Comunicat a premsa
Un any després de la seva constitució

La FEGP apunta al miler d’empreses associades
Aquest 12 de juny es compleix el primer aniversari de la sessió constitutiva de la
Federació Empresarial del Gran Penedès.
La nova FEGP és fruit de la integració de les dues organitzacions empresarials que
coincidien en el mateix àmbit geogràfic, el Penedès. De resultes d’aquest procés
d’acoblament per part de la UEP i l’ADEPG, avui la primera organització empresarial
del Gran Penedès compta amb més de nou-cents associats, entre empreses i
professionals afiliats.
El mosaic social de la FEGP és del tot representatiu del seu districte econòmic i
empresarial. El gruix del teixit industrial i de les activitats de serveis està vinculat a
l’entitat, com també els sectors més emblemàtics, com ara el turisme, el comerç, el
sector vitivinícola, la indústria alimentària, la del cartró i la de l’automoció, entre
d’altres.
La Federació compta amb tres seus socials, al Vendrell, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú, i una plantilla fixa de set persones que atenen les àrees de
comunicació, formació, borsa de treball, administració, serveis i atenció als socis.
El principal actiu de l’entitat és la capacitat de promoure la interrelació entre els socis i
propiciar els contactes comercials entre empreses del Penedès i el Garraf. Un altre
aspecte a destacar és la preocupació constant de la FEGP per tot allò que pugui
afavorir l’exercici de l’activitat empresarial al Gran Penedès.
L’arrelament i el compromís amb l’entorn comunitari es tradueix en la preocupació per
aspectes com la connectivitat, la mobilitat, l’accés als nodes decisoris, la transferència
tecnològica, la formació professional i la qualificació contínua, els transports públics,
els subministraments energètics, la gestió de residus i la senyalització, entre d’altres.
La Junta Directiva de la FEGP la composen quaranta-vuit directius que en el seu
conjunt s’identifiquen amb la diversitats de geografies i sectors que composen el mapa
econòmic granpenedesenc. Martí Sistané, president, i Santi Carda, president adjunt,
lideren la institució.
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