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JÚLIA BAGARIA 

 
 
“La meva passió és fer pel·lícules que emocionin a 
través de les imatges, el so i ritme. M’agrada captar 
moments i sentiments especials, únics, espontanis i 
fer que puguin perdurar en el temps per poder-los 
reviure per sempre més. Estic molt agraïda i em 
sento molt afortunada d'haver pogut fer el 
programa Erasmus per a Joves Emprenedors, per la 
gran oportunitat que em van donar. Gràcies a 
l’estada a l’empresa londinenca The 
Dreamcatchers Wedding Filmmakers, amb el meu 
empresari d’acollida, he pogut aplicar moltes de les 
coses que hi vaig aprendre a la meva empresa de 
vídeos de casament, Cotó Films. Els cinc mesos que 
vaig estar a The Dreamcatchers, rebent els seus 
consells, coneixements i recomanacions, em van 
donar l’embranzida que necessitava per aconseguir 
posicionar la meva empresa, Cotó Films, entre les 
empreses de vídeos de casament principals de 
Catalunya.” 

 

 
ANY 2016 

5 MESOS AL REGNE UNIT 

AUDIOVISUAL 

https://www.cotofilms.cat/ 

 
 
  
 

ADELINA MARA ARAUJO 
 
“El que vaig aprendre amb la meva empresària 
d’acollida va ser molt més que ser empresari d’èxit.  
La psicologia infantil i familiar és un tipus de negoci 
diferent.  Treballem per (i per al)  benestar dels nens 
i  de les famílies.   
L’experiència d’intercanvi em va donar la confiança 
que necessitava per dirigir el meu equip, relacionar-
me amb els pares i atendre els nens el millor 
possible. Conèixer la meva empresària d’acollida 
em va fer veure com podria treballar no només com 
empresària, sinó també amb la cura necessària per 
estar al servei de qui estaria ajudant. 
El programa Erasmus for Young Entrepreneurs ha 
donat suport a la meva passió per ajudar als altres.  
L’empenta que em va donar m’ha permès viure la 
gran experiència d’haver ajudat centenars de 
famílies en el benestar dels seus estimats fills.“ 
 

 

 
 

ANY 2009 

1 MES A ALEMANYA 

PSICOLOGIA 

https://www.crianca.cat/ 

 

  

  

 
 

 
 

https://www.cotofilms.cat/
https://www.crianca.cat/
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MERTXE PARIS 

 
 
“El meu intercanvi va tenir lloc durant tres mesos 
amb un experimentat empresari, a Barefoot Books, 
una editorial d’Oxford. Aquesta experiència em va 
ajudar a aprendre les habilitats necessàries per a 
dirigir una petita empresa, a més a més de les 
oportunitats de cooperar amb socis estrangers o 
conèixer nous mercats. 
El programa Erasmus per a nous Emprenedors  em 
va donar prou seguretat per superar tots els 
obstacles que vaig trobar a la creació de la meva 
empresa. Ara, Mosaics Llibres és una editorial 
petita, però consolidada. L’any 2014 jo era 
autònoma i ara som 10 col·laboradors. Publiquem 
llibres per a nens de gran qualitat. El nostre objectiu 
és crear llibres que animen els nens i les famílies a 
llegir per plaer. Sempre per plaer. Els nostres pilars 
són alta qualitat,  proximitat, sostenibilitat 
(ecoedició), compromís social (la literatura com a 
eina de transformació social), llibres de viatges 
llargs, innovació i diàleg amb els nostres lectors” 

 

 
ANY 2013 

3 MESOS AL REGNE UNIT 

EDITORIAL 

http://www.mosaicsllibres.com/ 

 

 

 
 
 

LLUÍS RISCHAK 
 
“Quan vaig participar al programa Erasmus per a 
Nous Emprenedors acabava de crear la meva 
empresa de consultoria de qualitat i millora 
empresarial Quality Economics. 
Vaig fer una estada d’un mes amb un empresari 
experimentat a Itàlia per poder visualitzar des de 
dins com treballava una empresa consolidada del 
meu sector.  
La meva participació al programa Erasmus for 
Young Entrepreneurs em va obrir la porta a noves 
idees i nous models de negoci que abans no havia 
explorat, fet que em va ajudar a diversificar i em va 
fer canviar d’opinió de moltes de les idees de la 
meva etapa inicial. 
Actualment, amb 9 anys al mercat, som un equip 
experimentat i multidisciplinari de 6 professionals 
associats amb més de 15 col·laboradors. A més a 
més de la línia de consultoria Quality Economics, 
disposem de la línia d’Assessoria per autònoms i 
microempreses “Assessors associats” on prestem 
serveis de gestió laboral, fiscal i comptable.” 
 

 
 

 
 

 

ANY 2011 

1 MES A ITÀLIA 

CONSULTORIA 

http://www.qualityeconomics.com/ 

 
 
 
 

http://www.mosaicsllibres.com/
http://www.qualityeconomics.com/
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XAVIER MORLANS 

 
 
“Sempre que parlo de l’Erasmus for Young 
Entrepreneurs no només l’anomeno com una 
experiència si no com l’aventura, ja que per mi ho va 
ser, probablement de les més importants i intenses 
que he fet. Vaig tenir molta sort que l’empresa 
britànica Buzz Sweets / Philon Nuts em va acollir 
com un membre més de l’equip, i em van ensenyar 
a treballar i destacar per sobre de grans empreses 
que són competència. 
Tot sona tant maco i divertit... sobretot quant surt la 
paraula “Erasmus”.  Però en el meu cas va ser 
quelcom més que intens ja que durant el matí feia 
les 8 hores a l’empresa britànica i després seguia 
treballant des de l’habitació de lloguer portant a 
distància tots els projectes dels clients que ja 
teníem. El recolzament del meu soci, Lluís Feliu, des 
de Barcelona, i el fet  de què els clients van entendre 
i recolzar la nostra situació, va ser clau. De fet els 
clients van valorar molt positivament que la nostra 
agència participés en aquest intercanvi. Gràcies a 
aquesta experiència a edeon.net no tenim por de 
treballar en altres mercats, properament farem el 
salt obrint una seu a Mèxic, i ara som nosaltres els 
què acollim nous emprenedors i ara ells tenen 
l’oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment” 
 

 

 
 

 

ANY 2012 

4 MESOS AL REGNE UNIT 

COMUNICACIÓ 

http://www.e-deon.net/ 

 

 

GERARD PUJADÓ 
 
“Gràcies al programa Erasmus for Young 
Entrepreneurs he pogut aprendre la vessant 
tècnica, no només l’artística de la meva professió, 
he pogut orientar la meva idea de negoci al mercat 
i he fet molt networking. El meu empresari 
d’acollida té molta experiència en el sector, i això 
em va facilitar fer molts contactes. Vaig tenir 
l’oportunitat de participar a les reunions de 
desenvolupadors de Galway. En aquestes reunions 
he rebut moltes recomanacions per a poder fer 
realitat el meu projecte. A més a més, m’he pogut 
inspirar  amb les seves experiències i la seva visió, i 
conèixer de primera mà com les seves empreses 
havien prosperat.  
 Apart de la gran experiència professional i personal 
que he viscut, he fet molts contactes pel meu futur 
negoci i amb el meu empresari d’acollida ja estem 
planificant com col·laborar en un futur” 

 

 
 
 
 
ANY 2019 

3 MESOS A IRLANDA 

VIDEJOCS 

 

ÀLEX FRIAS 
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  “Vaig fer dues estades d’intercanvi: l’any 2018 amb 
una empresa turca especialitzada en organització 
d’esdeveniments orientats a universitats i 
institucions sense ànim de lucre i una altra als 
Estats Units, amb una consultoria d'empreses 
especialitzada en la gestió de plans de negoci i 
esdeveniments en l’àmbit de la innovació i 
l’emprenedoria. En totes dues experiències, la 
transferència de coneixement es va fer de forma 
bilateral i el benefici ha estat sempre mutu. És un 
win-win del qual pot sorgir una futura col·laboració 
entre l’emprenedor i l’empresa d’acollida. Com a 
emprenedor, jo els vaig proporcionar suport a 
desenvolupar el seu projecte i a mi em van aportar 
coneixement tècnic i d’innovació i de  nous models 
de gestió. L’experiència obtinguda gràcies a 
l’intercanvi professional ha estat tan positiva que 
m’ha ajudat a reconduir el meu projecte inicial, 
consolidar-lo i fer-lo créixer. 
Actualment estic desenvolupant la meva Assessoria 
i Associació per a la mobilitat internacional i 
emprenedoria per a joves.  A més a més, la meva 
estada a Nova York em va oferir l’oportunitat  de 
col·laborar en el llançament a Europa de la 
plataforma d’emprenedoria Rebelbase, que s'ha 
convertit en el nostre producte estrella.” 
 

 
ANY 2018 I 2019 

6 MESOS A TURQUIA 

3 MESOS A NOVA YORK (EYE GLOBAL) 

ASSOCIACIÓ PER A LA MOBILITAT 

INTERNACIONAL I EMPRENEDORIA 

https://youthbcn.com/ 

 
 
 
 
 

 

BERTA DURAN 
 
“Mitjançant el programa Erasmus per a Joves 
Emprenedors vaig tenir la increïble oportunitat 
d'intercanviar experiències i ampliar coneixements 
pràctics del negoci a la ciutat d'Edimburg, Escòcia, 
durant sis mesos, el màxim que dura el programa, 
encara que jo vaig tornar-hi  de nou a Edimburg per  
allargar la meva estada durant quatre  mesos més. 
Gràcies a l'experiència professional i vital que vaig 
adquirir, vaig crear la meva pròpia empresa, 
“Abraza Tu Libertad”, la qual segueix creixent i, que 
actualment ofereix serveis de coaching en salut i  
tallers per a deixar hàbits de vida poc saludables 
(tabac, beguda, sucre, etc.) tant per a particulars  
com per a empreses. Properament, tenim pensat 
oferir  als nostres clients, nous i excitants serveis 
com, per exemple,  els retirs” 
 
 
 

 

 
 
 
ANY 2016 

6 MESOS AL REGNE UNIT 

COACHING  

http://abrazatulibertad.com/ 

 
 
 

https://youthbcn.com/
http://abrazatulibertad.com/
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SUSANA REQUENA “Sempre m’ha quedat clar que l’art seria part de la 
meva vida. Després de molt de temps treballant en 
disseny gràfic, volia tocar materials i explorar una 
forma de creativitat que no es trobava en paper. 
Vaig començar a fer  ceràmica com a afició, a la gent 
li agradava i vaig començar a vendre les primeres 
peces. Quan vaig veure que era més que un hobby i 
que hi havien vendes, em vaig adonar que no 
coneixia la part empresarial. El meu intercanvi al 
programa Erasmus per a joves emprenedors va ser 
a Toulouse, amb un important ceramista. El que 
vaig aprendre amb l’experiència Erasmus per a 
Joves Emprenedors és principalment a nivell 
organitzatiu; Vaig fer tot: gestió, comunicació, 
promoció, màrqueting, venda i relació amb els 
clients. A més a més, he desenvolupat noves idees en 
l’àmbit artístic i en la ceràmica. 
 Després d’haver tingut en compte l’estructura de 
comercialització del taller del meu empresari 
d’acollida, m’he plantejat el meu propi negoci i 
m’he decidit per un negoci de venda online en 
anglès. En fer-ho, espero arribar al meu públic ”. 
 

 

 
 

ANY 2017 

1 MES A FRANÇA 

CERÀMICA ARTÍSTICA 

https://www.susanarequena.com/ 

 

 

IRENE VILA 
 

"Sempre he cregut en l'emprenedoria i he mirat 
d'explorar-la i potenciar-la com a mitjà creatiu. En 
acabar la carrera en Disseny d'arquitectura interior 
i industrial vaig decidir posar-me pel meu compte a 
treballar com a tècnica especialitzada en 
bioconstrucció. Després dels cinc anys de professió 
vaig veure com podria ser una oportunitat de negoci 
especialitzar-me en una tipologia d'estufes 
nòrdiques, pel seu alt rendiment calorífic, 
sostenible, saludable i humà.  
Vaig fer un intercanvi a una empresa familiar a 
Alemanya anomenada Lehm und Feuer on vaig 
estar sis mesos aprenent i intercanviant 
coneixements. Actualment segueixo col·laborant a 
l'empresa i és que hi han passes que decidim en 
plena consciència i altres en que la vida ens sorprèn 
com viure-la. I això ho dic perquè en aquest cas, el 
programa Erasmus for Young Entrepreneurs no 
només em va donar l'oportunitat de créixer i 
reorientar-me com a professional, sinó  que també 
m'ha permès construir una vida personal allà. A 
Lehm und Feuer ja estem treballant al Sud de 
França i  esperem que ben aviat podeu gaudir dels 
nostres serveis a la península." 

 

 
 
 

ANY 2018 

6 MESOS A ALEMANYA 

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE 

www.lehumundfeuer.com 

 

 

https://www.susanarequena.com/
http://www.lehumundfeuer.com/
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