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RECONEIXEMENT EXPLICIT DE LA CE A
LA CAMBRA DE TERRASSA AMB UN
CONVENI DE SIS ANYS PER A LA GESTIÓ
DEL PROGRAMA EUROPEU ERASMUS
FOR YOUNG ENTREPRENEURS
El programa està orientat a afavorir l’intercanvi de
coneixement i experiències entre nous emprenedors i
empresaris consolidats de diferents països europeus
Terrassa, 17 de febrer de 2017. La Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis de Terrassa continuarà assumint el lideratge en la gestió del
programa europeu Erasmus for Young Entrepreneurs a Catalunya per
als propers sis anys. La renovació del conveni marc per a l’execució del
projecte per part de la Comissió Europea, que la Cambra ha subscrit per
a un període de sis anys, ha estat interpretat com un reconeixement a
la trajectòria i el rol de l’entitat empresarial en l’impuls i
desenvolupament del programa internacional de mobilitat per a nous
emprenedors i una mostra incondicional de confiança en la seva
capacitat de gestió innovadora i emprenedora. En aquesta nova etapa la
Cambra exercirà el rol de líder el Consorci d’entitats que formen part del
projecte Ulixes EYES en el marc del programa Erasmus for Young
Entrepreneurs.
Erasmus for Young Entrepreneurs és un programa europeu de mobilitat
orientat a afavorir l’intercanvi de coneixement i experiències entre nous
emprenedors i empresaris consolidats de diferents països europeus per
fer prospecció sobre les oportunitats de col·laboració en parternariat. La
Cambra és avui l’única entitat catalana que hi ha estat implicada de
forma ininterrompuda des del seu inici l’any 2009, quan es va posar en
marxa com a projecte pilot per part de la Comissió Europea. L’ampliació
del període que abraça el conveni subscrit amb la Comunitat Europea
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fins a sis anys afavoreix l’operativa de la gestió i la prestació del servei,
assegura disposar d’un major termini en la planificació de les accions i
referma la seva viabilitat adreçada a uns participants –empreses i
emprenedors- que disposaran d’un interlocutor únic durant tot el
programa.
El nou conveni es desglossa en un total de tres projectes, cada un dels
quals abraça un total de dos anys durada. La primera acció, que es
desenvoluparà dins dels anys 2017-2018, serà el Kick off meeting del
projecte que tindrà lloc a la Cambra de Terrassa a principis de març i
que té com objectiu assentar les bases que guiaran l’execució del
projecte i que comptarà amb la col·laboració de tots els agents implicats
procedents de 10 països diferents.
Entitat precursora
La Cambra de Terrassa, que va formar part dels grups de treball
constituïts l’any 2007 per dissenyar el programa de cooperació
internacional Erasmus for Young Entrepreneurs, va ser pionera de la
seva posada en marxa a Espanya l’any 2009 amb l’objectiu de
promoure a nivell europeu la competitivitat en l’àmbit de l’emprenedoria
mitjançant l’aprenentatge, la formació en habilitats directives i la
transferència de coneixements a través de l’intercanvi transnacional de
nous emprenedors i l’estada en empreses consolidades. Des de la
perspectiva de la cooperació, l’emprenedor enriqueix la seva formació
amb l’experiència que pot proporcionar un empresari amb una carrera
professional consolidada, al mateix temps que aquest es nodreix de
noves perspectives del seu negoci, l’oportunitat d’ampliar una xarxa de
contactes i conèixer nous mercats o establir accions de cooperació amb
socis estrangers. L’activitat professional de l’emprenedor i l’empresari
que formen el parternariat pertany al mateix sector d’activitat o són
complementàries. L’estada de l’emprenedor a l’empresa d’acollida es
desenvolupa durant un període d’entre un i sis mesos.
Des de l’any 2009, la Cambra de Terrassa ha promogut i gestionat la
participació d’un total de 45 nous emprenedors en el programa fent una
estada en una empresa europea, així com la participació de 90
empreses catalanes que han acollit emprenedors procedents de
diferents països europeus. Per a la Cambra de Terrassa, a l’èxit del
programa i els bons resultats hi contribueix el creixement de l’activitat i
de la internacionalització experimentada per empreses de servei
Pàgina 2 de 3
Departament de Comunicació
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
Telèfons: 93 733 98 33 / 678 754 207
E-mail de contacte: comunicacio@cambraterrassa.org

principalment. Tant relacionades amb les indústries creatives i
tecnologies de la informació (disseny, audiovisual, editorial, videojocs,
publicitat, fotografia, música), empreses de formació així com amb les
professions lliberals, entre altres.
Pel que fa a l’abast geogràfic, un total de 36 països integren el
programa europeu Erasmus for Young Entrepreneurs: Alemanya,
Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia,
Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Islàndia,
Irlanda, Itàlia, Lituània, Letònia, Luxemburg, Macedònia, Malta,
Moldàvia, Montenegro, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca,
Romania, Sèrbia, Suècia i Xipre, a més a més d’Albània, Armènia i
Turquia, que s’hi han incorporat aquest mateix any 2017.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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