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LA CAMBRA DE TERRASSA CELEBRA ELS 

DEU ANYS DE GESTIÓ DEL PROGRAMA 

EUROPEU “ERASMUS PER A NOUS 

EMPRENEDORS”   

 
Amb aquest motiu, la Cambra  publica deu experiències d’èxit de 

nous emprenedors que han participat en aquest programa europeu 

 

La institució  és l’única organització catalana que ha gestionat 

ininterrompudament aquest programa des de l’any 2009 

 
 

Terrassa, 6 de novembre de 2019. Coincidint amb el 10è aniversari de la 

incorporació de la Cambra de Terrassa al programa europeu d’intercanvi 

Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus per a Nous Emprenedors), la 

institució publica un recull de deu experiències d’èxit de nous 

emprenedors que, mitjançant la seva participació en aquest programa, al 

llarg d’aquests deu anys, han creat la seva pròpia empresa.  

 

D’acord amb una enquesta realitzada per la Cambra, també amb motiu de 

la celebració dels deu anys de desenvolupament del programa Erasmus 

for Young Entrepreneurs, per saber quin ha estat el seu impacte en els 

nous emprenedors que hi han participat, el  66% d’aquests hauran 

acabat constituint la seva pròpia empresa. A més, el 81% dels nous 

emprenedors encara manté contacte amb l’empresa d’acollida i el 34% ha 

establert relacions estables de negocis amb el seu empresari mentor. El 

53% ha assegurat que té previst establir relacions de negoci amb 

l’empresari d’acollida en el futur. El 65% dels nous emprenedors, durant 

aquests 10 anys, ha estat dona i el 35% homes. Del total, el 83% tenia 

menys de 40 anys quan es van incorporar al programa i el 17% eren 

majors de 40 anys. 

 

Programa Erasmus per a nous emprenedors 

 

La Cambra de Terrassa, que des de l’any 2009 ha estat implicada 

activament i de forma ininterrompuda en el programa, lidera un consorci 
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europeu per operar en el marc del programa Erasmus per a Nous 

Emprenedors des de l’any 2017. 

 

Un total 40 països participen actualment en el programa Erasmus per a 

Nous Emprenedors: Albània, Alemanya, Armènia, 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, Turquia, Ucraïna i Xipre i, des de l’any 2018 en forma de programa 

pilot, Estats Units, Singapur i Israel. 

 

 

Més informació sobre el programa Erasmus per a Nous Emprenedors. 

 

 

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 la 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cambraterrassa.org/projectes-internacionals/erasmus-per-a-nous-emprenedors/

