar la dada que des del 2014 a la Vegue-
ria Penedès s’han rebut 35 milions d’euros 
mitjançant els fons europeus . “En el perío-
de des de 2014 -2020, a Catalunya s’han 
rebut 2000 milions d’euros, i per posar-los 
en perspectiva internacional, és la mateixa 
quantitat que a Finlàndia”, posant en valor 

que les coses s’han fet bé i que la inversió 
és superior a la rebuda per països com Por-
tugal .

Els empresaris assistents han obert un 
col·loqui amb la consellera Alsina que ha 
resolt tots els dubtes i aclarit totes les 
qüestions, després d’una àmplia exposició 
de l’acció del departament arreu del món 
i de l’oferta molt ben rebuda pels empre-
saris, de fer conèixer qualsevol iniciativa 
empresarial que es desenvolupi a nivell pri-
vat .

Foto de grup amb alguns assistents a l’esmorzar
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Actes FEGP

2a Taula de l’Automoció
Durant la sessió, els agents 
públics i privats van partici-
par en dinàmiques de grup per 
a identificar les necessitats de 
formació del sector

El passat 25 de maig es va celebrar la segona 
reunió de la Taula de l’Automoció del Garraf 
amb presència d’empreses, representants del 
sector de l’educació, UPC i instituts, sindicats i 
ajuntaments de la comarca .

Durant la sessió, els agents públics i privats 
van participar en dinàmiques de grup per a 
identificar les necessitats de formació del 
sector, tant tècniques com transversals, així 
com els recursos, problemàtiques i oportu-
nitats que existeixen . Es va debatre també 
sobre els perfils professionals difícils de cobrir 
per les empreses de la cadena de valor del 
sector de l’automoció .

La Taula de l’Automoció, que coordinen con-
juntament el Consell Comarcal del Garraf i 
la Federació d’Empresaris Penedès Garraf, 
en el marc del Pacte per a l’Ocupació del 
Garraf, es va constituir al març d’aquest any, 
amb l’objectiu de determinar les necessitats 
d’aquest sector i d’elaborar una estratègia 
conjunta per a impulsar-lo .

El debat va provocar la detecció d’algunes 
oportunitats com la formació específica  de 

Diverses imatges de la sessió de treball

professions emergents dins del sector, també   
la necessitat de seguir tenint nous professio-
nals de la mecànica tradicional i els centres 
educatius van oferir seguir treballant per 
detectar una formació no reglada, que en 

un reacció proactiva podria portar nous pro-
fessionals en un temps relativament ràpid al 
mercat de treball . 
Es proposa una nova sessió pel mes de set-
embre, per definir accions directes .



9

Actes FEGP

2a Taula de l’Automoció
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Benvinguda als nous socis,  un acte anual-
de la FEGP que se celebra per primera vegada després de dos anys 
de pandèmia
L’acte d’acollida als nous socis de la FEGP 
es va celebrar el passat divendres, amb 
l’assistència d’una trentena de socis rebuts 
per la presidenta de la federació, Neus 
Lloveras, conjuntament amb alguns mem-
bres de l’executiva i la directora general de 
l’associació .

La presidenta va afirmar la importància 
d’estar units en temps convulsos com els que 
vivim, on les empreses han d’estar adapta-
des als canvis d’escenaris que ens ofereix 
l’entorn econòmic i va apuntar, que els ser-
veis de la Federació estan pensats per donar 
suport i potenciar una tendència positiva cap 
a l’activitat econòmica en el territori .

Acabades les presentacions de benvinguda, la 
coach Elena Trilla va fomentar una dinàmica 
grupal on els assistents van explicar les seves 
empreses, què esperaven de l’associació i què 
poden aportar a la resta d’empreses . Una 

activitat molt ben acollida que va acabar amb 
una xarxa teixida per tot el grup, analogia d’un 
dels principals serveis de la Federació, fer 
xarxa . Els participants, van afirmar sentir-se 
molt ben acollits en la seva experiència dins 
l’associació .

El moment lúdic, va arribar a l’hora del ver-
mut per gentilesa de Patates Piqué, en 
l’entorn immillorable de la terrassa Cala Tin-
torera de La Daurada, on es va poder gaudir 
del dia que acompanyava l’acte .

Durant l’acció de networking i  presentació nous socis
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La Veu de l’Empresa

Què significa ser la responsable de 
relacions institucionals de la zona 
sud de Barcelona a Mercadona?

L’objectiu del Departament de Rela-
cions Institucionals de Mercadona és 
ser un actor més dins de la societat que 
ens envolta, especialment als municipis 
on estem implantats, on col·laborem 
amb tot el què podem perquè la socie-
tat prosperi i avanci .
Amb aquest objectiu, es desenvolu-
pa el Pla de Responsabilitat Social 
de la companyia, que atén el compo-
nent social i ètic a través de diferents 
línies d’actuacions sostenibles que 
reforcen la seva aposta pel creixe-
ment compartit . Com a part d’aquest 
pla, col·laborem amb més de 380 men-
jadors socials, 60 bancs d’aliments i 
altres entitats socials i organitzacions 
benèfiques d’Espanya i Portugal a qui 
donem aliments diàriament . De fet, el 
2021, la companyia ha donat a totes 
aquestes entitats un total de 20 .600 
tones d’aliments, de les quals més de 
5 .300 a Catalunya . Aquestes quanti-
tats s’han anat incrementant des que 
va prendre la decisió de reforçar els 
processos de donació de productes 
de primera necessitat a les entitats 
socials i organitzacions benèfiques 
amb què col·laborem habitualment .
Així mateix, tenim implantades 
diverses estratègies per evitar el mal-
baratament alimentari i col·laborem 
amb altres iniciatives com el Gran 

Recapte d’Aliments .

Quina és la política d’acció social 
sostenible que teniu a Mercadona?

Mercadona té un objectiu comú per a 
tota l’empresa que és tornar a la socie-
tat una part del què aquesta ens dona . 
I tot el pla de responsabilitat social que 
tenim se centra en aquest objectiu . És 
un pla de responsabilitat que engloba 
totes les parts de la cadena, com totes 
les mesures i totes les accions que fem 
des de Mercadona, que han de satisfer 
els 5 components de l’empresa, al cap 
(que és com anomenem internament al 
client), al treballador, al proveïdor, a la 
societat i al capital .
En aquest sentit, nosaltres tenim una 
sèrie de línies d’actuació en les que 
estarien, per exemple, fer que les 
botigues siguin més eficients, millo-
rar perquè la logística sigui més 
respectuosa amb el medi ambient, o 
col·laborar amb les entitats i organit-
zacions benèfiques que estan arreu del 
territori amb donacions .
A Catalunya estem col·laborant amb 
unes 157 entitats benèfiques, amb els 
4 bancs d’aliments, amb la Creu Roja, 
amb el banc de productes no alimenta-
ris, la NAU, entre altres .  Amb aquestes 
entitats tenim una relació molt direc-
ta i estreta . Cada dia des de les nostres 

botigues els hi donem les minves del dia 
i a més també col·laborem amb dona-
cions puntuals . 

A més, cal afegir que Mercadona ha 
anat ampliant progressivament el nom-
bre de supermercats que fan donacions 
de productes no aptes per a la venda, 
però si per al seu consum i, des del set-
embre del 2020, hi participen totes les 
botigues que la cadena en té a Catalun-
ya, 251 en total .

Aquestes accions són habituals i 
recurrents?

Exacte, és diari . De fet, cada dia donem 
les minves, sobretot producte fresc, a 
aquestes entitats . Això ho agraeixen 
molt . També ens demanen producte sec, 
arròs, llet, producte d’higiene personal o 
productes pels infants com bolquers, que 
costa molt d’aconseguir .

Concretament, Mercadona ha lliurat 
aliments, tant secs com frescos, com 
llegums, pasta, carn i peix fresc enva-

L’any 2021 Mercadona va 
donar Catalunya 5,3 milions 
de quilos de productes 
alimentaris i d’higiene per-
sonal a entitats socials, 
gairebé doblant la xifra 
del 2020. Sandra Álvarez 
Escuin, responsable de Rela-
cions Institucionals de la 
zona sud de la província de 
Barcelona de Mercadona, 
ens explica els objectius que 
persegueixen les diverses 
línies d’actuació sostenible 
de l’empresa.

Sandra Álvarez, “Mercadona té un objectiu-
comú per a tota l’empresa, que és tornar a la societat una 
part del què aquesta ens dona”

“Mercadona ha lliurat més 
de 5,3 milions de quilos 
d’aliments i articles d’higiene 
personal a entitats socials de 
Catalunya durant 2021. ”.

Sandra Álvarez, Responsable de Relacions Institucionals de la zona sud de la 
província de Barcelona de Mercadona
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sat, fruita i verdura, llet, iogurts i 
postres lactis, pa de motlle, cereals, i 
sucs i batuts refrigerats, entre altres; 
també articles d’higiene personal, 
entre els quals destaquen xampús, 
gels i desodorants, així com parament 
infantil .

Què vol aconseguir Mercadona amb 
aquest tipus d’accions?

Intentar en la mesura que nosaltres 
podem, ajudar a la societat . Amb la 
pandèmia hem vist que la necessitat de 
productes ha augmentat moltíssim . Per 
posar un exemple, durant el 2020 vam 
donar el doble de volum que havíem 
donat el 2019, vam donar unes 3 .000 
tones de producte . En aquest 2021 ja 
hem passat a donar 5 .300 tones de 
producte tant alimentari com no ali-
mentari . És una necessitat que cada 
vegada, sobretot això, com a efecte 

La Veu de l’Empresa

colateral de la pandèmia, ha anat a més 
i que des de Mercadona estem inten-
tant ajudar en tot el què podem . Posem 
el nostre granet de sorra .

I sembla que això no anirà a la 
baixa, es mantindrà o anirà crei-
xent aquesta quantitat potser?

De fet, aquest any, està sent la “tor-
menta perfecta” de coses que estan 
passant i és una situació molt com-
plicada . Cal agrair la tasca que estan 
duent a terme les entitats socials i 
organitzacions benèfiques de Catalun-
ya . Des de Mercadona donem resposta 

Pots veu-
re l’entrevista 
sencera en 
aquest codi >>

a la crida feta per les entitats i refor-
ça les donacions amb l’objectiu d’ajudar 
a pal·liar, tant com sigui possible, les 
demandes dels col·lectius més necessi-
tats en un any complicat . 

https://mercadona.es/

Donació Mercadona a Creu Roja Catalunya

Válido hasta el 17 de diciembre de 2022

INNOVACIÓ DE PRODUCTE:

INNOVEM PER UN MÓN MILLOR
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Presenteu la gamma Mercedes EQB. 
Què hem de saber?
La gamma de Mercedes EQB és la gam-
ma 100% elèctrica que des de ja fa 4 
anys vam iniciar amb l’EQC . Actual-
ment, tenim EQA, EQB i EQC, EQE que 
presentem el dia 16 de juny, a la Nit de 
l’Empresa i l’EQS que fa uns 3 mesos 
que va sortir . 

Prestacions del model EQB, com són 
aquests cotxes?
Tots els vehicles de la gamma EQ són 
100% elèctrics i això ens permet que 
únicament funcionin amb electricitat, 
són recarregables a la xarxa elèctri-
ca, o sigui, que no s’autogenera amb 
combustible fòssil, com gasoil, gaso-
lina, com altres marques i, per tant, 
l’aportació a l’atmosfera és de zero 
emissions de CO2, i aquesta és el gran 
avantatge dels vehicles elèctrics . Des-
prés tenim gran autonomia, des dels 
400 kms en la gamma EQA i EQB fins a 
650 kms en la gamma EQE o EQS . Això 
ens permet fer grans trajectes sen-
se haver de recarregar, en aquest cas, 
d’electricitat . I tot i si féssim recorre-
guts més llargs, tenim càrregues que 
del 80% estem parlant entre 30 i 45 
minuts en funció del model i del carre-
gador, per tant, avui dia, és una molt, 
molt bona opció escollir un vehicle elèc-
tric .

Parla’ns una mica, com és el mante-
niment d’aquests cotxes?
El manteniment dels vehicles elèctrics 

és inferior, lògicament, ja que no por-
ta fluids com els vehicles de combustió, 
olis, aigües . . . en conseqüència, els man-
teniments són molt econòmics i les 
garanties, per exemple, la garantia de 
les bateries arriba als 8 anys o 160 .000 
kms . Amb el que els clients poden estar 
totalment tranquils de la fiabilitat que 
poden tenir aquest tipus de vehicle .

El cost del vehicle elèctric és també 
un avantatge?
El gran avantatge que tenim, i més amb 
la pujada del preu del combustible amb 
els vehicles elèctrics, és l’eficiència . 
Pensem que amb un motor de com-
bustió estem aprofitant al voltant del 
30% del combustible que el traspassem 
a força, treball i a moviment . En can-
vi, amb un vehicle elèctric aprofitem el 
98% de l’energia i, per tant, el consum 
és menor, perquè un vehicle elèctric 
està consumint entre 18 i 20 kilowatts 
cada 100 kms . Això fa que amb el cost 
del kilowatt/hora, amb tarifa noctur-
na, entre 3 i 7 cèntims el kilowatt, el 
cost de 100 kms amb un vehicle elèctric 
estigui entorn d’un euro, un euro i mig, 
mentre que amb un vehicle de combus-
tió actualment estem entorn dels 10, 12 
euros . 

Amb tota la problemàtica que hem 
tingut de l’abastiment de microxips, 
com estem i quins són els terminis.
Actualment, la crisi dels semiconduc-
tors, el moment més complicat ja l’hem 

AUTOLICA concessiona-
ri Mercedes Benz i Smart 
al Penedès/Garraf pertany 
al grup QUADIS, els orí-
gens del grup daten de l’any 
1940 quan les famílies Soler/
Valletbó obriren a Vilafranca 
del Penedès el taller: Garat-
ge Central. Actualment, 
QUADIS és el grup de distri-
bució d’automoció més gran 
del país, representant més 
de 26 marques i amb 102 
punts de venda/servei

passat, això va començar entorn del 
maig de l’any passat, fins a setem-
bre-octubre vam tenir problemes pel 
subministrament, perquè els fabricants 
no rebien el nombre de microxips neces-
saris per a la fabricació de vehicles, per 
tant, el subministrament va ser inferior, 
entorn del 50% del que normalment ens 
subministraven . Ara, estem en xifres 
del 80%, s’està regularitzant, tot i que 
encara els terminis d’entrega estem 
entre 3 i 6, 7, 8 mesos en funció del 
model, des de fer la comanda i l’entrega 
del vehicle .

Com resoleu aquest gap?
Treballant molt bé el CRM i la relació 
amb el client . Informant els clients de 
la situació de la comanda i del seu vehi-
cle durant el temps d’espera entre la 
comanda i l’entrega .

Quin és el futur per una marca de 
prestigi com Mercedes?
El futur de la marca, a partir del 2030 
tenim clar que els vehicles que es ven-
dran seran 100% elèctrics . A partir de 
l’any 2025, la transició entre l’any 25 i 
2030, només vendrem cotxes híbrids 
endollables o vehicles 100% elèctrics . I 
a partir de 2030 tot serà elèctric . Això 
fa que per un costat, la línia a seguir 
sigui investigar i continuar fent feina 
amb el vehicle elèctric i, per altra ban-
da, fer vehicles més sostenibles, més 
segurs i on el confort i el luxe sigui dels 
punts més forts de la marca, com ho ha 

Xavier Garrido, d’Autolica “El gran avan-
tatge que tenim amb els vehicles elèctrics, i més ara amb la pujada 
del preu del combustible, és l’eficiència.”

Xavier Garrido, Director Comercial
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estat sempre .

Podem fer algun apunt sobre 
l’aposta de la marca per la segure-
tat dels nous models de la gamma 
EQ?
La gamma EQ inclou sistemes de segu-
retat, anticol·lisió, amb sensors i radars 
amb els quals ajuden a la conducció al 
client . Cada vegada anirem incorpo-
rant nous sistemes que ens portaran a 
la conducció autònoma, per evitar acci-
dents i reduir en gran part les morts a 
la carretera .

Què és l’app Connect Me?
Actualment, els vehicles Merce-

Pots veu-
re l’entrevista 
sencera en 
aquest codi >>

des tenen una gran interacció entre 
el conductor i el vehicle i això es fa a 
través del Connect Me, una aplica-
ció mòbil que permet fer una sèrie de 
funcions com consultar temes tècnics, 
revisions, nivell de pressions, tempera-
tura i altres . També permet interactuar 
obrint una porta a distància, tancar o 
veure la ubicació del vehicle, etc .

El 16 de juny sou patrocinadors Star 
de la Nit de l’Empresa. Què ens pre-
sentareu?
El dia 16 de juny que participem en la 
Nit de l’Empresa de la FEGP exposarem 
els nostres vehicles EQ, la nostra gam-

https://www.mercedes-benz-autolica.es/

ma on l’estrella serà el model EQE que 
es presenta en l’àmbit de tot el país . 
El dia 16 de juny serà la primícia que 
podrem ensenyar a tots els clients i 
amics que s’acostin als nostres cotxes 
que estaran exposats . Ens sentim molt 
orgullosos de la tecnologia i el nou 
model de la marca .

Josep Maria Fenollosa, 

assessor comercial turismes

José Antonio Nuñez, 

assessor comercial V .I .L .

Nou equip 

Vilafranca
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Grupo Gesman és una 
empresa de serveis ubica-
da a Vilanova i la Geltrú que 
ofereix una àmplia gamma 
de serveis de neteja, con-
sergeria, jardineria, control 
d’accessos, obres, reformes 
i manteniment dels equipa-
ments. Serveis que s’ajusten 
a les necessitats i particu-
laritats de cada client, ja 
siguin organismes públics 
o privats, tenint molt en 
compte en el sector en què 
es trobi. La Missió de Grupo 
Gesman és alliberar als seus 
clients d’aquelles tasques 
que s’han de fer per al bon 
funcionament dels seus edi-
ficis i de les seves activitats 
de suport però que no són la 
part central del seu negoci. 
Per aconseguir-ho apliquen 
valors com la confiança, 
la qualitat, la innovació, la 
millora contínua i la respon-
sabilitat social corporativa. 

Luís Redondo i Gerard Asensio,
Gesman “Oferim serveis de neteja general, però 
som especialistes en neteja industrial, neteja de centres 
educatius i esportius i també centres comercials, entre 
d’altres.”

Què feu a Grupo Gesman?

Gerard - Grupo Gesman és una empresa que 
ens dediquem a oferir a les empreses i admi-
nistracions serveis de neteja, tot i que per 
donar un servei complet, també oferim ser-
veis auxiliars,  jardineria,  control de plagues, 
seguretat . . . 
Lluís – Portem en aquest negoci més de 16 
anys, això vol dir que alguna cosa estem fent 
bé . No hem tingut mai cap problema, ni amb 
entitats públiques ni amb privades .
Gerard – I anem creixent .
Lluís – Estem molt contents amb la trajec-
tòria que portem aquí el Gerard i jo, i tot el 
nostre equip .

Quin és el tipus d’empreses a les quals us 
dirigiu?

Lluís - Com hem dit ens dediquem bàsica-
ment a la neteja industrial, centres públics i 
privats de tipus educatiu i de tipus esportiu, 
i en general també atenem temes comuni-
taris, grans comunitats de propietaris i tot el 
que és la neteja en general . En realitat tenim 
clients de tot tipus . No hi ha una activitat 
específica que predomini . 

Sempre clients amb necessitats de grans 
dimensions?

Lluís - Podem atendre clients de mitja-
na o gran dimensió, però també atenem a 
clients que tenen una oficina amb set o vuit 
empleats i puntualment necessita un servei . 

Teniu capacitat per atendre emergèn-
cies de diverses empreses?

Gerard – Tenim 250 treballadors treballant a 
la zona . Nosaltres som una empresa mitjana, 
però si la comparem amb empreses de nete-
ja a nivell estatal, som petits . Tot i així, aquí 
a la comarca, una empresa de 250 treballa-
dors és una empresa potent i com treballem 
la proximitat de les comarques del Garraf i 
Penedès, podem atendre satisfactòriament 
les demandes .

Quin és el valor principal que pot aportar 
Gesman als seus clients?

Gerard - Gesman és una empresa que està 
arrelada aquí, al Garraf i al Penedès, el 80% 
dels nostres clients estan en aquesta zona . 
Per tant som una empresa que coneixem molt 
bé la zona, som una empresa propera a tota 
la clientela que tenim i podem arribar ràpi-
dament a fer qualsevol servei . Ens truquen i 
en 10-15 minuts arribem a qualsevol indret, 
sobretot quan hi ha una urgència . Som molt 
accessibles, treballem d’una forma molt àgil 
davant una emergència o una incidència .

Quan oferim els nostres serveis, els res-
ponsables de la contractació volen saber la 
capacitat de l’empresa que tenen davant . 
Quan saben que tenim com a client a tres o 
quatre de les empreses importants del Pene-
dès -Garraf, ja t’obren la porta . 

També són els nostres clients l’Ajuntament 
de Canyelles, el d’Olivella, el d’Avinyonet, el 
de Subirats, el de l’Arboç, el de Banyeres del 
Penedès o el de Llorenç del Penedès . A nivell 
públic, hem guanyat concursos públics, com-
petint amb altres empreses i ens han donat la 
neteja d’aquests municipis i de totes les seves 
instal·lacions municipals . Per això diem que 

Luís Redondo i Gerard Asensio, Cofundadors de Gesman Serveis
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Pren el control de les
comunicacions
de la teva empresa!

Xarxa pròpia de fibra òptica
Pioners en desplegar la connexió d’alta velocitat
al Gran Penedès.

Servei personalitzat
Ens adaptem a les necessitats de la teva empresa.

Monitoratge
Actuem i ens anticipem per tal de garantirActuem i ens anticipem per tal de garantir
la qualitat i estabilitat del teu servei.

Assistència prioritària
Sense temps d’espera ni contestadors automàtics.
Prioritzem la teva atenció.

Telèfon: 9389752OO www.xta.cat info@xta.cat

som una empresa d’aquí, d’aquesta zona, no 
hem anat a buscar un Ajuntament de Girona 
o de Lleida . 

Lluís – Al final el que vol el client és 
tranquil·litat .

Quin és el futur de Gesman? 

Gerard – Hem de créixer d’una manera sos-
tenible . Durant els últims 5 o 6 anys hem 
crescut molt, però hem mantingut sempre 
la qualitat del servei . Ara si volem seguir crei-
xent ho hem de fer controladament per no 
perdre aquest bon servei .

Recentment hem guanyat la licitació d’un 
altre ajuntament, a l’Espluga de Francolí, a la 
Conca de Berberà . Per tant, ara toca reorga-
nitzar-se i veure com podem créixer a altres 

zones de Catalunya, però poc a poc . 
Sou especialistes en la neteja industrial. 
Què significa?

Lluís – Quan una empresa industrial fa una 
aturada de maquinària, és quan ens demanen 
de fer una neteja específica de les màquines . 
Ho fem amb neteja a pressió, neteja criogèni-
ca, amb gel sec, etc . Són una sèrie de neteges 
molt específiques que només es poden fer 
quan estan aturades les màquines .

Comentàveu que també oferiu altres 
serveis?

Gerard – Nosaltres oferim servei de neteja, 
però si el client necessita altres serveis com 
el control de plagues, seguretat, jardineria 
o qualsevol altre, tenim partners de qualitat 
que ens ofereixen aquests serveis auxiliars . Hi 

ha empreses que volen un sol interlocutor per 
a tots aquests serveis i per això també els hi 
gestionem .

Lluís – El client no vol estar trucant a 4, 5 o 
6 interlocutors de tipus industrial perquè al 
final s’atabala . Vol un únic interlocutor que 
és el que li coordina tot, aquest és el nostre 
paper .

Pots veu-
re l’entrevista 
sencera en 
aquest codi >>

              https://www.gesman.es/
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Des de l’any 1965 que Serra 
Grup està oferint serveis 
immobiliaris. Va iniciar la 
seva activitat econòmica 
gestionant comunitats i ha 
evolucionat fins a dia d’avui 
oferint tots els serveis 
immobiliaris: compra-ven-
da d’immobles, lloguers 
d’immobles, gestió de llo-
guers, administració de 
comunitats i assegurances. 
A Serra Grup Immobilia-
ri estan compromesos amb 
el medi ambient, estan molt 
vinculats amb el territori 
donant suport a activitats 
culturals i esportives de 
Vilanova i Vilafranca i apos-
ten pel capital humà, seguint 
l’horari dels estàndards 
europeus de conciliació 
laboral i familiar per garan-
tir una millor qualitat de 
vida de l’equip i treballen 
tècniques d’intel·ligència 
emocional amb els especia-
listes en recursos humans 
d’Urock.

Xavier Montserrat – Serra
Grup Immobiliari “Hem volgut potenciar la 
modernitat i la professionalitat a través de la tecnologia 
però també a través de l’emotivitat”

Què és Serra Grup Immobiliari?

Serra Grup Immobiliari som una de les agèn-
cies de referència del sector immobiliari al 
Garraf i a l’Alt Penedès amb més de 55 anys 
d’experiència . Tenim oficines a Vilanova i la 
Geltrú, a Vilafranca del Penedès, i acabem 
d’obrir una oficina a Sant Pere de Ribes . 

Som experts en administració de comu-
nitats i en gestió patrimonial d'immobles 
ajudant als propietaris a vendre o llogar els 
seus immobles amb les millors garanties i 
al millor preu . Disposem d'un ampli catàleg 
d'immobles en venda i lloguer per a cobrir 
totes les necessitats i oferim serveis de con-
sultoria immobiliària tant a propietaris com a 
llogaters .

De fet, gestionem més de 600 comunitats 

i més de 1000 immobles en gestió de patri-
moni, ens posiciona com a l’agència líder de la 
zona . També oferim assegurances de la llar i 
altres assegurances .

Què fa diferent a Serra Grup Immobilia-
ri?

Hem volgut potenciar la modernitat i la pro-
fessionalitat a través de la tecnologia però 
també a través de l’emotivitat . Un exemple 
d’això és que tots els immobles que tenim a 
la venda els hi posem ànima, els vestim i els 
decorem . Alguns, els que tenim en exclusi-
va, els decorem amb mobiliari real de dalt a 
baix, fent com si fos un habitatge viu, així la 
persona que el visita o el veu a través de les 
fotografies es pot imaginar com seria viu-
re-hi en aquell habitatge . No es troben un 
espai buit, només amb 4 parets, descobreixen 
un lloc amb ànima . I aquesta experiència es 
pot fer físicament visitant l’habitatge direc-
tament o a través de tours virtuals amb 
fotografies de professionals que tenim aquí 
mateix a Serra . 

“Alguns (Immobles), els que tenim 
en exclusiva, els decorem amb 
mobiliari real de dalt a baix, fent 
com si fos un habitatge viu”

Deies que tradicionalment Serra era una 
administradora de finques. Com heu 
modernitzat aquest àmbit de la vostra 
gestió?

Aquí en aquest camp, hem volgut introduir la 
tecnologia també . És un sector molt clàssic, 
però al final la gestió de comunitats és portar 
els comptes d’una comunitat . I el que fem és 
oferir un servei de màxima qualitat . Els nostres 
gestors van a conèixer les finques en persona, 
cosa que no és molt habitual, s’impliquen molt 
en la comunitat per conèixer-la bé i poder solu-
cionar bé els problemes que s’hi generen . Però 
a més, utilitzem aplicacions perquè les comu-
nitats accedeixen a informació de la seva 
comunitat i també utilitzem eines de missat-
geria instantània per donar avisos o comunicar 
incidències . Bé, són eines i serveis que oferim 
des de Serra i que ens diferencien . 

Hem parlat de compra-venda, hem parlat 
d’administració de comunitats i ens deies 
que també hi havia altres línies de negoci. 
Com ha evolucionat Finques Serra en les 
altres potes que treballeu?

La gestió de patrimoni va lligada amb  la viven-
da horitzontal . Al final són quatre negocis que 
estan molt vinculats, que generen molta venda 
creuada perquè quan gestiones una comuni-

Xavier Montserrat, gerent de Serra Grup Immobiliari
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tat, a dins tens veïns que es venen els pisos 
o un dels propietaris pot tenir tres o quatre 
pisos a la mateixa comunitat o bé tots els 
veïns necessiten assegurances . Nosaltres 
intentem donar un servei complet . Aquesta 
és la gràcia, al tenir aquesta comunitat, pre-
sentem a Serra, presentem tots els serveis 
que podem donar, basant-nos en la confiança 
que ens tenen tots els veïns, al capdavall ens 
coneixen perquè els hi administrem la fin-
ca . La comunitat ens dona una estabilitat 
perquè són moltes comunitats les que gestio-
nem però les altres  línies de negoci generen 
un moviment del qual n’estem molt contents, 
que ens fa complementar tota la facturació 
de Serra .

Sembla que tot va lligat, tot té una raó 
de ser. També negoci i emocions, teniu 
frases motivacionals per tota l’oficina. 
Explica’ns quina és l’estratègia actual del 
Grup?

L’estratègia és de creixement . Perquè és una 

La Veu de l’Empresa

empresa consolidada, que funciona, finance-
rament molt estable i que la volem fer créixer 
sobretot en els camps on puguem en el nos-
tre territori . Per exemple, hem adquirit una 
cartera de comunitats de Sant Pere de Ribes 
i obrirem una oficina allà, també hem obert 
a Sitges .  Volem créixer a dins de la zona del 
Garraf, però l’altre objectiu, també és créixer 
a Vilafranca . Hem incorporat dos comercials 
nous per intentar fer-nos grans a Vilafranca i 
per potenciar aquest creixement . A Vilanova 
ja som un referent i ara ho volem ser tam-
bé a Vilafranca . Això pel què fa al negoci, en 
quant a l’equip ho tenim clar, agafo la frase de 
Richard Branson “Els clients no són el primer, 

el primer són els treballadors . Si cuides els 
treballadors, ells cuidaran dels teus clients .” 
Així és com volem potenciar el creixement i la 
estratègia de Serra Grup Immobililari .

Imatge de les oficines de Vilanova i la Geltrú

Pots veu-
re l’entrevista 
sencera en 
aquest codi >>

Serra Grup Immobiliari és Part-
ner FEGP 2022

https://serra.immo
@serraimmo
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“Tens cinc minuts?” l’acte del mes de 
les Dones d’Empresa

Aquest mes de maig Dones d’Empresa 
ha organitzat un “Tens cinc minuts?” 
a l’Hotel Estela de Sitges . Després del 
dinar de networking, es va gaudir de les 
ponències de Fàtima Jiménez (Acció 
Preventiva), Mercè Pedraza (La Tecla 
Gràfica), Mª Àngels Saumell (Melme-
lades Vinyet), Elisabeth Olivé (Entrem) 
i Dolors Reviejo (dièDRic Consultoria 
d’Igualtat i RRHH) . En acabar les ponèn-
cies, es va generar un debat entorn les 
dones vers el món empresarial i es va 
acabar fent una roda de presentacions 
de cada assistent .

Sabem el que necessita la teva empresa.  
Per això, hem concedit aquest darrer any milers de crèdits 
a empreses i comptem amb un equip d’especialistes per
facilitar el dia a dia, impulsar el creixement, gestionar 
els recursos i assegurar la tranquil·litat de la teva empresa. 

Sabem 
d’empreses.
Sabem 
de persones.

És la decisió 
correcta?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Empar Moliner convidada d’honor a la 
15ena Trobada de Dones d’Empresa, el pròxim 16 de 
setembre a l’Hotel Ra.

Empar Moliner, convidada d’honor 2022

La 15ena Trobada de Dones d’Empresa té 
data i espai reservats . Apunteu agendes pel 
16 de setembre a l’Hotel Ra, enguany al Baix 
Penedès . La convidada d’honor del sopar/tro-
bada també està confirmada, comptarem 
amb la presència d’Empar Moliner, escrip-
tora catalana, caracteritzada pel sentit de 
l’humor i per una visió crítica de la societat 
contemporània i les seves contradiccions . 
També és coneguda per les seves diverses 
col·laboracions televisives i radiofòniques .
Durant la vetllada el col·lectiu Dones 
d’Empresa donarà el seu reconeixement, a la 
trajectòria a una dona emprenedora, que no 
es desvetllarà fins el moment final de la vet-
llada .

Grup d’assistens al Tens 5 Minuts? de maig 2022

Premi Estela 2022
“Aire” 2009 obra de Josep Puigmar-
tí, resina amb patina de color i bany de 

plata . Exemplar 22/99 .
Mides 39x23x6

  Sandra Sancho 

Directora d’ ArchMax Healthcare i 
ArchMax Lab, una marca d’enginyeria 
aplicada a l’esport i partner tècnic de 
grans marques . És propietària de la mar-
ca urbana i solidària We Stay Different .

   Montse Mondelo

És la responsable de màrqueting i comu-
nicació de Grup Ondunova, un dels 
principals grups fabricants d’embalatges 
de cartró ondulat a Catalunya . 

Abril Maig

                     Podeu accedir aquí a les entrevistes >>
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Sabem el que necessita la teva empresa.  
Per això, hem concedit aquest darrer any milers de crèdits 
a empreses i comptem amb un equip d’especialistes per
facilitar el dia a dia, impulsar el creixement, gestionar 
els recursos i assegurar la tranquil·litat de la teva empresa. 

Sabem 
d’empreses.
Sabem 
de persones.

És la decisió 
correcta?
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AEGECat

2020

L’AEGECat qui som i per què som

El 24 d’abril de 2020, un mes i mig després 
d’entrar en vigor el primer estat d’alarma per 
la pandèmia de la Covid-19, un grup ampli 
i heterogeni de professionals vam impul-
sar la creació de l’Associació d’Empreses 
de Gestió d’Esdeveniments i Casaments 
de Catalunya (AEGECat) sota el paraigua 
de la Federació Empresarial del Gran Pene-
dès (FEGP) . L’AEGECat representa avui una 
seixantena de firmes del sector de casa-
ments i esdeveniments corporatius d’empresa 
i aglutina des d’empreses de càtering, lleure, 
floristeries, lloguer d’espais, fotografia, agèn-
cies de viatges, etc . L’objectiu de la nostra 
associació era i és representar i defensar els 
interessos d’un sector econòmic molt potent 
al nostre país i que, com ja s’intuïa aleshores, 
ha acabat sent un dels grans damnificats per 
les mesures restrictives per fer front a la pan-
dèmia . 

L’AEGECat va néixer amb l’objectiu d’esdevenir 
un espai de referència per al sector dels casa-
ments i esdeveniments a Catalunya i és per 
això que en aquests dos anys de vida hem 
posat en marxa iniciatives encaminades a 
aconseguir aquest objectiu . Hem creat el por-
tal web www .celebra .cat que pretén ser un 
aparador dels serveis que ofereixen les nos-
tres empreses associades, un hub des d’on el 
client pot triar i remenar d’entre tota la nos-
tra oferta i contractar els serveis que millor 
encaixin amb les seves necessitats . A través 

de la FEGP, oferim assesso-
rament personalitzat als 
nostres socis en matèria jurí-
dica i fiscal i tenim accés a 
multitud de serveis, com bor-
sa de treball, processos de 
selecció de personal, cursos 
de formació, seminaris, tallers 
i webinars temàtics, etc .; hem 
impulsat la redacció d’un pro-
tocol de vigilància i control de 
l’intrusisme al conjunt del sector; i hem acon-
seguit crear un canal directe de comunicació 
amb la secretaria general del Departament 
d’Empresa i Treball per traslladar permanen-
tment les inquietuds dels nostres associats i 
buscar solucions amb el suport i implicació de 
l’administració . 

La nostra principal fortalesa és el compromís 
amb el sector i per això som l’única associa-
ció que representa el sector dels casaments 
i esdeveniments que aplica un codi d’ètica 
empresarial que es resumeix en aquests deu 
punts: 

1 . Considerar que el més important son les 
persones
2 . Promoure la integritat . L’honestedat i la jus-
tícia
3 . Complir amb rigor i puntualitat els compro-
misos
4 . Mantenir una comunicació i informació 

transparent i verídica 
5 . Superar els mínims que exigeix la legislació
6 . Realitzar publicitat comercial verídica i res-
ponsable
7 . Respectar i defensar els drets humans
8 . Observar el màxim compromís amb l’entorn
9 . Assegurar la continuïtat de l’empresa
10 . Crear riquesa suficient

A partir de tots aquests valors i l’esforç i sacri-
fici de totes les empreses i professionals que 
han fet possible l’AEGECat, inclòs l’staff tècnic 
de la FEGP que vetlla i porta el pes del dia a 
dia de la nostra associació, ens satisfà enor-
mement que els premis de la Nit de l’Empresa 
incorporin a partir d’aquest any el premi 
AEGECat . Reconèixer la trajectòria i el talent 
de totes les empreses i professionals del nos-
tre sector és un incentiu merescut que segur 
que ens ajudarà a millorar cada dia per conso-
lidar el nostre camí cap a l’excel·lència . 

Trobada AEGECat amb Albert Castellanos 

Punt de venda oficial
FESTIVALJARDINSTERRAMAR.COM

VISITA LA NOSTRA WEB

Mitjans OficialsGastronomiaPatrocinadors

Amb el suport deOrganitzador Transport Oficial Hotels Oficials

FESTIVAL JARDINS TERRAMAR DE SITGES
CINQUETA EDICIÓ - DEL 28 DE JULIOL AL 13 D’AGOST 2022

PROMOCIÓ ESPECIAL SOCIS
Entra a www.fegp.cat i podràs adquirir les teves localitats 
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Cristina Muñoz, Mas Solers “No 
només hem recuperat el número d’esdeveniments sinó que 
estem fent grups molt més grans que abans de la pandèmia.”

La Veu de l’Empresa

Finca Mas Solers és un 
palauet d’estil renaixentis-
ta català de finals del segle 
XIX que va albergar, a la 
seva època daurada, l’antic 
Gran Casino de Barcelona. 
Aquest espai forma part del 
Grup Peralada i permet tor-
nar a viure tot aquell glamur, 
a només 30 minuts de Barce-
lona i a 5 minuts de Sitges. 
La Finca Mas Solers disposa 
de diversos espais interiors 
i exteriors que poden acollir 
esdeveniments de gran for-
mat, però també més íntims. 

A Finca Mas Solers es fan casaments i 
esdeveniments corporatius . Tenen més de 
30 anys d’experiència i un excel·lent equip 
tècnic i humà que garanteixen l’èxit de 
qualsevol activitat que s’organitzi, ja siguin 
convencions, presentacions de productes, 
esdeveniments a l’aire lliure, sopars de gala, 
etc . Grans empreses com La Caixa, Chanel, 
Medtronic, American Express, SEAT, Pro-
novias, Victorio & Lucchino o Mastercard ja 
han confiat en l’eficàcia i discreció que defi-
neixen Finca Mas Solers . 

A més, el Grup Peralada també està 
d’estrena amb un nou celler a l’Empordà . 
El nou celler incrementa de manera expo-
nencial l’atractiu de Peralada,  que allotja 
un castell del segle XIV magníficament 
conservat, un monestir amb una església 
i un claustre gòtics -amb una important 
col·lecció artística-, un museu, un hotel de 
cinc estrelles, un wine spa, un golf i diversos 
restaurants . A més, és l’escenari d’un esde-
veniment operístic i de dansa de referència 
a Europa, el Festival Internacional Castell 
de Peralada, fundat l’any 1987 per la Car-
me Mateu .

Les visites al nou celler s’han concebut en 
la línia de l’enoturisme experiencial, projec-
tant el somni de la família, la seva aposta 
pel territori, l’arquitectura, la sostenibilitat, 
la qualitat i l’enoturisme .

Cristina Muñoz, directora de la Finca Mas Solers i directora de Gastrono-
mia de Peralada Resort del Grup Peralada .

Explica’ns les novetats de Finca Mas 
Solers.

Més que novetats, és que estem molt 
contents de la recuperació . La nostra preo-
cupació després de la pandèmia era tornar 
a tenir el volum de clients que teníem abans . 
Nosaltres, per les nostres capacitats, tenim 
grans espais i hem de moure volum, hem de 
fer grans esdeveniments . 

La veritat és que estem súper contents per-
què no només hem recuperat el número 
d’esdeveniments sinó que estem fent grups 
molt més grans que abans de la pandèmia . A 
nivell de dades econòmiques, aquest mes de 
maig hem tancat amb dades similars a les del 
2019, que ja era un any de rècord . Estem con-
tents per aquesta banda .

I d ’on ve aquest creixement?

A nivell de casaments estem fent encara els 
de fa 2 anys que ja teníem tancat i això no ens 
preocupava, de fet continua i anem tancant 
casaments . 

A nivell de MICE (Meetings, Incentives, Con-
ventions and Exhibitions/Events) hem 
recuperat el client internacional . Nosaltres 
pràcticament treballàvem el client interna-
cional però últimament sí que hem vist més 
moviment a nivell nacional . De fet, el que 

estem fent més, actualment, és més nacional 
que no pas internacional, tot i que ja es veu 
un repunt i estem tenint grups internacionals . 

Sitges és la segona destinació turística a 
nivell de MICE, i això òbviament ens reper-
cuteix a nosaltres, que estem súper a tocar i 
òbviament ens afavoreix el client internacio-
nal . Però també, la dada destacada és això, 
que si històricament no teníem tants grups 
nacionals, ara sí que els estem tenint i de 
gran volum . No fa gaire, vam fer un de 1 .200 
persones que venien de Barcelona i aques-
ta setmana també tornarem a tenir una fira 
nacional de 1 .200 persones . O sigui que tot 
això per nosaltres òbviament ens afavoreix 
i notem aquest moviment d’esdeveniments 
d’aquí, de nacional, de Catalunya i d’Espanya .

Finca Mas Soler pertany a Grup Pera-
lada. Quines són les novetats del grup 
d’aquest any?

Com a novetat més destacada és, sens dub-
te, la inauguració del nou celler a Peralada . 
És un celler fantàstic, únic a Catalunya i a la 
resta d’Espanya . És un celler amb la certifica-
ció LEED BD+C, que és la primera certificació 
que es dona a nivell de sostenibilitat, una 
certificació molt complicada de complir i real-
ment, a nivell de grup estem molt contents de 
poder-la mostrar . L’edifici està construit per 
l’equip de RCR Arquitectes, que també han 
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tingut un premi de gran reconeixement . 

La inauguració va ser el 10 de maig i obrirem 
al públic el 24 de juny . 

És un lloc on es podran fer esdeveni-
ments?

Castell de Peralada ofereix un ampli ven-
tall d'espais singulars on es pot celebrar 
tota mena d'esdeveniments . Espais ideals 
on organitzar vetllades que es convertiran 
en experiències inoblidables . Convencions 

al saló Mirador amb vistes incomparables al 
Castell, un còctel a la terrassa del Mirador, 
sopars amb estrella al Castell Peralada Res-
taurant o experiències gastronòmiques al 
Shiro by Paco Pérez .

Per tant, el Grup Peralada ofereix espais molt 
exclusius i únics a la Costa Brava, però també 
aquí al Garraf . 

www.fincamassolers.com · massolers@fincamassolers.com · Sant Pere de Ribes (Barcelona)

IMAGINA TU EVENTO Y NOSOTROS LO HACEMOS REALIDAD

A 30 min. de Barcelona y 5 min. de Sitges

Pots veu-
re l’entrevista 
sencera en 
aquest codi >>

“A nivell de MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhi-
bitions/Events) hem recuperat 
el client internacional. Nosaltres 
pràcticament treballàvem el client 
internacional però últimament 
sí que hem vist més moviment a 
nivell nacional. “

https://www.fincamassolers.com/
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Eduard Altés, Prot Energia “és l’única 
comercialitzadora d’electricitat 100% verda amb enginyeria 
pròpia especialitzada en autoconsum solar i vocació de proximi-
tat al Gran Penedès”

La Veu de l’Empresa

Eduard Altés. CEO de PROT ENERGIA

Quan es van plantejar crear 
una comercialitzadora 
d’electricitat diferent, tothom 
els deia que seria difícil llui-
tar contra les grans empreses 
d’energia, la burocràcia i la 
complexitat del sector elèc-
tric. Era veritat, però ho van 
aconseguir. Des de PROT 
entenen l’energia com a 
impuls per avançar i per això, 
volen servir a clients que 
aportin valor social per millo-
rar la vida de les persones; 
més enllà del valor econòmic.

Són una empresa familiar i 
local, pensen en el llarg ter-
mini, en la relació personal 
i en la qualitat del servei. Ja 
comptem amb més de 15 
anys d’experiència en el sec-
tor energètic i certifiquen que 
el 100% de la seva electricitat 
és renovable. 

Què és PROT Energia?

PROT Energia és una comercialitzado-
ra d’energia renovable, 100% verda i a més 
a més disposem d’una enginyeria pròpia 
especialitzada en l’autoconsum solar amb 
instal·lacions en plantilla .

Tota l’energia que subministreu és ener-
gia verda… què és l’energia verda?

L’energia verda és l’energia que prové de 
les fonts renovables . Tota l’electricitat que 
subministrem nosaltres és 100% verda, 
certificada amb Garanties d’Origen (GDO) 
per la Comissió Nacional dels Mercats de la 
Competència (CNMC); procedent de fonts 
renovables com l’energia eòlica, la hidràuli-
ca, la solar i la biomassa; per contribuir a un 
entorn més sostenible .
Operem en el mercat lliure, pots canviar de 
comercialitzadora d’electricitat igual que 
canvies d’operador de telefonia mòbil, amb la 
diferència que l’electricitat mai es talla durant 
el canvi . A Espanya es fan més de 3 milions de 

canvis de comercialitzadora cada any, és un 
procés molt simple .
Abans de canviar, et fem un estudi personalit-
zat gratuït i et proposem la solució que millor 
cobreixi les teves necessitats, quantificant el 
teu estalvi potencial . Sense compromís de 
permanència ni lletra petita, perquè només 
volem clients feliços .

I quins serveis oferiu?

Des de PROT Energia oferim tots els serveis 
relacionats amb el subministrament elèctric . 
Oferim serveis per a empreses, per a habitat-
ges i també d’autoconsum .
Podem instal·lar punts de connexió, punts de 
recàrrega de vehicle elèctric, fem auditories 
i diagnosis energètiques per entendre el seu 
consum d’electricitat i així, poder optimitzar-
lo .

Quin és el gruix de clients que teniu, és a 
dir, són empreses més aviat grans, peti-
tes…?

El 80% dels nostres clients són empreses, 
majoritariament petites i mitjanes empreses 
familiars, perquè valoren la qualitat i la proxi-
mitat, i el 90% s’ubiquen en el Gran Penedès .
Les empreses ens trien perquè sempre tenen 
les millors condicions possibles . El mercat 
elèctric és certament complex, i les factures 
són de difícil comprensió per a la majoria de 
persones . A PROT ens preocupem de reduir 
la factura d’electricitat amb total transparèn-

cia i claredat . Per a això, no només oferim els 
millors preus, al ser especialistes t’ajudem 
amb totes les variables de la teva factura 
elèctrica: ajustem la potència contractada de 
la xarxa per que es paguin menys fixos; ana-
litzem el consum per si convé una tarifa amb 
discriminació horària i assessorem al nostre 
client perquè consumeixi el mínim possible .
A més, quan el nostre client es posa en contac-
te amb nosaltres sempre t’atèn una persona 
i és la mateixa amb la que et fas client . Tens 
línia directa amb nosaltres sempre que ho 
necessitis, i et responem ràpid perquè ens 
obsessiona la proximitat i la qualitat de servei .

Heu notat algun canvi? Heu notat que les 
empreses cada vegada van més cap a 
consums d’energies renovables?

Hi havia una certa tendència, que s’ha accele-
rat degut al context internacional i a la pujada 
de preus de l’energia . Això fa que les empreses 
pensin cada cop més en generar la seva prò-
pia energia mitjançant l’autoconsum .

Per tant hi ha una tendència cap a la sos-
tenibilitat...

Exacte . Al final a les empreses la tendèn-
cia màxima és a la sostenibilitat, que ells es 
produeixin i gestionin aquesta energia . Hi ha 
hagut un canvi de costos, no només a nivell 
energètic sinó que també s’ha reduït el cost 
de la instal·lació solar, el que són els panells, 
i també ha entrat un altre agent, que és 
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re l’entrevista 
sencera en 
aquest codi >>

https://protenergia.com/
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l’emmagatzematge, al final era molt difí-
cil i molt car poder emmagatzemar energia 
i ara han entrat tecnologies que permeten 
emmagatzemar aquesta energia i poder-la 
gestionar .

Perquè les empreses haurien de fer 
aquest canvi? Quins són les seves avan-
tatges...?

Perquè tens un estalvi en el cost de 
l’electricitat . Amb la planta fotovoltaica 
obtens electricitat a un cost que és apro-
ximadament una quarta part del cost de 
l’electricitat de xarxa . Pots tenir també un 
estalvi per la venda d’excedents i també un 
estalvi per protecció davant les fluctuacions 
de mercat elèctric . Així disposes d’electricitat 
a un preu que es mantindrà fix amb el pas del 
temps, sense importar el mercat .

També hi ha incentius fiscals, ja sigui de 
bonificacions de l’IBI o altres taxes . I el més 
important de tot, l’empresa que faci aquest 
canvi serà més respectuosa amb el medi 
ambient i redueixes les emissions de CO2 a 

l’entorn .

I com és aquest procés per a les empre-
ses, moltes vegades potser hi ha 
empreses que potser s’espanten o pen-
sen que serà molt feixuc fer el canvi...

Ara han entrat entitats bancàries amb 
finançament . Ells mateixos poden anar 
pagant, en comptes de pagar el kilowatt 
hora de xarxa, ara van amortitzant aquesta 
instal·lació . A nivell empresarial, cada cop les 
amortitzacions són més ràpides degut al cost 
de l’energia que és molt més car .

I vosaltres els acompanyeu en tot aquest 

procés.

Sí, el nostre acompanyament és total, des de 
l’inici . Al final, és un “claus en mà” . Nosaltres 
dimensionem aquesta instal·lació en funció 
de la seva demanda de consum elèctric, i ens 
ocupem de que li proporcioni el retorn previst 
estant sempre a prop del client .

Vols ser PROTagonista? 
T. 900 802 435 ·  hola@protenergia.com ·  www.protenergia.com

ELS TEUS CLIENTS I EL
TEU ENTORN 
T’HO DEMANEN
PASSA’T
A L’ENERGIA SOLAR

     Subministrament d’electricitat de fonts renovables
    Instal·lació d’energia solar
    Instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics
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Ametller Origen, companyia 
d’alimentació especialitzada en pro-
ductes frescos i elaborats de qualitat, 
presenta el projecte Agroparc Penedès, 
un clúster agroalimentari, sostenible i 
circular, que la companyia vol impulsar 
amb l’objectiu de transformar el model 
productiu actual del sector agroindus-
trial i promoure la producció d’aliments 
d’una major qualitat nutritiva i organo-
lèptica . 
 
L’Agroparc Penedès es tracta d’un pro-
jecte que integra en un únic espai 
agricultura, ramaderia, agroindús-
tria i energies renovables i fomenta la 
innovació, genera ocupació i priorit-
za la sostenibilitat . Representarà  la 
simbiosis entre l’agricultura extensiva, 
l’agricultura tecnificada, la ramaderia, 
l’agroindústria i la generació d’energies 
renovables . Un canvi de paradigma 
en el sector alimentari, tot prio-
ritzant l’eficiència energètica, la 
minimització de la petjada hídrica 
i de carboni, l’ús de múltiples fonts 
d’energies renovables i una mobili-
tat 100% lliure d’emissions.
 
L’any 2050, el món haurà d’alimentar 
9 .700 milions de persones . L’actual 
sistema alimentari és complex, des-
igual i insostenible per respondre a 
aquest horitzó . La cadena de valor 
alimentària, juntament amb la mobi-
litat convencional, és la causant del 
40% de les emissions de C02 totals a 
l’estat espanyol . El conseller delegat i 
co fundador d’Ametller Origen, Josep 
Ametller, explica que “tenim al davant 
un gran repte i, com empresa que apos-
ta decididament per la sostenibilitat, 
fa anys que hi treballem per aportar 
una solució que sigui eficient i soste-

nible . Volem ser una empresa neutra 
d’emissions de CO2 l’any 2027, vint-i-
tres anys abans dels objectius aprovats 
en l’Acord de París . Per aconseguir-ho 
cal un replantejament del model de 
producció agroalimentari actual” .

Tanmateix, un dels altres reptes que 
vol abordar la companyia amb aquest 
projecte és el retrocés que ha experi-
mentat el sector de l’horta a Catalunya 
des de 2005, amb una davallada impor-
tant en la superfície destinada al cultiu, 
i, en conseqüència, en la producció . 

Actualment, la superfície dedicada 
als cultius d’horta no supera l’1,2% de 
la superfície agrícola a Catalunya . “El 
consum actual d’hortalisses és molt 
superior a la capacitat de producció del 
sector . L’increment de la producció no 
pot passar només per l’increment de la 
superfície, sinó per la millora de la pro-
ductivitat a través de la tecnologia i la 
capacitació . 

Cal tecnificar les explotacions per 
ser més sostenibles i productius”, ha 
comentat Josep Ametller . Amb aquest 
objectiu, està previst que l’Agroparc 
Penedès aculli un centre de formació i 
recerca, l’Institut d’Agricultura Tecni-
ficada iAGRITECH, amb convenis amb 
universitats locals i internacionals, per 
formar els tècnics agrícoles del futur i 
impulsar la sostenibilitat en el sector 

agrari, amb l’estalvi d’aigua, la disminu-
ció de la petjada de carboni, la protecció 
de la biodiversitat i l’increment de la 
producció agrícola amb fruita i verdura 
rica en micronutrients i amb més sabor .

La sostenibilitat, la circularitat i la 
tecnologia són els tres eixos vertebra-
dors d’aquest projecte que convertiran 
l’Agroparc Penedès en el primer dis-
tricte agroindustrial d’energia positiva 
i CO2 negatiu . “L’Agroparc Penedès, 
basat en la circularitat dels processos, 
és el que ens ha permès aconseguir el 
que semblava impossible: crear un dis-
tricte agroindustrial d’energia positiva 
i CO2 negatiu . Evitarem l’emissió de 
1400 tones de CO2 a l’any, contribuint 
a la consecució dels objectius del Pac-
te Verd Europeu .”, ha comentat Josep 
Ametller.

L’Agroparc Penedès, ubicat a la zona nord 
de l’Alt Penedès, entre els termes muni-
cipals de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, 
contempla un total de 258 hectàrees . El 
territori on s’implantarà és un paisatge 
bàsicament agrícola, on les masies i els 
seus camps són els principals protago-
nistes, però la topografia marcada pels 
petits afluents del riu Anoia han definit 
una geografia accidentada que enriqueix 
el territori i crea un mosaic agroforestal 
d’alt valor ecològic i paisatgístic .

L’equip multidisciplinari ha realitzat un 

Ametller Origen vol impulsar 
un nou sistema de producció 
agroalimentària que promo-
gui la producció d’aliments 
d’una major qualitat nutriti-
va i organolèptica, amb una 
disminució significativa de 
la petjada de carboni i hídri-
ca.

Ametller Origen, “L’Agroparc Penedès aposta 
pel creixement sostenible”.

Un model que aposta per la circularitat per fer camí cap a una alimentació 
més saludable i sostenible per les persones i el planeta
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anàlisi històric i actual de la matriu bio-
física, l’agricultura, la connectivitat, el 
patrimoni, entre d’altres, per proposar 
un Agroparc que respecta el territori i 
que, sobretot, el revaloritza . La inte-
gració paisatgística de les activitats és 
la gran virtut i èxit d’aquest projecte, 
que implantarà tota l’activitat agroin-
dustrial en un terreny qualificat des de 
fa més de 15 anys com a polígon indus-
trial, però que encara a dia d’avui es 
troba en desús . 

El projecte de construcció de l’Agroparc 
Penedès mobilitzarà una inversió total 
de 180 milions d’euros, una activitat 

La Veu de l’Empresa

“L’Agroparc Penedès, ubicat 
entre Gelida i Sant Llorenç 
d’Hortons, serà el primer dis-
tricte agroindustrial d’energia 
positiva i CO2 negatiu, que 
evitarà l’emissió de 1.400 
tones de CO2 a l’any”.

productiva valorada en 433 milions 
d’euros i la creació de més de 3 .100 
llocs de treball entre directes, indi-
rectes i induïts . “Volem impulsar un 
nou model agroalimentari, que pugui 
esdevenir un demostratiu que poste-
riorment es pugui escalar a tot el país”, 
ha afirmat Josep Ametller .

Es tracta d’un projecte de generació 
de nous coneixements i foment de la 
transferència dels mateixos, que tin-
drà també un gran impacte sobre les 
PIMES, amb el seu efecte arrossega-

ment com a tractor de transformació 
agroalimentària .

La sostenibilitat, la circularitat i la
tecnologia són els tres eixos vertebradors d’aquest projecte

  Avancem
       cap al món  
on vols viure 

Uneix-te 
al moviment 
femcami.org

Pots accedir a 
més informa-
ció del projecte 
aquí >>

https://www.ametllerorigen.com/ca/
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A. Plazas és una empre-
sa especialista en la 
gestió de residus, de trans-
port de gran consum, la 
d’emmagatzematge logís-
tic i, des de ja fa molts anys 
vivim molt intensament la 
verema, prestant serveis a 
cellers de tot Catalunya. Són 
una empresa familiar i han 
sigut fidels als seus valors 
que són la recerca de la 
proximitat, la flexibilitat, la 
personalització dels serveis 
als clients i la certesa de no 
tenir mai un “no” com a res-
posta. 

Judith Plazas i Xavier Vidiella,
 Transports A. Plazas, 
“Som una empresa completa, ens dediquem al món de la 
logística i a l’hora som gestors de residus.”

Judith Plazas, adjunta a la gerència i Xavier Vidiella, director d’operacions 
a Transports Àngel Plazas

Expliqueu-nos, quin és l’ADN darrera d’ 
A. Plazas?

Xavier – A . Plazas és una empresa fami-
liar, amb esperit emprenedor i visionari, 
Angel Plazas Riera va començar la seva tas-
ca homologada en el sector dels residus i els 
transports aquest any fa 60 anys . Durant 
totes aquestes dècades, Deixalles i Trans-
ports Plazas ha anat creixent fins a anar 
convertint-se en l’empresa global i multiser-
veis líder que coneixem avui . 

I a què us dediqueu?

Judith - Ens dediquem al món del 
transport, de la logística, també som trans-
portistes i gestors de residus . Aviat fem 60 i 
vam començar amb els residus i el transport . 

Posteriorment vam treballar els residus, 
anant a les caves a recollir les ampolles bui-
des que es trencaven . De mica en mica vam 
començar sent gestors de residus sense 
saber-ho, perquè el que fèiem era donar un 
servei als nostres clients . I així encara avui 
gestionem els residus de moltes empreses 
del món del cava, des d’una xapa, un obtu-
rador, cartró, el film dels palets, els palets 
buits, el vidre trencat . . . tot el que es genera en 
empreses d’elaboració de cava .
Us ha sortit un parell de vegades que 

des d’A. Plazas treballeu  “de la vinya a la 
taula”... què significa?

Xavier – “De la vinya a la taula” resumeix la 
nostra relació amb els clients, que la majoria 
són elaboradors, amb celler propi . Nosaltres 
podem transportar el raïm des de la seva vin-
ya fins al seu celler . També els hi portem tots 
els materials necessaris per fer el producte, 
com les etiquetes, les ampolles de vidre, les 
caixes de cartró, etc . I després també fem la 
logística per fer la distribució del producte de 
molts cellers del Penedès . Ara hem obert un 
dipòsit fiscal de 18 .000 metres quadrats que 
dona servei a molts cellers del Penedès i des 
d’on es poden tramitar les exportacions . 

I diem “a la taula” perquè nosaltres fem arri-
bar les ampolles fins a l’última milla . 

Amb el dipòsit fiscal heu accedit a nous 
mercats, quina és aquesta expansió?

Xavier – Sí, tenim clients des de Nova York 
fins a Nova Zelanda . Fa 6 anys enrere això 
hagués estat impensable, però el mercat 
dels vins, caves i destil·lats ens ha facilitat el 
contacte internacional . Ara coneixem la logís-
tica global, de tot el planeta i això ens permet 
tenir clients de l’altre banda del món, llocs que 
abans era impensable .

Judith – Cada vegada tenim més clients de 

la zona que ens porten productes de gradua-
cions baixes com el vi i el cava, però també 
clients d’àmbit internacional de graduacions 
més altes com els brandis, ginebres, vodkes, 
etc

I després no només treballem per empreses 
elaboradores, tenim empreses del Penedès, 
de Saragossa, de Madrid, que es dediquen a 
la indústria auxiliar vitivinícola, que fan ampo-
lles de vidre, cartró, taps de plàstic, etiquetes, 
morrions, etc . i estem oberts a altres àmbits 
industrials però sempre vetllant per la segure-
tat sanitaria dels transports .
 
Xavier - Una de les frases que també ens 
agrada explicar és que ajudem a vestir una 
ampolla, és l’ampolla de vidre, és l’etiqueta, és 
la càpsula, és el morrió, és el tap de suro, és la 
caixa final, i el transport d’aquests materials 
també el fem nosaltres .

Judith - Nosaltres tenim dos frases que ens 
identifica . Una sempre la deia el meu pare, 
que era “no tenim un no per resposta” . I això 
justament ens ha portat a créixer d’aquesta 
manera . 

Xavier – I després tenim una altra frase que 
diu “nosaltres no volem ser imprescindibles, 
nosaltres volem ser essencials pels nostres 
clients” . I per això ens treballem la seva con-
fiança, perquè sabem que així podem arribar 
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Imatge parcial de les prestatgeries intel·lligents
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ben lluny plegats, creixem com ho fan els nos-
tres clients, amb les seves necessitats .

Quin és el futur d’A. Plazas?

Judith - El futur d’A . Plazas és la logísti-
ca i l’emmagatzematge .  Fem, per exemple, 
repartiment diari a Andorra, Puigcerdà, la 
Seu d’Urgell, Amposta, Tarragona, Tortosa, 
terres de l’Ebre . . . és a dir repartim de pun-
ta a punta de Catalunya . Però també ho fem 
a Castelló, Múrica, Madrid, Andalusia, etc .  
Aquesta és una de les nostres especialitats 
destacadas . 

Xavier - Prestem serveis a les grans àrees 
d’influència de consum . El què són les grans 
capitals d’Espanya, que són Sevilla, Saragos-
sa, Madrid, el País Basc . . . a totes aquestes 

zones hi tenim vehicles propis a diari, a més, 
amb col·laboradors de la zona podem arribar 
a llocs que semblen impossibles .

Judith – També apostem per la tecnologia . 
Actualment hem fet una inversió en prestat-
geries intel·ligents on hi tenim ubicats 4 .500 
palets . La nostra previsió és doblar aques-
ta quantitat en un o dos anys i poder tenir 
entre 8 mil i 9 mil palets en prestatgeries 
intel·ligents .

Aquestes prestatgeries intel·ligents tenen 
uns rails, que permeten moure el palet fins 

al punt que has marcat . I viceversa, quan 
l’has de carregar al camió, automàticament 
es desplaça des del prestatge fins al punt de 
càrrega . Tot automàticament .

Pots veure el 
vídeo enllaçat 
a aquest codi 
>>

https://www.aplazas.com/
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Com va sorgir la iniciativa?

Els impulsors del projecte van obser-
var que tant el context comarcal com 
el context sectorial apuntaven moltes 
necessitats i oportunitats alhora .

Pel que fa al context comarcal, el 
Garraf es troba en una localització 
estratègica, disposa de bons recur-
sos formatius, una alta concentració 
de població amb estudis superiors i 
un fort esperit emprenedor i dinamis-
me empresarial . Però, en canvi, l’índex 
d’atur està per sobre la mitjana de 
Catalunya i l’activitat industrial ha anat 
perdent pes .

Per altra banda, segons la Comis-
sió Europea, la transformació de les 
empreses dependrà de la seva capa-
citat per adoptar ràpidament i de 
manera generalitzada les noves tecno-
logies digitals .

Concretament, el sector de la refrigera-
ció impacta en activitats que acumulen 
més del 40% del PIB d’Espanya, men-
tre afronta el gran repte de monitorar i 
controlar tota la cadena del fred des de 

la granja fins a la taula, per ser sosteni-
ble i eficient .

Què és el projecte FRED-HUB?

En aquest context sorgeix el 
projecte FRED-HUB, un projecte publi-
coprivat, local amb impacte global, que 
té com a missió impulsar un ecosistema 
d’innovació oberta per a la digitalitza-
ció en l’àmbit de la refrigeració de la 
cadena del fred en el sector agroali-
mentari i altres productes peribles . Per 
fer-ho generarà sinergies i beneficis 
en l’ecosistema, resoldrà els reptes del 
sector i del territori i propiciarà nova 
activitat econòmica i emprenedora . 

Un ecosistema format per universitats, 
centres de coneixement, empreses, 

L’Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes i el Grup AKO 
impulsen FRED-HUB, un 
ecosistema d’innovació 
obert per a la digitalització 
en l’àmbit de la refrigeració 
de la cadena del fred.

Després de molts anys de 
treball coordinat entre 
l’Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes i el Grup AKO el 
projecte FRED-HUB ja és 
una realitat. Els objectius 
són propiciar les màximes 
sinergies entre els agents de 
l’ecosistema i disposar d’un 
espai de recerca i tecnolo-
gia aplicada, de referencia 
en el territori amb impacte 
global, que propicií l’atracció 
i retenció de talent i pro-
mogui la creació de noves 
iniciatives empresarials.

emprenedors, startups, sector públic, 
talent, finançament, tecnologies, 
espais i reptes . Integrat per més de 60 
stakeholders, un primer grup que con-
formarà nucli, un segon grup format 
per actors que es beneficiaran direc-
tament de les activitats i resultats 
del HUB i un darrer grup d’actors que 
col·laboraran i aportaran valor al HUB .

Un ecosistema que utilitzarà les tecno-
logies 4 .0 per monitorar i controlar la 
cadena del fred, amb dos grans objec-
tius: descarbonització cadena del 
fred, malbaratament i seguretat 
alimentària.

FRED-HUB tindrà el seu centre neuràl-
gic al Barri Vilanoveta de Sant Pere de 
Ribes, on l’Ajuntament està impulsant 

FredHUB, L’Ecosistema d’Innovació Obert del Garraf

De dreta a esquerra, Sr. Joan Romero, director d’ACCIÖ, Sra. Anna Herrera, re-
gidora de Sant Pere de Ribes, Sra. Neus Lloveras, consellera delegada i relacions 

externes Grup Ako, Hble. Sr. Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball, Il·lm. Sra. 
Abigail Garrido, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, i Sr. Miguel Àngel González, 

director Innovació Grup Ako, durant la presentació del Fred-Hub .
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una ampliació del polígon en més de 
50 .000 m2 .

L’edifici corporatiu serà de dues plan-
tes, d’aproximadament 500m2 cada 
una . La primera planta estarà equi-
pada amb 3 laboratoris (refrigeració 
industrial, transport refrigerat i refri-
geració comercial) i la segona planta 
amb despatxos per a startups, sales de 
reunions i multifuncionals, zona cowor-
king i espais compartits . En aquests 
moments s’està treballant el projecte 
executiu .

Els serveis que oferirà el HUB estan 
englobats en 8 grups: transferència 
i divulgació del coneixement gene-
rat, infraestructures per al testatge 
i experimentació, desenvolupament 
de proves PoC i anàlisi de resultats, 
estudis i diagnòstics per a la cadena 
del fred, cerca i anàlisi de tecnologia 
i coneixements, articulació de projec-

Pots veure el 
vídeo enllaçat 
a aquest codi 
>>

tes i recerca de finançament publico/
privat, emprenedoria (incubadora i 
acceleradora de startups) i formació i 
desenvolupament de talent .

I quin impacte tindrà el projecte?

Pel que fa a l’impacte econòmic, s’ha pre-
vist que entre els anys 2022 i 2025 es 
generi activitat econòmica al territori per 
import de 10 milions d’euros, es constituei-
xin 10 noves empreses i es generin 60 llocs 
de treball .

Referent a l’impacte mediambiental 
s’ha calculat una reducció del 65% tones 
equivalents CO2, sobre els sistemes de 
refrigeració actualment operatius, i una 
reducció del 90% de pèrdues de producte .

Finament, pel que fa a l’impacte en innova-
ció, es preveu sol·licitar, durant els primers 
3 anys de funcionament del HUB, 15M€ per 
a finançament de projectes R+D+I, dedicar 

https://www.ako.com/

més de 200 .000 h . a R+D+i, amb més de 
500 activitats i 25 PoC .

En quin punt es troba el projecte?

El projecte està preparat per començar a 
funcionar i ara mateix només s’està pen-
dent d’aconseguir línies d’ajudes per fer 
viable la construcció de l’edifici i el seu 
equipament . Un cop en funcionament el 
projecte generarà suficients recursos pel 
seu manteniment i pel desenvolupament 
de les seves activitats .

www.ako.com

12%
Inversió 
en R+D+i

40%
Enginyers 
en plantilla

UPC
Programa 
de beques

AKO, GENERADOR DE FUTUR PROFESSIONAL 
i motor de creixement

Cuidem de la cadena del fred des de fa més de 40 anys 
oferint solucions connectades pel mercat de la refrigeració.
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Joan Ramon Rodríguez, Festival 
Terramar de Sitges, 
“Hi ha molts esdeveniments a l’any a Sitges, però un festival 
d’aquesta magnitud suma, i molt”

La Veu de l’Empresa

El Festival Jardins Terramar 
tindrà lloc del 28 de juliol 
al 13 d’agost de 2022 a Sit-
ges. Aquest és un festival 
amb concerts de grans artis-
tes en un espai emblemàtic 
com són els jardins de Terra-
mar. Aquest any hi actuaran 
noms com Joan Dausà, Joan 
Manuel Serrat, el Dúo Dinà-
mico, Alvaro Soler, Rozalén, 
Rosario, Vanesa Martín, Stay 
Homas, Nil Moliner, Hombres 
G o Carles Sans del Tricicle, 
entre d’altres.

Joan Ramon Rodríguez,  director del Festival Jardins Terramar de Sitges . 
Foto @SergiAbad

Una cinquena edició, finalment amb el 
100% de l’aforament. Com sentiu el pro-
jecte?

El Festival Jardins Terramar comença a estar 
al circuit dels festivals més destacats de l’estiu 
i això és molt important per a nosaltres . Amb 
la quantitat d’oferta existent, tan a nivell cata-
là com a nivell estatal, estar dins del circuit de 
festivals d’estiu no és fàcil .

Hi ha festivals que porten 15-20 anys i fins 
i tot alguns 60 anys, però hem aconseguit 
entrar en el circuit . En 5 edicions hem acon-
seguit estar dins el circuit, que et truquin, que 
et diguin que tenen a l’artista a l’estiu girant 
per aquestes dates . . . compten amb nosaltres . 

Després, quan els artistes expliquen 
l’experiència al Festival Terramar, veuen la 
facilitat dels hotels, que estan molt a prop 
de l’escenari, la qualitat del menjar, el públic . . . 
tenim una sèrie de condicionants que fa que 
aquest festival sigui atractiu pels artistes i els 
seus representants . Això et permet després 
tenir moltes facilitats a l’hora de negociar les 
condicions econòmiques .

Per què vosaltres porteu molt de temps 
en aquest món, no?

Sí, més de 30 anys, des de l’any 89 estem tre-
ballant .

I per què a Sitges? Quina és la relació del 
Festival amb Sitges?

Jo crec que a Sitges li faltava un festival 
d’aquesta magnitud . Hi ha molts esdeveni-
ments durant l’any a Sitges, però un festival 
com aquest en aquesta època jo crec que 
suma, i molt . Ens trobem a taxistes, a gent de 
la restauració i del poble que ens diuen “escol-
ta, heu de fer més, més dates” . Perquè el 
públic del Festival Jardins Terramar no només 
venen al festival, també agafen taxis, venen 
al migdia i dinen en un restaurant del poble, 
van als museus, als hotels . . .  

Tenim dades de l’impacte econòmic que 
suposa el Festival?

L’any 2021 l’impacte de marca va ser d’1,4M€ 
i el 2019, que va ser l’últim any normal, vam 
arribar a 2,2M€ d’impacte . 

Quines són les xifres a nivell de llocs de 
treball que ofereix el Festival?

Nosaltres treballem amb 220 persones 
en total, 110 són de contractació que fem 
amb l’Ajuntament de Sitges aquest any i 40 
empreses del territori .

Em pots comentar quines accions es fan 

per tenir un impacte sostenible?

Estem treballant per obtenir el certificat 
Biosphere amb la Diputació . A nivell social 
hem fet un acord amb la Fundació Ave Maria, 
una fundació de Sitges que des de l’any 1987 
ofereix atenció especialitzada a persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual . També 
col·laborem amb altres projectes socials com 
els bancs d’aliments de Càritas i Creu Roja .

Quan la gent compri l’entrada podrà optar 
per fer un donatiu a aquestes associacions . 

Després de 5 edicions, de què et sents 
més satisfet?

El teixit social de Sitges ja creu en el festival . 
Quan vas pel carrer la gent t’atura i et diuen: 
“escolta, a veure si porteu aquest artista” o 
“quan feu les dates” . Totes aquestes cosetes 
semblen tonteries però per mi a nivell perso-
nal m’agrada molt .

Com a promotor i director, com valores 
el cartell que porteu aquest any?

Estem contents, perquè aquest any també hi 
ha un problema important que és que molts 
artistes i moltes gires venen rebotades del 
2020 i 2021 . La nostra intenció era portar 
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algun artista internacional, però la majoria 
ja estava contractada des de fa dos anys . 
Malgrat això, el 2023 sí que tindrem artistes 
internacionals . 

El 2022 jo crec que hem fet un cartell interes-
sant . Tindrem l’actuació de Joan Dausà el 28 
de juliol i que inaugurarà el Festival, tindrem 
a Joan Manuel Serrat el dia 29 de juliol i que 
ja hem esgotat les entrades . També tindrem 
a El Dúo Dinámico el dia 30 de juliol, a Álvaro 
Soler el dia 31 i a Rozalén el 2 d’agost . El dia 
3 d’agost hem programat un concert per als 
més petits de la casa, El Pot Petit . I ja a l’agost 
tindrem a Rosario, Vanesa Martín, Stay 
Homas, Brothers in band, Nil Moliner, God 
Save the Queen i Hombres G . A més, enguany 
hem afegit una obra de teatre protagonitza-
da per Carles Sans del Tricicle, que la podrem 
veure l’últim dia del Festival, el 13 d’agost .

Què podem trobar al Village? Alguna 
novetat respecte a altres anys?

Sí, aquest any hem fet una reestructuració 
del servei gastronòmic amb Cal Blay . Tenim 
el tiquet Village Experience que per 37 euros 
permet gaudir de l’oferta gastronòmica de 
Cal Blay . Són molt creatius, un tret que a 
nosaltres  ens agrada molt, que no siguin una 
empresa proveïdora normal i prou, sinó que 
siguin un partner, i ells creuen fermament en 
el projecte del festival .  

El Festival és del 28 de juliol al 13 
d’agost als Jardins de Terramar de 
Sitges, amb 14 concerts tancats.

naulover.com

La nova col·lecció 
Blossom és un viatge a 
l’interior de la marca: 

peces fetes amb materi-
als de la millor qualitat 
i fabricades al 100% a 
Espanya d’una manera 
sostenible i respectuosa 
amb el medi ambient.

Combinant elegància 
i modernitat, la nova 
col·lecció interpreta 

amb creativitat i frescor 
l’estil Naulover.

Pots veure el 
vídeo enllaçat 
a aquest codi 
>>

https://festivaljardinsterramar.com/

CODI Compra entrades socis: 
FEGPTerramar22

*Promo vàlida fins el 30 de juny 2022
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Aperitius Tafaner és una 
marca de productes per 
fer un bon vermut. Oferei-
xen vermut blanc i negre, 
patates xips, salses, olives 
farcides, conserves del mar 
i continuen fent el “tafa-
ner” al mercat gastronòmic 
per trobar nous produc-
tes. La qualitat és un dels 
aspectes més importants a 
l’hora de triar els productes 
que formen part del catàleg 
d’Aperitius Tafaner.

Josep Maria Miejimolle, Tafaner  
“Aperitius Tafaner neix per delectar als apassionats del 
vermut amb un ventall de productes divertits i exclusius”.

Quan comença el projecte d’Aperitius 
Tafaner?

El projecte comença ja fa uns anys quan 
veiem que el tema de la cuina freda a 
l’hosteleria i del vermut tenia un futur . Teníem 
moltes ganes de tenir un projecte nostre, pro-
pi, amb un producte de qualitat . I vam pensar 
que lligar la qualitat a l’hora del vermut seria 
un bon projecte .

Quina és aquesta qualitat que parles?

Sempre hem volgut tenir, a un preu molt com-
petitiu, però de mercat, una qualitat superior 
i sempre hem anat a buscar amb tots els pro-
ductes nostres aquesta volta, que estigui una 
mica per sobre de la qualitat estàndard i sigui 
assequible als clients .

Quin és el producte estrella d’Aperitius 
Tafaner?

No t’ho podria resumir només amb un . Tenim 
diversos, tenim patates, unes patates espec-
taculars, les olives, el vermut . El tema del 
“llauneig” també ens funciona molt bé, però 
és clar, no és un producte que tingui el mateix 
consum . Ara estem amb un projecte nou, de 
fruits secs, amb una ametlla picant, que això 
no ho té ningú, també de molta qualitat, que 
pensem que serà una molt bona història quan 
surti al mercat, que sortirà ja .

I quins fruits secs portareu?

De moment portem quatre referències, por-
tem una ametlla torrada, una ametlla picant, 
uns festucs fregits amb pell i una barreja que 
li diem Top perquè té ametlla, avellana, té qui-
co i té tires de blat de moro fregit, cruixents i 
molt sabrosos .

I com és l’oliva?

Hem buscat sempre que sigui d’una mida 
gran perquè quan fas el vermut, l’oliva llueixi, 
que es vegi bé . Que sigui homogènia, que no 
tingui taques, que sigui dura, que tu la puguis 
mastegar i que l’anxova no sigui ni agressiva 
ni passi desapercebuda . L’anxova ha d’estar 
en el seu punt, i amb això nosaltres som molt 
exigents . Totes les nostres olives estan a un 
nivell molt alt . L’oliva que portem és difícil de 
comparar amb la resta, és espectacular .

Explica’ns una mica, quina és la peculiari-
tat de la patata d’Aperitius Tafaner?

Nosaltres teníem clar que havíem de tenir una 
molt bona patata i primer vam anar a buscar 
la terra on es fa la patata, no? I la terra que 
és més adient per a les patates l’hem trobat a 
Sòria . La particularitat de Sòria és que està a 
2000 metres, hi ha molt poca humitat . L’altra 
terra on es cultiva molta patata, és a Múrcia 
que està arran de mar i hi ha molta humitat . 
A Múrcia la cullen amb 4 o 5 mesos perquè no 

es faci malbé . En canvi, a Sòria, d’on són les 
nostres patates, no hi ha gens d’humitat, la 
patata està 8-9 mesos sota terra i agafa mol-
ta més mineralitat . És una patata molt més 
sabrosa .

Després aquesta patata la fregim amb oli 
d’oliva, que fa que tingui un gust especial . La 
majoria de patates del mercat, quan tu t’has 
acabat de menjar una patata, et queden les 
mans olioses, t’olores les mans i et fan olor a 
patata . Amb la nostra no et passa, la nostra és 
només gust a patat, la tallem molt fina i quan 
entra a la fregidora, com que s’encongeix 
fa que sigui una patata supercruixent . I això 
qualsevol bossa de patates que agafeu, veu-
reu que és espectacular .

I explica’ns tota la línia que esteu des-
envolupant a Aperitius Tafaner. No us 
podíeu quedar només amb la patata o 
l’oliva? Per què aquesta necessitat de fer 
tota una línia de productes de vermut?

Perquè el projecte és Aperitius Tafaner, no és 
una patata o una salsa, és Aperitius Tafaner . 
Tot el que englobi el vermut anirem per a ell . 
Tenim un vermut, que ens el fan a Reus, un 
vermut espectacular, vermut blanc i e negre, 
només ens falta el rosat . Anirem a pel rosat, 
amb la mateixa exigència de sempre que tota 
la resta . Ara estem amb els fruits secs . Hem 

Òscar i Josep Maria Miejimolle, cofundadors d’Aperitius Tafaner
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Productes d’Aperitus Tafaner

tret una referència que és la pota de calamar 
que a Lleida és la bomba, és un producte que 
es consumeix molt . 

El nom dels aperitius no passa desaper-
cebut. Per què Tafaner?

El nom de la marca havia de ser cridanera, 
igual que també ho és el disseny . Un exem-
ple és l’ampolla de vermut que és totalment 
blanca . Una ampolla així destaca en qualse-
vol prestatgeria i per això ho fem així . Amb 
el nom, volíem el mateix efecte . I com que 
nosaltres sempre estem atents a tot allò 
que hi ha al mercat,  això ja ho fem des de 
la nostra empresa mare, Distribució i Vending 
Penedès, busquem les novetats i les tendèn-
cies, i ens esqueïa posar-nos els Tafaners, 
perquè és exactament el que som . . 

Si algú us vol contactar, com ho ha de 
fer?
Nosaltres som els distribuïdors, i som Distri-
bució i vending Penedès (DVP)   . El client final 
ens trobarà a botigues de delicatessen, als 
bars, etc . Cada vegada estem a més llocs i 
qualsevol dubte que tingueu, tenim la web del 
Tafaner, que allà podreu trobar tota la infor-
mació que necessiteu .

Pots veure el 
vídeo enllaçat 
a aquest codi 
>>

https://www.aperitiustafaner.com/
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Tracta’m bé i A.D.A.M són dues 
empreses de serveis assisten-
cials de Vilanova i la Geltrú. 
Totes dues treballen per oferir 
un servei de màxima qualitat, 
de forma personalitzada i amb 
un tracte familiar. 

Eva Urpí i Pilar Gonzàlez,  “Som dues 
empreses de serveis assistencials i no hi ha una rivalitat 
entre nosaltres sinó que ens intentem ajudar sempre”.

Eva, explica’ns la teva empresa, Tracta’m 
bé.
Tracta’m bé és una empresa de serveis assis-
tencials a domicili que donem serveis a tota 
la comarca del Garraf . Tenim un lema que és 
“assistència vital: si tu no pots, nosal-
tres t’ajudem”. Ens caracteritzem per donar 
acompanyament a les famílies des de l’inici 
de la recerca de l’assistència a domicili, fins 
al final de la pràctica d’aquest servei . També 
ens caracteritzem per ser un servei petit, pro-
per i àgil .

Pilar, què és A.D.A.M?
A .D .A .M . és una empresa d’atenció domi-
ciliària a mida, com diu les inicials . Ens 
caracteritzem per ajudar a les persones, a 
la gent gran, discapacitats, persones amb 
necessitat d’atencions especials . A .D .A .M . és 
una empresa des del principi familiar i seguim 
un tracte familiar, molt personalitzat . 

Què us ha portat a estar a les dues aquí... 
porteu una activitat similar o idènti-
ca... què ens voleu explicar davant de les 
càmeres?
Pilar – Que les empreses de Vilanova sàpi-
guen que no hi ha una rivalitat entre nosaltres 
sinó que ens intentem ajudar el màxim possi-
ble . Hi ha molta gent que necessita aquests 
tipus de serveis . I estem conjuntament per-
què on no arriba una, pot arribar l’altra ja que 
la població és molt gran .
Eva – En el moment en el que ens trobem, 
postpandèmia, l’assistència domiciliària 
ha crescut i s’han obert més empreses 
d’assistència domiciliària a la zona . Nosaltres 
volem donar a conèixer el nostre valor afe-
git que és la nostra experiència, la proximitat, 
el poder treballar per les famílies del Garraf i 
amb les famílies del Garraf i fer-ho amb un 
caràcter de poble i per al poble . Nosaltres 
sabem els noms i cognoms dels nostres usua-
ris i coneixem a les famílies i això és un valor 
afegit que no sempre es pot trobar .

Quin és el moment més dur per les famí-
lies? Com acompanyeu aquest moment? 
Quina gestió feu?
Eva - El moment més dur és quan realment 
necessites l’ajuda i veus que és tan difícil 
accedir a la informació, a les cues i a les llis-
tes d’espera per poder-te informar . El tema 
de la gent gran, n’hi ha molta i els serveis 
estan molt massificats i es necessita agilitat 
en aquest procés, ja sigui per una urgència, ja 
sigui amb caire informatiu . Es necessita agili-
tat i poder contestar i informar a les famílies 
d’una manera encertada, propera i ràpida .

Les famílies tenen clar quan necessiten 
ajuda? 
Pilar - Les famílies ho tenen clar però no 
saben com gestionar-ho . És un moment on es 
barrejen emocions i necessitats .

Quan se n’adonen què han de venir a bus-
car els vostres serveis?
Pilar - Quan es donen compte que ells sols 
no poden fer tasques coatidianes i les perso-
nes del seu voltant, per feina, per treball, per 
desconeixement, no se’n surten . És quan ens 
busquen i informem, intentem ajudar-los per 
agilitzar aquest procés, es troben desbordats 
realment, no saben per on començar .

I quins són els tipus de serveis que es 
donen?
Eva - Els serveis que donem tenen un gran 
ventall, pot començar des de la higiene, con-
trol de medicació, cures, realització d’àpats, 
compres, acompanyament però sobretot 

escoltem a les famílies i estem pendent del 
què necessiten 

Què és el què més us agrada dels clients 
que teniu? Què és el què més agraeixen 
els vostres clients?
Pilar - L’atenció personalitzada que li dedi-
quem a l’usuari i també a la seva família . 
Normalment la família està desbordada i 
quan veu que el seu familiar està bé, està en 
forma, tot va bé . El servei que oferim s’adapta 
a la persona, perquè busquem també la tre-
balladora que més s’adeqüi al servei i així es 
queden més tranquils .

I van canviant aquestes persones o són 
sempre les mateixes?
Pilar - Intentem sempre que sigui la mateixa 
persona, però depèn del torn, depèn de les 
hores que demanin, potser no pot ser la 
mateixa persona, però ho intentem .

Com podem fer per contactar-vos?
Pilar - A .D .A .M . Ens poden trobar a l’oficina, al 
carrer Lepant número 10, baixos, a Vilanova i 
la Geltrú, o per telèfon al 699 .966 .296 .

Eva- Tracta’m Bé . Venint a l’oficina amb visi-
ta concertada, a l’Avinguda Garraf, 32, baixos 
esquerra o trucant al  608 .82 .11 .21 .

Pilar Gonzàlez d’ADAM, i Eva Urpí de Tracta’m bé

Pots veure el 
vídeo enllaçat 
a aquest codi 
>>
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INFORMÀTICA I SERVEIS TIC ESPECIALITZATS EN EMPRESES DESDE L’ANY1998

T’ajudem amb la tecnologia 
que millor encaixi

a la teva empresa

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

Contacti amb

un assessor tecnològic

Tel. (+34) 938 100 330

El CNL de l’Alt Penedès i el Garraf ofereix cursos i 
sessions formatives per a empreses
Aprendre català amb nosaltres és 
fàcil, ràpid i efectiu. Tenim més de 
30 anys d'experiència i una meto-
dologia sòlida i innovadora. 

La nostra oferta formativa es basa en 
l’aprenentatge de la llengua catalana, el 
reforç i la millora de la qualitat lingüística a 
partir de les necessitats comunicatives de 
cada empresa . En aquesta línia disposem 
de l’oferta de cursos generals de català, que 
permet obtenir els certificats dels nivells que 
segueixen els criteris del Marc europeu comú 
de referencia per a les llengües (MECR), des 
del nivell inicial (A1), el bàsic (A2), l’elemental 
(B1), l’intermedi (B2), el de suficiència (C1) fins 
al superior (C2) .

D’altra banda, dins l’oferta formativa, també 
posem a l’abast del sector empresarial altres 
línies complementàries ajustades a les neces-
sitats puntuals i concretes de cada empresa, 
com són les sessions sobre qüestions espe-
cífiques de la llengua: comunicacions 

administratives, 
redacció de cartes i 
correus electrònics, 
les convencions gràfi-
ques, el llenguatge 
inclusiu i no sexis-
ta, les novetats i canvis de la Gramàtica i de 
l’Ortografia de l’IEC, els recursos lingüístics en 
línia i les sessions de sensibilització per millo-
rar la comunicació en el marc de les relacions 
professionals . 

Pel que fa a la formació ressaltem un parell 
més d’aspectes a tenir en compte: en primer 
lloc, els cursos són bonificables i, segon: la 
introducció de la modalitat en línia permet als 
alumnes seguir el curs en l'horari que s'ajusta 
més a la seva disponibilitat .

Pel que fa a la valoració de la formació que 
oferim, destaquem un parell de dades que 
avalen l’impacte positiu dels cursos . D’una 
banda més d’un 80% d’alumnes els superen 
amb certificació i, d’una altra, els alumnes 

valoren amb un 9,2 el professorat .

Des del CNL de l’Alt Penedès i el Garraf posem 
la formació a mida a disposició de les empre-
ses de la FEGP que es plantegen la millora 
lingüística i l’adequació comunicativa i ho 
fem adaptant la formació a cada necessitat: 
calendaris i horaris, classes en línia, virtuals o 
presencials, amb certificats homologats dels 
cursos i un informe final de valoració . 

Contacteu amb nosaltres al CNL de l'Alt Pene-
dès i el Garraf (c . de Pere el Gran, 32) . 08720 
Vilafranca del Penedès . Tel . 938906179 . A/e: 
penedesgarraf@cpnl .cat
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Formació: Reenfocament de la cartera de formació

“Fabrica el que puguis vendre, en comptes de vendre el que pots fabricar”.
 Peter Ferdinand Drucker  (1909-2005)

Pròxims cursos 2n semestre 2022

ORGANITZACIÓ,

ORDRE I NETEJA

GESTIÓ TELEFÒ-

NICA 

D'INCIDÈNCIES. 

Atenció i resolució 

de queixes.

GESTIÓ DE 

PROJECTES

RESPONSABLE DE 

TRANSPORTS PER A 

EMPRESES

LEAN BASICS:

Una visió de la Meto-

dologia Lean i de les 

seves eines. 

FINANCES 2.0.

De comptables a 

director financer

LIDERATGE I 

GESTIÓ D’EQUIPS

GESTIÓ DE 

COMPRES

GESTIÓ DE 

PRODUCCIÓ I 

LOGÍSTICA

TELEVENDA

LOGÍSTICA 

I CARREGADORS

Amb aquesta senzilla frase, 
tant a clarivident i lapidària 
com bona part dels valuosos 
consells i conceptes de negoci 
que el gran pare del Manage-
ment ens va deixar, Peter 
Drucker posava l’accent en una 
idea: el que la nostra empre-
sa o organització és i significa 
realment a l’ecosistema econò-
mic on opera ho determina 
veritablement el mercat, és a 
dir, el consumidor dels serveis 
o els productes que generem. 
Dit d’una altra manera, el 
que el nostre negoci és no ho 
determina el productor sinó el 
consumidor. 

La Formació després de la pandèmia

La pandèmia ha estat motor de canvis en 
molts àmbits de la societat, i la Formació no 
és sinó un terreny més on l’episodi viscut i del 
qual encara no hem recuperat la normalitat 
plena ha deixat la seva empremta . 
Després de la pandèmia i des d’un punt de 
vista estratègic, la Formació i el desenvolu-

pament del Talent continuen sent vists tant 
per l’empresa com pel treballador com dos 
indiscutibles i irrenunciables puntals de crei-
xement tant empresarial com professional . 
Ara bé, l’activitat real entorn a la Formació se 
n’ha ressentit perquè, en general, en aquests 
moments no figura entre les prioritats ni 
l’empresa ni el treballador per diferents 
motius:

• Durant la pandèmia, moltes empre-
ses van veure com dissortadament 
s’esvaïen les seves reserves financeres, 
i avui dia prioritzen i limiten les seves 
despeses i inversions . Formació, Inno-
vació, Màrqueting, Manteniment . . . són 
funcions i necessitats de negoci que 
quan la tresoreria està en risc usual-
ment paguen les conseqüències . 

• L’entorn econòmic no ofereix treva, ni 
tan sols uns mesos d’estabilitat . Si de 
la crisi de 2008 veritablement mai vam 
acabar de sortir i la pandèmia ha sot-
mès a les empreses que han aconseguit 
sobreviure a un estrès econòmic, finan-
cer i operatiu mai imaginat, la invasió 
russa a Ucraïna i les males perspectives 

econòmiques, energètiques i mediam-
bientals no ofereixen un entorn propici 
per a la normalització dels negocis .

• Des del punt de vista del ciutadà, tots 
hem rebut algun tipus d’impacte durant 
la pandèmia fruit dels quals hem sor-
tit per l’altre extrem amb nous hàbits i 
canvis a la nostra escala de valors, rela-
tivitzant la importància de coses fins 
ahir sagrades i innegociables . La For-
mació pot ser una d’elles . Però més 
greu, podem veure cada dia com molta 
gent entre nosaltres continua impacta-
da i enganxada en la pantalla anterior, 
escèptica amb el present i sense expec-
tatives respecte del futur .

• Els esdeveniments i la informació pre-
dominants han alimentat la pressa de 
consciència col·lectiva sobre la nos-
tra vulnerabilitat social i la fragilitat 
de les estructures a sobre de les quals 
s’edifiquen les nostres vides, avivant la 
nostra vessant més escèptica . ¿Per què 
formar-se si un virus o un dictador bel .
licista són capaços amb tanta facili-
tat de remoure els fonaments del món 
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en què vivim? El “No Future” dels Sex 
Pistols sembla més viu que mai, remas-
teritzat quatre dècades després .

• Les noves generacions assumei-
xen que malauradament el seu nivell 
de vida futur pot ser inferior al que 
els seus propis pares van gaudir . Amb 
aquesta sensació aflora novament la 
rel·lativització de conceptes sagrats 
com la carrera professional i la forma-
ció, a més de la fidelitat empresarial . 
Amb aquestes expectatives, els hàbits 
canvien, es prioritza el temps perso-
nal i la Formació passa a un segon pla . 
Innegociablement duta a terme a dins 
d’horari laboral (no fa tants anys no era 
estrany formar-se fora-d’hores de feina 
i fins i tot en caps de setmana), moltes 
empreses ara posen la Formació en un 
platet de la balança i a l’altre la produc-
tivitat diària . . ., amb les conseqüències 
que pot tenir aquesta comparativa .

• Finalment, el teletreball, salvador de 
l’activitat econòmica i normalitzat 
durant la pandèmia, juntament amb la 
decisió anterior “¿hores de producció 
vs hores de formació?”, han suposat un 
impuls definitiu per a la formació online . 
Ara bé, malgrat els seus innombrables 
avantatges i avanços en els entorns 
virtuals, el model online no ha conque-
rit els nostres cors, puix encara avui dia 
el gruix d’empreses i treballadors prefe-
reixen el model presencial clàssic, entre 
altres raons per la seva component de 
contacte humà .

Davant de la nova realitat per a la Formació 
derivada dels canvis socials i empresarials 
descrits en el punt anterior, les empreses 
prioritzen les seves inversions i es decan-
ten per dur a terme accions formatives en la 

mesura en què aquestes s’adaptin realment 
a les seves necessitats i percebin en elles una 
veritable aportació de valor .

La formació a la FEGP

En aquest context, la FEGP, com a referent 
natural en matèria de Formació per a les 
empreses del territori, vol fer seva la filosofia 
d’en Peter Drucker i oferir a les empreses un 
portfoli de formació coherent amb les seves 
necessitats reals . 

Així, en els darrers mesos venim desplegant 
un intens treball de camp gràcies al qual 
estem aconseguint la reorientació de la car-
tera de formació exactament en la direcció 
que ens estan indicant les nostres empre-
ses, que actuen com la nostra brúixola . 
Aquest treball, consistent en visites presen-
cials als responsables de Recursos Humans, 
entrevistes online i debats ad-hoc en taules 
sectorials, està fent possible:

• Descobrir les funcions de negoci críti-
ques a nivell de formació i talent a les 
empreses del territori .

• En relació a l’anterior, mesurar com 
valoren les empreses el grau de cober-
tura de les mateixes .

• Mapejar quins perfils professionals són 
els més difícils de cobrir a les nostres 
demarcacions .

• I finalment, compilar quines accions 
formatives concretes consideren 
necessàries les empreses per a la seva 
plantilla .

La informació obtinguda, degudament orga-
nitzada i tractada estadísticament, és clau 

i ens està ajudant a dissenyar una carte-
ra de formació governada per les empreses, 
on les propostes formatives que en els pro-
pers mesos veureu aparèixer a l’Agenda de la 
FEGP i a la EDE seran fidel reflex dels desitjos 
expressats per les empreses .

Contribució al Territori i a les seves empreses

La nova estratègia de la FEGP en matèria de 
Talent s’ha adoptat també des d’una perspec-
tiva més àmplia, la de Territori . La lluita per la 
captació de talent és un fet al Gran Penedès, 
on hem de competir per a la captació de per-
fils, sovint en desigualtat de condicions, amb 
els pols econòmics dominants de Barcelona, i 
en menor mesura amb el de Tarragona capi-
tal i el clúster automobilístic de Martorell . 

Les nostres comarques, empreses, patro-
nals i administracions públiques, observem el 
Talent com un motor de competitivitat, però 
al mateix temps patim la paradoxa de la for-
mació, doncs amb taxes d’atur elevades com 
les actuals, dissortadament les competèn-
cies de les persones no s’ajusten exactament 
al que les empreses demandants necessiten, 
i tampoc s’observa una oferta formativa ade-
quada i capaç de millorar aquests desajustos .
 
Sota aquest punt de vista, creiem que el tre-
ball de camp de la FEGP en matèria de 
formació és necessari i té tot el sen-
tit racional. Estem posant el nostre esforç 
i tant de bo sigui útil per contribuir a incre-
mentar la base de talent i coneixement de les 
empreses del territori .

Per demandes de formació
fegp@fegp.cat
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La cuina de l’estrès
per Josep Maria Matas · jmmatas@matasarnalot.com

El Comentari

Per més que passin els dies i els 
anys, hom no pot fer-hi més i té 
el vici d’anar-se reciclant dia a dia . 
Anem aprenent coses noves com 

és ara aquesta paraula: Serendípia (seren-
dipitat), que no m’era gens familiar, vaja, 
que no l’havia sentit ni escoltat mai, és més 
ni la he trobat al Pompeu .

Més o menys, es refereix comunament a 
casualitats o esdeveniments fortuïts en la 
vida quotidiana, fins i tot a fets intranscen-
dents . En són sinònims, cada cas en: sort 
‘cop de sort’ ‘(bona) ventura’ ‘bona astru-
gància’ ‘benastrugança’ . Sembla que no hi 
hagi dubtes pel que fa a la gastronomia, 
com són triar uns aromes i sabors que evo-
qui el passat i  puguin generar algun tipus 
de rendibilitat, un secret que l’hem de com-
partir, un descobriment, una descoberta o 
una troballa afortunada i inesperada que es 
produeix quan s’està buscant una altra cosa 
diferent o no s’està buscant res . 

La gastronomia, els aliments, amb tots els 
matisos, són els productes més significa-
tius i que ens permeten modificar i assolir 

l’excel·lència que desitgen els clients . La cui-
na és història, és cultura, és economia, és 
administrar, aprofitament, geografia, 
coneixement, és per descomptat molt més 
que cobrir una necessitat bàsica en l’ésser 
humà, és més que menjar . És resumint, 
experiències . I dins de les experiències, la 
serendipitat gastronòmica és un plaer ini-
gualable . Qui no ha experimentat en alguna 
beneïda ocasió trobar un record de la nos-
tra infància, del nostre passat, de la nostra 
infantesa, o joventut lligada a la gastro-
nomia? Un sabor, una olor, fins i tot una 
presentació culinària, un nom, o una mane-
ra de nomenar . Quan alguna cosa així torna 
a aparèixer a la nostra vida, ens evoca a 
temps passats en què eren el nostre delit . 
Una recuperada memòria gustativa que 
ens dona plaer, records retrobats .

 La història de la ciència és plena d’aquestes 
felices situacions que han contribuït al 
desenvolupament de la humanitat .  I la 
serendipitat també ha actuat en sectors 
relacionats amb l’alimentació . La sacari-
na va ser descoberta el 1879 durant una 
investigació amb derivats de la brea del 

carbó… i tot perquè a un investigador se li 
va oblidar rentar-se les mans i en arribar a 
casa va trobar el seu menjar especialment 
dolç . El magnetró era un component bàsic 
en la construcció del radar, element bèl·lic 
decisiu en la defensa de la Gran Bretan-
ya durant la Segona Guerra Mundial . És el 
cas que el 1946 un científic estava provant 
un d’aquests magnetrons i en ficar la mà 
a la butxaca dels seus pantalons, on por-
tava una rajola de xocolata, va descobrir 
que aquest s’havia fos . Havia descobert el 
forn microones . Els mercaders de vi medie-
vals bullien el vi per extreure’n l’aigua i que 
la càrrega ocupés menys espai; després, a 
destí, tornaven a afegir-la . Fins que a algú 
se li va acudir no fer-ho . Hi havia nascut 
el Brandi . El 1853, el xef George Crum va 
voler castigar una clienta plena de dèries i 
especialment empipadora que l’acusava de 
servir les patates molt gruixudes, així que 
en va preparar unes del gruix d’un paper . 
Sense voler-ho va inventar les patates xip . 
I així fins a l’infinit . Què seria de nosaltres 
sense les serendípies?

L’autora Jennifer Croll és autora 
de diferents llibres de còctels, a 
més de moda i cultura . De dia és 
la directora editorial de Greystone 

Books i per la nit  . . . . beu còctels . S’ha dedi-
cat, en aquest cas, a cercar especialistes 
dins el món de la cocteleria per anar trobant 
un còctel especialment dedicat a un artista 
en concret, artistes moderns i contempo-
ranis i els hi fa un brindis , sembla ser, que 
apassionant en honor seu . És relaxa amb 
un refrescant Tequila-síndria Frida Kahlo . 
S’inspira mentre beu un Salvador Dalí i així 

amb Yoko Ono, John Cage, Francis Bacon, 
recorrent una petita història d’art des 
d’escultors fins a pintors, passant per fotò-
grafs . Cada artista té una recepta de còctel 
que s’inspira en la seva obra i en la seva vida 
que n’hi per tots els gustos . Són històries 
captivadores, enginyoses i divertides . Els 
que ens agrada fer còctels, podríem dedi-
car-ne, tot experimentant, algun a amics, o 
coneguts o a qui es vulgui sempre que ens 
recordi una història .

Serendípia Gastronòmica

Art Cocktails (RBA)
Sopa de Lletres
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Saviesa popular
"Dóna bon pa i la resta valdrà la pena, o el contrari”: 

De tant en tant anem passant temporades en què el pa no el trobem el bo que hauria d’estar i darrerament ens ha passat . Ara com si es 
tractés d’una moda tornem a trobar pa que ens fa plaer, que ens agrada, que ens recorda aquell pa que l’empràvem per sucar-hi pa a les 

menges amb suc .

"Les cireretes, d’una a una pel maig. I, pel juny, a grapats"
Les primerenques són les més desitjades perquè sempre ens atrau tot el primerenc en moltes coses . Per més que el canvi climàtic ens les 

avanci el més de juny serà quan estaran més a punt per delectar-les .
                      

Identifiquen una etiqueta de Malvasia de Sitges del 
1811com la més antiga d’un vi Català

Curiositats

L’arxiver municipal de Sitges, Xavier 
Miret, realitzant una investigació li 
ha permès robar aquesta documen-
tació que dóna més importància al 

vi malvasia de Sitges i del seu històric passat 
vitivinícola . Ramon de Dalmau i Falç, de Can 
Falç, fugint, sembla ser, de la invasió napoleò-
nica va anar a la ciutat de Palma a les Balears  
i venia la malvasia de la família, com a reclam 
comercial hauria editat aquestes etiquetes 
que portaven el nom del vi en més gran, per 
seguir “De la casa Fals de Sitges de Catallu-
ña, comprada en Palma de Mallorca calle de 
Apuntadores” i data de 1811 . 

De moment no ha aparegut documentada 
cap altra etiqueta de vi a Catalunya anterior . 

Segons la tradició l’almogàver Jofre de les 
Escales, va portar vergues per empeltar d’un 
raïm transformat en vi licorós que li donaven 
uns monjos a l’illa de Monembàsia on havia 
caigut ferit, va veure com feien el tractament 
del raïm abans de la seva transformació i com 
era el resultat, amb la seva experiència de 
pagès i en les xarmades familiars va aconse-
guir que tingués resultat els seus empelts i es 
va anar escampant pel Garraf . 

Avui dia, gràcies al llegat Llopis de L’Hospital 
de Sitges, s’ha pogut recuperar aquesta varie-
tat que porta per nom “Malvasia de Sitges”, 
de moltes que n’hi ha i els vitivinicultors han 
trobat un raïm que lliga a la perfecció amb 
els cupatges amb altres mosts de raïm, 

creiem que es troba en un gran moment 
d’expansió altra vegada gràcies a la seva qua-
litat i a la difusió que es fa des del CIM (centre 
d’interpretació de la Malvasia) de Sitges .

La Cuina de l’Estrès

INFORMA’T A LA NOSTRA WEB

www.ggfoix.com

       &
Packs

Donem forma als teus projectes 
d’embalatge, siguin com siguin. 
Fem les caixes, les faixes, 
les etiquetes, els prospectes… 
Treballem amb diferents 
materials, mides, encunys 
tradicionals o làser i acabats 
com plastificat, UVI, relleu, 
estampació, serigrafia…

ggfoix.com

       &
Packs

Donem forma als teus projectes 
d’embalatge, siguin com siguin. 
Fem les caixes, les faixes, 
les etiquetes, els prospectes… 
Treballem amb diferents 
materials, mides, encunys 
tradicionals o làser i acabats 
com plastificat, UVI, relleu, 
estampació, serigrafia…

ggfoix.com

Tel. 93 890 49 01
   foix@ggfoix.com
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Agbar

Agbar garanteix la gestió efi-
cient de tots els recursos i 
impulsa la descarbonització 
dels municipis on presta el 
servei.

El canvi climàtic és una realitat i ens obliga 
a tots a fer una acció decidida per mitigar-
ne els efectes . La sostenibilitat, l’economia 
circular i la descarbonització són els pilars 
d’un nou model on han de participar tots 
els agents econòmics i socials . Tenir cura 
del planeta des d’una perspectiva local 
és vital . El camí és seguir els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS), el 
veritable “pacte entre generacions” que ha 
de servir com a full de ruta .

L’aigua, font de vida, juga un paper central 
en aquest canvi de model . Agbar, una com-
panyia amb més de 150 anys d’història, 
ofereix solucions innovadores per a la 
gestió sostenible de l’aigua, els recursos 
naturals i la salut ambiental dels munici-
pis . Assegurar el subministrament d’aigua 

Els millors aliats per al desenvolupament 
sostenible del Penedès i el Garraf

Lliurament del certificat Biosphere de sostenibilitat a Agbar

és vital per garantir l’activitat econòmi-
ca i per no deixar ningú enrere perquè la 
recuperació després de la pandèmia sigui 
social i sostenible . Per això, Agbar apos-
ta per una gestió eficient dels recursos 
hídrics que permeti garantir-ne la dispo-
nibilitat en un context de majors etapes 
de sequera, escalfament global i episodis 

climàtics extrems .

Certificat Biosphere

Agbar ha rebut recentment el certificat 
Biosphere, un reconeixement internacional 
a les empreses del Garraf que es distingei-
xen per implantar pràctiques respectuoses 
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Agbar

Bioservei d’Agbar, tecnologia sostenible de gestió del clavegueram

http://www.agbarclients.cat

en matèria ambiental, econòmica i socio-
cultural en destinacions turístiques, a 
través d’un sistema privat de certificació 
voluntària i independent . El distintiu ha 
estat lliurat per l’agència de desenvolupa-
ment NODE Garraf, gestor al territori del 
programa Biosphere, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona i la Cambra de Comerç 
de Barcelona des del 2017 .

La companyia reafirma el seu compromís 
ambiental en cadascuna de les accions 
que realitza durant el seu servei . Per això, 
Agbar fa un seguiment de la reducció de 
la petjada de carboni, revisada i verificada 
d’acord amb la norma ISO 14064, a partir 
de la guia de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic . L’objectiu és reduir les emissions 
CO2 derivades de la seva activitat .

L’aposta sostenible

L’energia que es consumeix a les 
instal·lacions d’Agbar prové 100 % de 
fonts renovables . A més, el 2021, Agbar 
va generar 10,5 milions de kWh d’energia 
elèctrica produïda amb fonts renova-
bles, principalment, de la cogeneració 
mitjançant biogàs (90 %) i la fotovoltaica 
(10 %) . Una d’aquestes instal·lacions foto-
voltaiques es troba al dipòsit Tèrmica de 
l’Aqüeducte, a l’altura de Cubelles . 

La companyia també avança en la soste-
nibilitat amb la instal·lació de columnes de 
càrrega d’aigua regenerada i d’aigua sub-
terrània no potable, que prové de pous, 
per destinar-la a serveis de neteja i reg . 
A Cunit, hi ha instal·lada una d’aquestes 
columnes amb la qual s’incrementa la res-
iliència hídrica local i disminueix la tensió 
sobre les fonts d’aigua potable .

La seva estratègia de reducció de la 
petjada de carboni implica també la pro-
gressiva implantació del vehicle elèctric a 
la flota, que el 2021 ha assolit la xifra de 
168 vehicles elèctrics .

L’aposta de la companyia va més enllà i 
impulsa l’economia circular per encami-
nar-se cap al ‘residu zero’ . Agbar dona una 
segona vida a l’aigua i als residus perquè 
esdevinguin un recurs energètic . En les 
depuradores de Vilanova i de Sant Pere de 
Ribes-Sitges, el sistema de tractament de 

les aigües també valoritza els residus per 
generar biogàs . Al procés de cogeneració, 
tot el biogàs obtingut s’envia a les micro-
turbines per produir energia elèctrica que 
consumeixen les depuradores . Amb aquest 
sistema, se substitueix l’ús de combusti-
bles fòssils per energia renovable .

Agbar impulsa plans de resiliència per fer 
front als efectes del canvi climàtic sobre 
els recursos hídrics . Per això, està des-
envolupant una plataforma digital que 
permet analitzar, mitjançant simulacions, 
la capacitat de les principals infraestruc-
tures existents d’una ciutat per mitigar els 
efectes de les inundacions i avaluar mesu-
res alternatives per millorar la resiliència 
de la zona . És especialment útil a les zones 
de clima mediterrani exposades a episodis 
de pluges torrencials que seran cada cop 
més freqüents .

Per altra banda, les xarxes de clavegue-
ram són una infraestructura vital per als 
municipis . Agbar disposa d’una tecnolo-
gia, anomenada Bioservei, que permet fer 
una gestió més sostenible de tota la xar-
xa, amb la incorporació dels principis de 
l’economia circular, l’autosuficiència ener-
gètica i les emissions zero . La metodologia 
del Bioservei també contribueix a assolir el 
‘residu zero’, ja que la companyia està des-
envolupant una iniciativa de netejat de les 
sorres extretes del clavegueram per al seu 
reaprofitament .

En l’àmbit de la conscienciació mediam-
biental, Agbar impulsa iniciatives per a 
la sensibilització de la ciutadania, com 
l’exposició “Operació Aigua” . Aquesta 
mostra, que ja ha visitat més de 30 muni-
cipis, entre ells, Sitges, Calafell, Sant 
Pere de Ribes i Cubelles, té l’objectiu de 
conscienciar la ciutadania, especialment 
l’alumnat, sobre la situació actual i futu-
ra de la disponibilitat d’aigua, dels usos 
i abusos que en fem com a societat i de 
l’impacte que aquestes accions tenen en 
el medi natural .

El cicle social de l’aigua

Agbar aposta perquè el cicle integral de 
l’aigua també sigui un cicle social, una 
proposta transformadora per abordar 
reptes actuals i futurs . És un model basat 
en la qualitat, la innovació, l’excel·lència, 
la sostenibilitat i la solidaritat, que -amb 
l’impuls de les aliances- posa les persones 
al centre .

Avançar cap a un món més sostenible 
requereix comptar amb els millors aliats, 
aquells que aposten per la innovació i 
un canvi de paradigma en la gestió dels 
recursos naturals .
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Altaveu

TIMOL “La complicitat de les empreses és la clau 
per a la inserció laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual

sabadellprofesional.com 900 500 170

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

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

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

Aquesta oferta és vàlida fins al 31/12/2022 per a clients
nous amb la quota domiciliada en un compte de la gamma
Expansió PRO.

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

T’estem esperant.

P
U
B
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C
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A la tardor del 2022 tindrà lloc 
l’acte de reconeixement a les 
empreses.

El programa TIMOL té per objectiu 
facilitar la inserció al mercat ordi-
nari de persones amb discapacitat 
intel·lectual. Una iniciativa d’àmbit 
comarcal amb la implicació de tots 
els ajuntaments, el Consell Comarcal 
del Garraf i la FEGP.

Des del 2006 el programa Timol facilita la 
inserció laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual a l’empresa ordinària mitjançant 
el treball amb suport . Són moltes ja les con-
tractacions i les experiències que funcionen . 
Un cop l’any tenia lloc l’acte de Reconeixe-
ment a les empreses que havien contractat . 
Però degut a la pandèmia, s’havia aturat . Ara 
tornem a plantejar-lo amb il·lusió .
Aquest és un acte emotiu on s’evidencia l’èxit 
de les experiències, on les persones con-
tractades poden explicar què ha significat la 
contractació en les seves vides i on troben la 
complicitat de les empreses que ho fan pos-
sible .
Trobareu la informació en el codi QR
 Des de Timol volem agrair a totes les empre-
ses que han contractat la disposició, la 
complicitat i l’ajut en aquest procés que per 
cada persona suposa la descoberta de les 
seves competències, creixement, i possibilitat 

d’emprendre un projecte 
laboral-professional, amb 
tot el que això comporta 
en la vida de cadascú .

Diferents treballadors del projecte Timol
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sabadellprofesional.com 900 500 170

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

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

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

Aquesta oferta és vàlida fins al 31/12/2022 per a clients
nous amb la quota domiciliada en un compte de la gamma
Expansió PRO.

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

T’estem esperant.

P
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Patrocinador especia
l Patrocinador Star Patrocinador Star
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Tots a una!

Juvé & Camps ha estat la seu de la Nit de 

l’Empresa 2022

La Nit de l’Empresa és l’acte més important de la Federació Empresarial del Gran Penedès . Celebra la trobada del teixit empresa-
rial d’un territori unit per uns interessos comuns, impulsant la competitivitat del territori i creant xarxa per tal d’enfortir les aliances 

entre empreses i institucions .

En aquest marc, la Federació convoca els PREMIS FEGP 2022, 
uns guardons que reconeixen la trajectòria de les empreses en 
el darrer any . Un 2021 marcat per les fases d’una pandèmia que 
ha canviat el món, i la darrera incertesa del mercat internacional 
amb l’arribada d’una guerra que afecta moltes matèries pri-
meres, i en conseqüència a tota la indústria . Els premis són un 
reconeixement a empreses pioneres del Penedès i el Garraf, que  
només entenen la continuïtat, com a filosofia de millora, de crei-
xement, de sostenibilitat i de reinvenció, per mantenir l’activitat 
econòmica d’un territori pròsper, com ho és el nostre . 

Enguany, celebrem la trobada a l’Alt Penedès, amb una part 
lúdica com a conducció de l’esdeveniment, presentat pel còmic 
cunitenc Guillem Estadella, i l’actuació del duet format per 
Belén Cabanes i Elisabet Raspall .
L’apunt culinari ve de mans de Cal Blay, que proposa un menú de 
Km0, i el celler, com no podia ser d’una altra manera, de mans de 
Juvé&Camps .
Esperem que la trobada sigui una vetllada agradable, on 
tots i totes tornem a trobar-nos en aquesta cita anual 
d’empoderament empresarial .
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La Veu de l’Empresa

Grup Ondunova, segueix apostant fort pel 
territori

Patrocinador especia
l Patrocinador Star Patrocinador Star
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Tots a una!

L’empresa de cartró ondulat de Santa Mar-
garida i els Monjos, te previst realitzar un 
projecte d’inversions en totes les àrees de 
l’empresa . Començant per una remodela-
ció i construcció de noves infraestructures 
de 12 .000m2, continuant amb la instal·lació 
de noves màquines a la zona de producció i, 
una de les peces més esperades, l’adquisició 
d’una nova onduladora, que es la màquina 
encarregada d’ondular el paper i convertir-
lo en cartró . Tot plegat, es tracta d’un pla 
d’inversions superior als 18M€.

El passat mes de gener, ja es va posar en 
marxa el pla d’infraestructures, que incloïa 
l’enderroc de 9 naus i la construcció de 
noves . Un procés que durarà vuit mesos, 
amb el repte de realitzar les obres sense 
parar la producció en cap moment . Per fer-
ho, algunes plantes s’elevaran per sobre de 
les actuals en diferents fases, per després 
anar-se enderrocant poc a poc les antigues . 
Tot això, s’està fent sota uns grans controls 

de seguretat que es coordina des de l’àrea 
de seguretat d’Ondunova, però que compta 
amb dues empreses externes contractades 
com a reforç, perquè la seguretat dels tre-
balladors, és un dels factor més importants 
per Ondunova . Després, la intenció és millo-
rar els sistemes i oferir millores als clients en 
qualitat i servei de producte, amb la idea de 
duplicar les ventes en els següents anys .

A més, les obres de modernització de 
maquinària i d’instal·lacions, permetran 
reduir els retalls, ser més eficients en les pro-
duccions, i reduir el consum energètic, el que 
permetrà reduir costos i minimitzar la petja-
da de carboni .

Imatge aèrea de la construcció de les naus centrals

Especialistes en embalatges 
de cartró ondulat, PLV, 
display i producció digital.

Caixes, expositors, tòtems i molt més!

www.grupondunova.com www.wondu.es

https://www.grupondunova.com/
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EL SEU PARTNER                            TECNOLÒGIC

CONSULTORIA INFORMÀTICA

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

SEGURETAT INFORMÀTICA

MANTENIMENT INFORMÀTIC

SOLUCIONS CLOUD

CENTRALETES VIRTUALS

TELEFONIATELEFONIA

FIBRA ÒPTICA

DESENVOLUPAMENTS A MIDA

DOMINIS I ALLOTJAMENTS

DISSENY WEBS I GRÀFIC

BOTIGUES VIRTUALS

MANTENIMENT WEBS

POSICIONAMENT WEB

MMARKETING ONLINE

MODELS DE NEGOCI ONLINE

Vols arribar a les empreses del 
nostre territori?

PROMO PERSPECTIVA 2021

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

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

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

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

nous formats 

de la FEGP

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

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

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

Promoció Només per Socis

PVP: 995€ (3 Perspectives)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ara pots!

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

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

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

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

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

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

Revista Perspectiva: Promoció 5 +1 per a socis. 
Per a tots els socis de la Federació Empresarial, hi ha l’opció de fer la promoció 5 + 1, 5 edicions i una de regal .
Les empreses que ho contractin abans de l’1 d’agost de 2022, disposeu d’un mes amb banner gratuït a fegp .
cat
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que movem a les nostres xarxes i que el 
podeu utilitzar també a les vostres.

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

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

nous formats 

de la FEGP

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

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

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

Promoció Només per Socis

PVP: 995€ (3 Perspectives)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ara pots!

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

La FEGP motor d’activitat econòmica

Una de les primeres col·laboracions entre 
les dues entitats serà l’organització d’un 
acte de difusió i promoció “Motivacions 
per col·laborar i incentius fiscals / Llei de 
mecenatge”, que trindrà lloc aquest primer 
semestre de 2022 . ( . . . .)

La FEGP i la Fundació Sant Antoni Abat 
signen un conveni marc de col·laboració.

Bufet Escura i la FEGP organitzen un 
taller informatiu sobre la reforma labo-
ral

El 31 de desembre va entrar en vigor la nova 
llei per la reforma laboral, un conjunt de 
mesures destinades a augmentar l’ocupació 
de qualitat i reduir la temporalitat . Durant 
aquests mesos l’aspecte que més dubtes i 
controvèrsia ha generat ha sigut la nova nor-
mativa de contractació . Des de Bufet Escura 
la quantitat més gran de consultes rebudes 
provenen d’aquest àmbit, fet que ha marcat 
la línia de la jornada . La nova llei tendeix a la 
reducció de la taxa de temporalitat i la uti-
lització de la negociació col·lectiva . Aquest 
és un fet delicat especialment pel sector de 
l’hostaleria i serveis, però també pel sector 
vitivinícola o la construcció, molt presents al 
nostre territori . ( . . .)

Comunicat de la Junta Directiva de la 
FEGP sobre la mobilitat a les comarques 
de la Vegueria Penedès

La Junta Directiva de la Federació Empre-
sarial del Gran Penedès (FEGP) va acordar a 
principis de l’any 2020, com un dels seus prin-
cipals eixos d’acció reivindicativa, treballar per 
millorar la mobilitat entre les comarques del 
seu àmbit d’actuació i cap a les grans capi-
tals del país .
Així, amb data 20 de gener de 2020, es va 
redactar un manifest on es constatava que 

FEGP, VIU Comerç i el Gremi d’Hostaleria 
exigeixen que s’aturin tots els projectes 
de mobilitat fins que s’incorporin les rei-
vidicacions del sector empresarial

Davant d’aquesta situació empresaris, 
comerciants i restauradors aposten per fer 
un front comú i, al mateix temps, mantenir 
obert el diàleg amb l’Ajuntament . Cal replan-
tejar la mobilitat a Vilanova i la Geltrú però 
també cal que s’incorporin les demandes dels 
veïns i del sector econòmic de la ciutat . ( . . .)

Accés Sala de Premsa

els problemes en les comunicacions debi-
liten la competitivitat de les empreses i es 
feia un recull de millores necessàries .  Des 
d’aquell moment s’han mantingut diverses 
reunions amb representants de la Generalitat 
de Catalunya, però els resultats no han estat 
satisfactoris .
Per aquest motiu amb data 16 de maig de 
2022 la Junta Directiva de la FEGP, desprès 
d’un llarg debat, ha pres uns acords, que es 
traslladaran al departament de Transport i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya ( . . .)

La FEGP s’adhereix al manifest: Cons-
truïm una comarca cuidadora.

Al Garraf treballem des de fa temps amb 
aquestes idees com a rumb . El 2018 i
gràcies a la consecució d’uns fons europeus, 
el Consell Comarcal del Garraf i els sis
ajuntaments de la comarca –Vilanova i la 
Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges,
Cubelles, Olivella i Canyelles– vam creure en 
un projecte il·lusionant que tenia com a
objectiu millorar la qualitat de vida de les per-
sones grans i dependents . ( . . .)

1a jornada d’incentius fiscals
“Incentius fiscals per les empreses . Cas d’èxit: 
Festival Jardins Terramar”, de la mà de Carrillo 
Asesores, a l’Hotel Dolce de Sitges .
Divendres 27 de maig, es va celebrar una 

jornada amb els asssessors de Carrillo Asses-
sores que van oferir una sessió informativa 
“Fund&Money”, que permet una deducció fis-
cal a través de l’impost de societats en 
esdeveniments culturals certificats per el 
Ministeri de Cultura, tot plegat, una manera 
de contruibuir a fomentar la cultura del terri-
tori mitjançant la responsabilitat social a les 
empreses .

La FEGP i l’Ajuntament d’Olivella sig-
nen un conveni en matèria de promoció 
econòmica

La FEGP amb voluntat de teixir vincles més 
forts i estrets amb les empreses, i la Il·lm . Sra 
Marta Verdejo, alcaldessa d’Olivella, amb la 
intenció de potenciar les empreses del seu 
municipi, signen un conveni de col .laboració i 
es proposen la coordinació de treballs de sen-
sibilització i coneixement en temes com el 
reaprofitament d’aigua, sistemes de depura-
ció d’aigües residuals així com totes aquelles 
jornades que tendeixen a posar en valor noves 
formes de millora en àmbits urbanístics i sos-
tenibles .

GESTINET Internet Informàtica, nou 
partner 2022-2023 de la Federació 
Empresarial

L’acord permetrà fer difusió dels serveis de 
GESTINET a les empreses, i presentar el nou 
edifici emblema, seu central de l’empresa tec-
nològica, previst per finals d’any a Vilafranca 
del Penedès .

93 814 87 18
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DIGITALITZA 
EL TEU NEGOCI

Augmenta la visibilitat del teu negoci amb una 

pàgina web.

T'ajudem a arribar a més clients?

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

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

Potència les teves vendes a internet amb un 

e-commerce o botiga en línia.

Gestiona tots els processos a través d'un ERP:

factures, tiquets, estoc i molt més. Converteix la

teva oficina en virtual.

Protegeix els teus dispositius de ciberatacs i

garanteix comunicacions segures en el teu entorn

de treball.

Pren decisions basades en dades d'informes a

través de la nostra solució professional Power BI.

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

Agenda FEGP

JUN

27

NOV

18

JUN

30

JUL

7

SET

16

Reunió Junta directiva

Dilluns 27 de juny · 19h · Hotel Sunway (Sitges)

CREA · 8è Congrés organitzat per Dones d’Empresa/FEGP

Divendres 18 de novembre ·  Edifi ci Neàpolis (Vilanova i la Geltrú)

Trobada Anual de Dones d’Empresa · Amb presència d’Empar Moliner

Divendres 16 de setembre · 19h30 · Hotel Le Meridien Ra (El Vendrell)

Trobada de la sectorial Dones d’Empresa amb ACEBsuma

Dijous 30 de juny · 12h · Espai far (Vilanova i la Geltrú)

Dinar de la sectorial d’Indústria amb la Sra . Natàlia Mas, directora 
general d’Indústria

Dijous 7 de juliol · 13h · Alt Penedès

Escaneja el codi QR
 i consulta l’agenda completa!

Agenda

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

01/12 · Creació web: Wordpress 
avançat

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

13/12 · Pressuport anual

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

03/12 · Nous reptes, nous lide-
ratges

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

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

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

Agenda · Cursos Bonifi cables
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Augmenta la visibilitat del teu negoci amb una 

pàgina web.

T'ajudem a arribar a més clients?
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www.gruptelematic.net
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e-commerce o botiga en línia.
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teva oficina en virtual.
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garanteix comunicacions segures en el teu entorn

de treball.
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través de la nostra solució professional Power BI.

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

Agenda FEGP
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Reunió Junta directiva

Dilluns 27 de juny · 19h · Hotel Sunway (Sitges)

CREA · 8è Congrés organitzat per Dones d’Empresa/FEGP

Divendres 18 de novembre ·  Edifi ci Neàpolis (Vilanova i la Geltrú)

Trobada Anual de Dones d’Empresa · Amb presència d’Empar Moliner

Divendres 16 de setembre · 19h30 · Hotel Le Meridien Ra (El Vendrell)

Trobada de la sectorial Dones d’Empresa amb ACEBsuma

Dijous 30 de juny · 12h · Espai far (Vilanova i la Geltrú)

Dinar de la sectorial d’Indústria amb la Sra . Natàlia Mas, directora 
general d’Indústria

Dijous 7 de juliol · 13h · Alt Penedès

Escaneja el codi QR
 i consulta l’agenda completa!

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

01/12 · Creació web: Wordpress 
avançat

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

13/12 · Pressuport anual

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

03/12 · Nous reptes, nous lide-
ratges

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

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

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

Agenda · Cursos Bonifi cables
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Ebridge
Projectes d’internet, disseny i 
comunicació

lluis@e-bridge.es
www.e-bridge.es

Cottet
Òptica i audiologia

marketing@cottet.net
www.cottet.com

Gesman
Serveis Generals de neteja

info@grupogesman.com
www.grupogesman.com

La Gelidense Coworking 
& Cocreating
Espai cowork

info@lagelidensecoworking.comz
www.lagelidensecoworking.com

Masies Font Fregona i 
Maspons
Residència educativa i terapèutica 
per a joves amb problemes 
d’addicions

info@fontfregona.com

Sitec Audiovisual
Servei de lloguer d’equips 
audiovisuals

info@sitecaudiovisual.com
www.sitecaudiovisual.com

Urban Tree
Promotor immobiliàri

migueltorres@urbantree.es

Donem la benvinguda!

Els nous socis de la Federació Empresarial

Partners FEGP 2022

Delicious ByPaquita
Servei de xef privat a domicili o a 
empreses

paquitabisbal1@gmail.com

Laura Bolet Secall
Consultora en seguretat 
alimentària i qualitat

lboletsecall@gmail.com

Ibisum
Gavinet d’advocats. Coaching.

info@ibisum.com
www.ibisum.com

Melania Gasión
Estratègies digitals i màrqueting

hola@melaniagasion.com

Rehabilitació Aquàtica 
Alba
Centre de fi sioteràpia i teràpia 
aquàtica
administracio@rehabilitacioaquaticaalba.com
www.rehabilitacioaquaticaalba.com

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

El programa de partenariat estratègic de la FEGP es proposa a un nombre molt reduit de companyies, seleccionades per la seva vàlua 
corporativa i per ser referents de bones pràctiques empresarials, així com per la seva actitud de responsabilitat social i promoció de la 
sostenibilitat .
Una aliança de prestigi.
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