Comunicat a premsa

Conveni de col·laboració

Masies del Penedès i la FEGP promouran
accions conjuntes
Santi Carda, president adjunt de la Federació Empresarial del Gran Penedès, i
Raimon Olivella, president de l'associació Masies del Penedès, han signat el
conveni de col·laboració entre ambdues entitats a la seu de la FEGP, a Vilafranca
del Penedès.
El document recull el propòsit de la FEGP i de Masies del Penedès en la producció
d’actuacions conjuntes, la compartició d'avantatges en benefici dels seus respectius
afiliats, així com treballar de la mà per a la projecció econòmica i social de l’entorn
local i comarcal.
Alhora, es té en compte el Consell d’Entitats Empresarials i Professionals del Penedès
i el Garraf com a espai promogut per la FEGP amb la intenció de compartir-lo amb
aquelles associacions, gremis, col·legis i, en general, col·lectius d’afinitat professional i
empresarial de les comarques del Penedès i el Garraf que lliurement vulguin participar
activament en un marc de relacions orientat al progrés econòmic i social del territori i,
alhora, al creixement de cadascuna de les entitats que hi participen.
Podeu consultar la imatge de la signatura a: www.fegp.cat/conveni_fegpmasies.jpg

Sobre la Federació Empresarial del Gran Penedès
La FEGP és una organització empresarial de base associativa, de règim assembleari i
de lliure afiliació, que neix arran del procés d'integració entre l'Associació d'Empresaris
del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEPG) i la Unió Empresarial del Penedès
(UEP), el passat mes de juny. 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.
Sobre Masies del Penedès
Masies del Penedès té com a objectiu principal fomentar i promocionar el turisme rural
en les comarques de la DO Penedès. Actualment, agrupa una quarantena
d'allotjaments rurals de l'Alt Penedès i el Baix Penedès que ofereixen al visitant
diferents possibilitats per a la seva escapada o vacances de turisme rural: cases
rurals, allotjaments rurals, masies o granges, i cases de poble.
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