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Neus Lloveras, nova presidenta de
la Federació Empresarial del Gran
Penedès
L'empresària vilanovina vol «modernitzar» l'entitat i ?donar-li veu? més enllà del
Penedès

L'empresària Neus Lloveras és la nova presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès
(FEGP). L'exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú ha guanyat aquest dimarts les eleccions de la
patronal penedesenca imposant-se per 189 a 76 vots al fins ara president de la FEGP, Martí
Sistané, que optava a la reelecció. En declaracions a l'ACN, Lloveras ha explicat que afronta el
repte amb les ganes de ?modernitzar? l'entitat i treballarà per ?donar-li veu fora del territori". La
nova presidenta s'ha mostrat ?agraïda? als socis que l'han votat i diu que el resultat demostra
?que els empresaris tenien ganes de canvi?.

Lloveras ha obtingut el 71% del total dels vots, una clara majoria que li facilitarà poder tirar
endavant els projectes que ja havia presentat als més de 900 socis que té la federació durant les
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trobades prèvies als comicis. La nova dirigent ha explicat a l'ACN que vol fixar els objectius
d'aquests propers 4 anys ?conjuntament amb els associats? i ha dit que obrirà una jornades de
debat per definir les primeres accions. Lloveras ha fet una crida a tots els socis per mantenir ?la
bona salut? que té el món empresarial al territori. ?La unitat dels empresaris de les tres
comarques del Penedès és essencial per poder fer front a les nostres demandes?, ha dit.
Lloveras com a primera dona que presideix la FEGP també ha reivindicat el paper de la dona
treballadora i ha explicat que des d'aquest nou càrrec ?lluitarà? perquè les dones empresàries
?tinguin la seva pròpia veu?.
Aquestes eren les primeres eleccions a la FEGP des de la fusió, en una sola entitat, de les
antigues patronals ADEPG (Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf) i la UEP (Unió
Empresarial del Penedès). Més de 300 empresaris del Penedès s'han acostat fins a la Finca
Mas Solers de Sant Pere de Ribes per efectuar el seu vot en una assemblea extraordinària
celebrada aquest dimarts al vespre.
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