
MEMÒRIA 2019



L’any 2019 ha estat un any de canvis. Un any,  on la convocatòria d’unes eleccions 
anticipades en la seu de l’associació, per primer cop en els més de vint anys de la seva 
existència, han marcat un punt d’inflexió en els objectius i la manera d’encarar el futur 
de la mateixa. 

El procés participatiu celebrat, un cop marcat el canvi, expressat per la gran majoria de 
membres de l’associació, ha servit i serveix per traçar les línies de treball que ha de 
regir a partir d’ara el dia a dia i el futur de les activitats que aquesta ha de 
desenvolupar. 

Per aquest motiu, aquesta memòria recollirà l’activitat duta a terme en el primer 
període de l’exercici de l’1 de gener a l’1 d’octubre, i el segon període més breu fins al 
31 de desembre del 2019. 

Tot i els canvis en els òrgans de 
govern, així com en l’equip tècnic, 
l’activitat de la FEGP  s’ha mantingut 
de manera que els serveis que es 
presten no es veiessin afectats en 
cap moment. 

Així doncs s’han mantingut els 
principals actius de l’associació com 
l’informatiu diari digital, la revista 
Perspectiva, l’oferta de formació, els 
actes més significatius, i els serveis 
d’assessorament i la resta de serveis 
estables. 

L’any 2020 vindrà marcat pels nous 
objectius de la Federació, però 
també per la crisi sanitària de la 
covid-19 que estem passant en el 
moment de la presentació d’aquesta 
memòria, tot i que no se’n fa 
referència, per tractar només 
l'activitat duta a terme durant el 2019

. . .  Memòria social  2019 



1) La FEGP, la Federació Empresarial del Gran Penedès

2) Missió i visió de l’entitat

3) Presentació Presidència Sra. Neus Lloveras

4) Nova Junta Directiva

5) Massa Social

6) Presentació dels comptes

7) Aprovació pressupostos

8) Formació

9) Serveis 

10) Activitats

11) Comunicació i premsa -  Dades impacte comunicatiu

. . .  Sumari 



. . .  1. La FEGP

La Federació Empresarial del Gran Penedès és una organització de base associativa, 
de règim assembleari i de lliure afiliació, que representa el conjunt de l'empresariat 
del seu àmbit intercomarcal. La FEGP és independent i té un caire multisectorial i 
plural.

L'àmbit d'actuació coincideix amb el de les comarques de l'històric Gran Penedès, a 
cavall de les províncies de Barcelona i Tarragona.

L'àmbit territorial de la FEGP correspon al de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix 
Penedès i el Garraf. Per tant, té afiliats professionals i empreses dels diferents 47 
municipis que formen part d'aquest espai intercomarcal. 

La Federació Empresarial del Gran Penedès es va constituir el 12 de juny de l'any 
2017, com a resultat del procés d'integració de dues organitzacions empresarials que 
coincidien en la mateixa demarcació: la Unió Empresarial del Penedès (UEP) i 
l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEPG). 

. . .  2. Missió i visió de l’entitat

La missió de la FEGP

La FEGP és una entitat que manté un compromís amb el seu entorn social i 
econòmic i que entén com a prioritari el progrés de l'entorn, en tant que beneficia el 
conjunt de ciutadans i entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats 
que s'hi desenvolupen.

La visió de la FEGP

Els socis volem una Federació compromesa amb les empreses associades i amb 
el territori que ens acull. Una associació transparent i cohesionada, que acompanyi 
l’empresariat i que aprofiti la força la unió per a defensar els seus interessos. Hem 
de ser un referent i hem de contribuir a marcar el pas del desenvolupament de les 
nostres comarques.



. . .  3. Presentació Sra. Neus Lloveras

“Tot i el dur inici d’any 2020 des de la FEGP 

seguim treballant en la proposta que va 

liderar la nostra candidatura: participació i 

col·laboració, eficiència i sostenibilitat i 

projecció i influencia, també com a eixos per 

sortir de la crisi sanitària”Presidenta: Neus Lloveras

La celebració en dates de juliol de l’Assemblea de Socis, és el clar reflex de la situació 
extraordinària que ens ha tocat viure. Era important enviar un missatge de tranquil·litat i, amb 
totes les mesures sanitàries, realitzar una assemblea presencial. 

L’estat d’alarma el creiem imprescindible per aconseguir frenar l'expansió del virus i preparar el 
sistema sanitari per poder-lo controlar. Un cop acabat, trobem un error no explicar que el seu 
final no erradica el problema sinó que coneixent-lo i controlant-lo, comença un llarg període de 
convivència amb el virus. En aquesta nova situació cometre errors pot portar a un resultat fatal. 
És la nostra tasca demanar responsabilitat a les empreses, a la ciutadania, però sobretot a 
l’administració pública posant tots els mitjans sense crear alarmes que paralitzin l’economia. Un 
nou confinament, posa en joc el futur econòmic del país.

Avui estic aquí per la confiança que em van donar la majoria de socis de la FEGP el passat 1 
d’octubre de 2019, mandat del qual em sento molt honrada. Deu mesos on tot i les turbulències 
crec que s’han teixit els camins que definien la candidatura que represento. 
Jornades de debat per donar veu al soci, com la del passat 13 de novembre on es va generar 
un clima de debat productiu on el soci va reflexar què esperava de la FEGP. Un equip de Dones 
d’Empresa amb molta empenta, que estan fent lluir el col·lectiu ara amb un llibre  “21 dones 
emprenedores del segle XXI”.  Una altra de les fites ha estat la creació de sectorials per acostar 
els serveis a les necessitats específiques de les empreses, i que tot i la Covid19, ha començat a 
donar els seus fruits. Hem potenciat la borsa de treball i la formació i l’hem adaptat a la situació 
amb un plataforma online que recolza els cursos presencials. Un seguiment pressupostari que 
ha sanejat els comptes de la FEGP, a més de facilitar la transperència d’aquestes dades als 
socis. Un pla de comunicació encarregat a un soci per tal d’auditar la feina que es fa en termes 
de comunicació per millorar com arriba la feina feta. Una activa participació en taules de debats i 
col·laboracions amb entitats com Foment del Treball, PIMEC, CECOT, l’UEA o l’AMEC, o un 
constant contacte amb el departament d’Empresa de la Generalitat.

I tot plegat amb un equip pràcticament nou, després de la baixa de l’entitat sense preavís del 
quatre persones de l’equip tècnic anterior. Així avui, l’Ascensión Ortega i la Ester Cuscó de 
l’equip anterior, i amb les incorporacions escalades de la Núria Morda, la Rosa Jorba i l’Amèlia 
Maestre, s’ha fet una gran feina i servei durant la COVID en la línia de complir els objectius 
establerts el passat 1 d’octubre.



. . .  4. Junta Directiva
La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, cada dos mesos. Sovint les reunions es 
convoquen en instal·lacions d'empreses associades.

Presidenta: Neus Lloveras

AKO

Vicepresident 1r: Santi Carda

CAL BLAY

Vicepresident: Eduard Brull

GRUP QUALITAT

Vicepresidenta i tresorera: 
Anna Cols

AGE

Vicepresidenta: 
Sílvia Domènech
SÍLVIA DOMÈNECH DISSENY DE VESTUARI

Vicepresident: Xavier Montoliu

XMCONSULTORIA

Secretari: Carles Ballester

CARLES BALLESTER ADVOCAT

Vocal: David Andreu

ADQA
Vocal: Cristina Bundó

MAS LLAGOSTERA

6

https://www.ako.com/es
https://calblay.com/
http://www.grupqualitat.com/#home
http://www.assessoriaage.com/
https://silviadomenechdissenyvestuari.com/
http://www.xmconsultoria.com/
https://www.linkedin.com/in/carles-ballester-70567714a/
https://www.adqa.com/?lang=ca
https://www.masllagostera.com/ca/


. . .  4. Junta Directiva
La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, cada dos mesos. Sovint les reunions es 
convoquen en instal·lacions d'empreses associades.

Vocal: Francesc Güell

TPC NETGRUP

Vocal: Marta Vidal
VALLFORMOSA

Membre Junta: Joan Alemany

VENCA

Membre Junta: Josep Baijet

UROCK

Membre Junta: Josep Lluís 
Bescós 

  AKO

Membre Junta: Carles Carbonell

FLASH FLASH

Membre Junta: Francesc Benítez

MARENDINS

Membre Junta: Andreu Batlle

BATLLE & CASANOVAS ADVOCAT

Membre Junta: Jordi Carrió

ONDUNOVA
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https://www.tpcnetgrup.com/
http://www.vallformosa.es/
https://www.venca.es/e/38/moda-mujer?gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIqrasnu-F6AIVCYfVCh2MxAW8EAAYASAAEgLp1PD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fegp.cat/www.urock.co
https://www.linkedin.com/in/carles-ballester-70567714a/
https://www.ako.com/es
http://flashflash.es/
http://marendins.net/
http://www.batllecasanovas.cat/
http://grupondunova.com/


Membre Junta: Joanaina Escalas
HOTEL CÈSAR

Membre Junta: Albert Casas

CÀMPING VILANOVA PARK

. . .  4. Junta Directiva
La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, cada dos mesos. Sovint les reunions es 
convoquen en instal·lacions d'empreses associades.

Membre Junta: Oriol Domingo

TIPSA

Membre Junta: María Esteban

MARIA RECHE

Membre Junta: Jaume Fajeda

CODANOR

Membre Junta: Montse García

OLIVÉ RUEDA

Membre Junta: Begoña Cartagena

BC COACHING

Membre Junta: Carme Gatell

ESTUDI DE DANSA

Membre Junta: Josep Gaya

AVANTECH CONSULTING GROUP
8

https://www.fegp.cat/www.hotelcesar.net
https://www.vilanovapark.com/ca/
https://www.tip-sa.com/
http://m2studio.es/
https://codanor.com/
http://www.oliverueda.com/
http://xn--begoacartagena-tnb.com/sobre-mi/
http://www.estudidedansa.es/
https://www.linkedin.com/in/jgaya/?locale=es_ES


Membre Junta: Delfí López
MONOCROM

Membre Junta: Valentí Grané

CALES DE PACHS

. . .  4. Junta Directiva
La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, cada dos mesos. Sovint les reunions es 
convoquen en instal·lacions d'empreses associades.

Membre Junta: Layla Guendouz

CET PENEDÈS

Membre Junta: Manel Martí

HEPTAGON

Membre Junta: Xavier Matas

GRUP QUATRE

Membre Junta: Laura Gonzàlez

RECICLATGES GONZÁLEZ

Membre Junta: Bernat Morales
MERCADONA

Membre Junta: Antoni Mansilla

ATHESIS LAVOLA

Membre Junta: Xavi Navarro

JARDILAND
9

https://www.fegp.cat/www.monocrom.com
https://www.calespachs.com/es/
https://www.cetpenedes.org/
https://www.heptagon.es/es/
http://grupquatre.es/
http://reciclatgesgonzalez.com/
https://www.lavola.com/
https://www.jardiland.es/


Membre Junta: Dolors Salvany
AGE

. . .  4. Junta Directiva
La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, cada dos mesos. Sovint les reunions es 
convoquen en instal·lacions d'empreses associades.

Membre Junta: Miquel Rusiñol

  CAMP JOLIU

Membre Junta: Eva Santos

COSMONOU COSMÈTICS

Membre Junta: Vinyet Torner

IGNIFUGACIONS DEL GARRAF

Membre Junta: Maria Torra

DRACMA

Membre Junta: Albert Olivella

HARINERA VILAFRANQUINA

Membre Junta: Ramon Novell

CAFÈS NOVELL

Membre Junta: Javier Ornia

CAMP JOLIU

Membre Junta: Josep Torrents

PRYSMIAN 10

http://www.assessoriaage.com/
http://www.campjoliu.org/
https://cosmonou.com/
http://ignigarraf.com/
https://www.fegp.cat/www.dracma.cat
http://www.hvsa.es/HARINERA/Castellano/Web/Portada.htm
https://cafesnovell.com/ca/
http://www.campjoliu.org/
https://www.prysmianclub.es/


. . .  4. Junta Directiva
La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, cada dos mesos. Sovint les reunions es 
convoquen en instal·lacions d'empreses associades.

Membre Junta: Frederic Vila

UPC

Membre Junta: Jordi Ventura

WINDAT
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https://www.epsevg.upc.edu/ca
https://www.windat.eu/


. . .  5. Massa Social

 Garraf Alt Penedès Baix Penedès Altres  

A 31/12/2018 457 319 48 49 873

Altes 2019 24 15 6 8 53

Baixes 2109 48 31 8 12 99

A 31/12/2019 433 303 46 45 827

 52,3% 35,59 %  6,10% 6.01 %  



. . .  5. Massa Social
Nous socis FEGP any 2019



. . .  5. Massa Social

Pel que fa a les dimensions tenim:



. . .  6. Comptes anuals 2019



. . .  6. Comptes anuals 2019



. . .  7. Pressupost 2020

Resultat de l’ajust del pressupost després de l’afectació de la crisi 
sanitària de la Covid19



Resultat de l’ajust del pressupost després de l’afectació de la crisi 
sanitària de la Covid19

. . .  7. Pressupost 2020



. . .  8. Formació

La FEGP ha seguit impartint cursos de formació per als seus associats. 

Distingim 4 àrees  de formació amb els següents capítols: 

Tipus formació Número de cursos Nombre d’hores totals Nombre total alumnes

Formació 
subvencionada

26 795 406

Formació In 
company

9 62 93

Formació EDE 8 130 95

Formació Pròpia 24 120 264

Total 67 1.101 858



. . .  8. Formació

Curs Hores Alumnes
Comerç electrònic i botiga virtual 45 14
Enologia 40 16
Promoció i negoci a través de les xarxes 
socials

40 14

Logística integral 30 15
Sumilleria i maridatge 20 20
Negociació i tancament eficaç de vendes 20 15
Xarxes socials 30 15
Programació neurolingüística 30 16
Treball en equip 30 15
Manipulació d'aliments 10 16
Gestió de l'estrés 20 18
Intel·ligència emocional 30 16
Resolució de conflictes 30 16
MINDFULNESS 30 16
Programació neurolingüística 30 16
Lideratge d'equips 30 16
Analítica Web i pla de màrqueting digital 50 14
Eines de coaching nivell 1 30 16
Eines de coaching nivell 2 30 16
Habilitats directives 20 15
Lideratge d'equips 30 15
Community manager 50 15
Habilitats de comunicació 30 15
MINDFULNESS 30 15
Personal Branding 30 16
Tècniques de negociació 30 15

Total cursos fets Hores Alumnes
26 795 406

Cursos subvencionats:

Dels quals:

- Atorgats al Consorci de Serveis Empresarials del Gran Penedès 10
- Proveïts per Foment del Treball 16



. . .  8. Formació
Formació In Company:

Curs Hores Alum
nes

Cicle PDCA · Refra 8 8
Mailchimp · Distribucions Yove 4 4
Atenció telefònica · Schmersal 6 5
Motivació d'Equips · Refra 4 8
Treball en equip (sikkhona) 4 16
Anglès · Nivell conversa 24 2
Gestió Comercial · Rius 4 18
Linkedin · Schmersal 4 16
Habilitats de comunicación 4 16

Cursos InCompany   
Total cursos fets Hores Alum

nes
9 38 93

Curs Hores Alumnes
16è Programa de Direcció de Pimes 50 8
Finances pràctiques per a directius 4 9
La comptabilitat de gestió 4 12
Potenciar la col·laboració i l'eficàcia dels equips de 
treball

4 10

Lean Project Management      4 8
Cultura de resolució de conflictes en la convivencia 
laboral

4 14

Programa de Direcció en Màrqueting 30 14
Programa de Direcció de Persones 30 20
Cursos EDE   
Total cursos fets Hores Alumnes
8 130 95

 

Formacions EDE 



. . .  8. Formació
Formació Pròpia:

Curs Hores Alumnes
Manipulació d'aliments 6 8
Excel · Nivell inicial 8 14
Excel · Treure profit 8 11
Excel · Nivell avançat 8 8
Aprendre a delegar 4 11
Com aconseguir clients per internet 4 9
Màrqueting a través de les xarxes socials 4 9
Com dissenyar un pla de comunicació digital 4 5
La gestió de queixes i reclamacions 4 16
Conducció i gestió de reunions 4 8
Instagram 4 14
Manipulació d'Aliments · Especial Hostaleria 6 10
Motivació d'equips 4 7
Atenció telefònica 4 18
Gestío del temps 4 31
Com fer visites comercials a porta freda 4 16
Empatía i assertivitat 4 8
L'estratègia de l'email màrqueting 4 4
Gestió de conflictes 4 7
SEM · Publicitat als cercadors 4 8
Com ser un venedor més efectiu 4 7
Models i maneres de retribució 4 7
Mobile màrqueting 4 6
Millorar la nostra presència a Linkedin 4 5
Mailchimp · Disseny de newsletters 4 11
Eines online · Optimitza la gestió 4 6

Cursos de Gestió Pròpia   
Total cursos fets Hores Alumnes
24 138 264

Els cursos no subvencionats  podien ser objecte de bonificació mitjançant el 
crèdit formatiu



. . .  9. Serveis

La borsa de treball va rebre  119 demandes de perfils laborals per part de les empreses 
associades.Podem destacar la demanda per cobrir perfils administratius, atenció al client i 
perfils més tècnics.

Pel que fa al servei d’assessorament, els més sol·licitats són consultes sobre temes 
d’interès empresarial per la seva aplicació per canvis de normatives o bé per la cerca de 
professionals  d’una activitat concretat. Destaquem consultes sobre el control horari a les 
empreses,  assessorament jurídic, protecció de dades, exportació, aspectes financer. 
Totes aquestes consultes han estat ateses amb la derivació als socis que mantenen 
acords de col·laboració amb la FEGP. 

Grup d’energia

Idonium es una empresa de provisió de solucions per a l’eficiència energètica. L’objecte 
del contracte es preparar anualment la licitació de compra d’energia a les empreses 
comercialitzadores amb les millor ofertes i els millors avantatges i prestacions del servei.  
La FEGP facilita el directori d’empreses. 

El grup de compra d’energia es va consolidant amb el temps adquirint nous usuaris any 
rere any. L'anterior gestor va deixar una cartera de 7GWh i l’any passat ja es va 
incrementar la licitació a 9,3GWh, acabant l’any amb una cartera de 22,92GWh. Aquest 
any s’ha demanat al soci que signi una carta d’adhesió a la licitació per tal que en el 
moment de la contractació no es produeixin baixes inesperades.  No tots els socis que 
formàven part del grup de compra han volgut signar la carta de compromís. 

Aquest any s’han licitat els 13,9GWh, però en gestionem 10GWh més corresponents a 
un soci que no ha volgut signar la carta d’adhesió.

Enguany s’ha licitat energia per a un període de 24 mesos atès que el preu actual és molt 
baix i que el futur indica que el preu pujarà, sent molt recomanable tancar ara posicions a 
més llarg termini. Tot i convidar 44 comercialitzadores, només 8 han presentat ofertes atès 
que els preus i/o els terminis sol·licitats eren massa agressius.

Per altra banda, en una situació com l’actual on qualsevol millora en els costos de les 
empreses pot ajudar a superar les dificultats, aconseguir un millor preu de l’energia era de 
suma importància.  En aquest sentit, aquest any s’ha aconseguit una reducció en el preu 
superior al 10% respecte del de l’any anterior, millorant el compte de resultats de les 
empreses que formen part del grup de compra d’energia de la FEGP.

Els ingressos directes als comtes de la FEGP han estat de 993,74 euros, pel període de 
juny a desembre i que es reflecteix en les factures següents: 
Per contra la FEGP va pagar els treballs inicials de l’estudi i redacció de contractes  de 
Plecs per import de 1.452,00 €.



. . .  10. Activitats

La Federació ha portat a terme durant l’exercici 2019 al voltant d’una setantena d’activitats 
diverses, que conformen la seva activitat per donar a conèixer les empreses, activar 
l’economia i aconseguir  un posicionament en el territori. A continuació es detallen per ordre 
cronològic totes les activitats desenvolupades durant el 2019;

Joves d’Empresa, col·lectiu vinculat a la FEGP, ha obert 
l'exercici del seu 10è aniversari amb una píndola informativa 
sobre els aspectes que cal tenir en compte a l’hora de 
contractar treballadors. La sessió ha anat a càrrec 
d'Ezequiel Batalla, d’Inlab Consulting.

JOVES D'EMPRESA AMB LA CONTRACTACIÓ

15.01.2019
De la mà d’ACCIÓ, l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la FEGP han organitzat una sessió informativa 
al voltant del blockchain. Carles Gómara, gerent de Plans 
Sectorials d'ACCIÓ i expert en el fenomen blockchain, ha 
explicat què és, com funciona i què se’n pot esperar. 
L'acte s'ha celebrat a L'Enològica, a Vilafranca del 
Penedès.

I EL BLOCKCHAIN QUÈ ÉS?

23.01.2019
El darrer esmorzar col·loqui del Fòrum Gran Penedès 
ha tingut com a ponent Dani Marco, director de 
SmartCatalonia. SmartCAT és l'estratègia del Govern 
de la Generalitat de Catalunya que estén el concepte 
d’Smart City a escala de país. El Fòrum Gran Penedès 
rep el patrocini de Grup Quatre i la col·laboració plena 
del restaurant Marejol

SMARTCATALONIA, L’ESTRATÈGIA SMART AL 
FÒRUM GRAN PENEDÈS



JOVES D'EMPRESA AMB LA CONTRACTACIÓ

. . .  10. Activitats
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. . .  11. Comunicació i premsa

Dades Impacte comunicatiu

Pel que fa a les dades d’impacte dels mitjans comunicatius de la FEGP, 
obtenim la següent informació: 

WEB

www.fegp.cat, 

Durant tot el 2019 va rebre un total de 33.480 sessions, un 141,94% més que 
el 2018, amb una durada mitjana de 02:53 minuts, que respecte el 2018, 
s'incrementa en un 4,45%. 

També creixem en usuaris únics en un 99,84%, és a dir 15.048 usuaris i en 
nous usuaris, un 98,78%, 14.845 en total. 

S'ha reduït el percentatge de rebot en un 39,79%. 
El mes de desembre té la mitja més alta de pàgines per sessió de 3,07, i la 
mitja mensual més baixa per sessió és  setembre amb 2,81 pàgines per 
sessió.

El mes amb més visites és febrer amb 4.559 sessions i el mes amb menys 
visites és agost amb 1.360 sessions.

Finalment, en relació amb les xarxes socials, també s'incrementa la massa 
social moderadament. 
La FEGP va tancar el 2019 amb: 

3.381 a Twitter, 
565 a Instagram
76 membres seguidors del grup de Linkedin

Les xarxes de formació i EDE han baixat seguidors.
Facebook Dones d'Empresa 2.701, 
FEGP Jobs 341, 
FEGP Formació 1660, 
Joves d'Empresa 399.
Twitter Jobs 151, 
Formacio 438, 
Dones d'Empresa 1599, 
Joves dEmpresa 2023, 

Instagram Dones 436 

http://www.fegp.cat/
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