Comunicat a premsa

Acord de col·laboració

La FEGP i l'AICAT Garraf treballen per la
projecció econòmica
Martí Sistané, president de la Federació d'Empresaris del Gran Penedès, i Pau
Pascual, president de l'Associació d'Agents Immobiliaris AICAT Garraf, acaben de
rubricar l'acord de col·laboració entre ambdues entitats.
FEGP i AICAT Garraf es proposen treballar de la mà en la projecció econòmica i social
de l'entorn local i comarcal, la producció d’actuacions conjuntes, així com la
compartició d'avantatges en benefici dels seus respectius afiliats i afavorir les seves
iniciatives.
Amb la signatura del conveni de col·laboració, AICAT Garraf ha entrat a formar part del
Consell d’Entitats Empresarials i Professionals del Penedès i el Garraf, promogut per
la FEGP.
Podeu consultar les fotografies de la signatura a: Imatge 1 Imatge 2

Sobre la FEGP
És una organització empresarial de base associativa, de règim assembleari i de lliure
afiliació. A tots els efectes, és independent i té un caire multisectorial i plural, aplega
afiliacions de professionals, empreses i col·lectius de professionals i empreses de tots
els àmbits i sectors d’activitats, en l’entorn territorial del Penedès i el Garraf.
Actualment, compta amb tres seus socials (Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès
i El Vendrell) i aplega a un miler d'empreses associades.

Sobre AICAT Garraf
És una associació sense ànim de lucre que té el propòsit d’acollir i donar serveis al
major nombre d’immobiliàries de la comarca del Garraf, amb la intenció de millorar tots
els aspectes del sector, compartir producte, formació, tecnologia, experiència i
procediments per tal d’augmentar l’efectivitat dels serveis i millorar la professionalitat,
com també que sigui un fòrum de compartició.
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