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Comunicat a premsa 
 
 
 
 
El composen entitats dels àmbits social, cultural i  econòmic 

L’Alt Penedès ja té el seu Consell Econòmic i Socia l 
 
 
El CESAP, Consell Econòmic i Social de l’Alt Penedè s, és el resultat d’una 
convenció entre institucions penedesenques de secto rs diferents, com ho són 
les organitzacions empresarials, els sindicats i el  món de la cultura.  
 
 
En total són sis les entitats que s’han posat d’acord per encetar aquest nou projecte: 
Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEG); 
Cambra de Comerç de Barcelona, Delegació de l’Alt Penedès; Comissions Obreres 
(CC.OO.), Alt Penedès i Garraf; Institut d’Estudis Penedesencs (IEP); Unió 
Empresarial del Penedès (UEP) i Unió General de Treballadors (UGT), Anoia, Alt 
Penedès i Garraf. 
 
El CESAP neix amb la referència dels consells econòmics i socials, figura de 
participació i debat molt consolidada en altres entorns geogràfics. De la mateixa 
manera, té com a objectiu actuar a través del diàleg i el tractament analític d’aquells 
temes que puguin ser considerats com a prioritaris per part de la societat 
penedesenca.  
 
El propòsit dels dictàmens i la publicació d’informes sempre tindrà un caire contributiu i 
d’aportació positiva en relació amb les administracions públiques, particularment amb 
els ajuntaments i la política local, estaments amb els què es procurarà mantenir línies 
de col·laboració i entesa. 
 
Des de fa dos mesos, els membres del CESAP treballen en un calendari d’actuacions i 
ja han acordat que, en el seu primer any d’activitat, el Consell abordarà preferentment 
les temàtiques de la formació professional, en tots els seus vessants, i la mobilitat, tant 
interna com en relació amb els territoris veïns, i per tant a partir de la posada en marxa 
de la nova C-15.   
 
Com a punt de partida, el Consell Econòmic i Social de l’Alt Penedès promou una 
jornada de màxima participació al voltant dels escenaris de futur de la comarca. 
Aquest esdeveniment està datat per al dilluns 3 d’octubre, en sessions de matí i tarda, 
al castell de Sant Martí Sarroca. 
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El funcionament del CESAP no preveu la composició d’una estructura orgànica atès 
que les funcions i els compromisos són assumits per tots i cadascun dels seus 
membres de manera rotativa i itinerant. Pel que fa al seu pressupost, tenint en compte 
que no es contemplen despeses fixes ni de caire finalista, es nodrirà d’accions de 
patrocini exclusivament per a l’organització d’actes i l’edició impresa de dictàmens. 
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Entitats membres: 
 

Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEG) · Cambra de Comerç de Barcelona / 
Delegació a l’Alt Penedès · Comissions Obreres (CC.OO.) / Alt Penedès i Garraf · Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) 
· Unió Empresarial del Penedès (UEP) · Unió General de Treballadors (UGT) / Anoia, Alt Penedès i Garraf  


