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Un any que no oblidarem 
 

 

Consorci ULIXES EYES  
 

 

Intercanvis a prova de la COVID 19: 
 

1. Compliment de les mesures de prevenció anti-COVID 
 

2. Combinació d’intercanvis telemàtics i físics 
 

3. Intercanvis flexibles i discontinuats en llarg d’un any 

 
4. Intercanvis únicament Online, no remunerats 
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IGNACIO GONZALEZ 

 

"Vaig participar a aquest programa per diversos 

motius. En primer lloc, necessitava adquirir 
coneixements per al meu projecte empresarial que 
no tenia abans i que, a la ciutat on visc, no podia 
trobar. En segon lloc, em fa il·lusió viatjar i conèixer 
altres cultures i altres persones. I, en tercer lloc, 

perquè la meva organització intermediària em va 
facilitar tot el procés i em va donar la confiança que 
necessitava per a participar al programa. 
 

L'inici d'aquesta estada es va endarrerir unes 
setmanes en comparació amb el que inicialment es 
planejava a causa de la Covid 19 i em vaig traslladar 

a Berlín tan ràpid com es van obrir les fronteres i es 
van permetre els desplaçaments. 

 

Després de poc més de 3 mesos, he après coses que 
no m’imaginava i que m’ajudaran a començar el 
meu negoci. Sense aquesta experiència no hauria 

estat possible. A més, l’experiència vital de residir en 
una ciutat com Berlín plena d’art i creativitat no té 

preu." 

ESPANYA 
• ANY 2020 

• 3 MESOS A ALEMANIA 

• SERVEIS CULTURALS I ARTÍSTICS 

 
ORGANITZACIÓ INTERMEDIÀRIA: 
Cambra d’Oviedo 
crobles@camara-ovi.es  

  

TAMANNA YASMIN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEMANIA 
• ANY 2020 

• 6 MESOS A LUXEMBURG 

• EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

www.ttogether.org 
 

ORGANITZACIÓ INTERMEDIÀRIA: 
TGZ BAUTZEN 
samuel@tgz-bautzen.de 

 

“La meva motivació per convertir-me en empresària 

és establir els meus propis límits i sortir de la zona 
de confort. Vaig conèixer el programa EYE en un curs 

de formació i em vaig quedar molt encuriosida per 

l’estructura i per als possibles beneficis que podia 

comportar. Aquesta experiència la compto com una 
fita del meu futur negoci. 

 

Viure a un país estranger, l’oportunitat d’observar 
de prop un negoci, aprendre dels mentors i establir 

connexions internacionals per al meu futur negoci 

són alguns dels motius més importants per a 
participar al programa Erasmus per a Nous 
Emprenedors.” 

 

 
 

 

 

mailto:crobles@camara-ovi.es
https://cristinareigada.com/
mailto:crobles@camara-ovi.es
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ARMÈNIA 
• ANY 2020 

• 2 MESOS A ITÀLIA 

• EDUCACIÓ I TURISME 
 
ORGANITZACIÓ INTERMEDIÀRIA 
Centre de Suport a la Inversió 
erasmusarmenia@smednc.am 
 

      GAGIK BATIKYAN 
 
“En primer lloc, vull agrair al programa “Erasmus 

for Young Entrepreneurs” per donar-me 
l’oportunitat de participar-hi. Un agraïment 
especial a l’ONG amfitriona i a tot el personal que 

m’ha acollit i m’ha fet sentir com  a casa . 
 

 Tot el coneixement que vaig obtenir sobre educació 
no formal em va ajudar molt a continuar prosperant 

en la nostra pròpia ONG a Armènia.  
 

Sens dubte, recomanaria als nous propietaris 
d’empreses que s’iniciïn per participar en aquests 
programes. Estic content per l’experiència, els 
records inoblidables i els bons amics que he tingut 
durant aquests dos mesos.” 

 

 

 

                                             MAJA MOLINEK 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLONIA 
• ANY 2020 

• 4 MESOS A PORTUGAL 

• DISSENY ESCÈNIC, D’ESPAIS I D’EVENTS 
 

“Crec que el món ens ofereix infinites possibilitats. 
Amb una actitud positiva, -sempre intento pensar-, 

tot és possible per a mi i puc assolir els meus 
objectius. Crec que cada experiència ens fa crèixer, 

ser mes forts i guanyar més confiança. Segueixo 
aprenent noves habilitats per seguir endavant. 

 

La primera vegada que vaig saber del programa 
Erasmus per a Nous Emprenedors va ser a través 
d’un dels meus amics, que va tenir l'oportunitat de 

participar-hi fa dos anys. El programa em va 

semblar que estava molt bé desenvolupat i que era 

molt valuós, una oportunitat perfecta per anar a 
l’estranger i adquirir noves experiències. Com va 
resultar més tard, era una manera correcta 
d’obtenir coneixements pràctics en el meu camp i 

d’internacionalitzar el meu negoci.” 

ORGANITZACIÓ INTERMEDIÀRIA 
Agència Polonesa per al Desenvolupament 
Empresarial 
monika_fiszer@parp.gov.pl 
 
 
 

mailto:erasmusarmenia@smednc.am
mailto:monika_fiszer@parp.gov.pl
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                                             MILENA ZARBÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIA 
• ANY 2020 

• 2 MESOS A ALEMANYA 

• AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, 
INVESTIGACIÓ 

https://www.facebook.com/mondodellavita 

 
ORGANITZACIÓ INTERMEDIÀRIA 
CCIAATO 

erasmus.imprese@to.camcom.it 

“L’experiència a Alemanya va ser un punt d’inflexió 
per a mi. La meva activitat empresarial, Com 

Beenazioni, s’ocupa del biomonitoratge mitjançant 
himenòpters i certificació de qualitat ambiental, 
l’anàlisi de la composició florística local i estudis de 

biodiversitat. 

Durant la meva estada vaig conèixer molts actors 
locals, inclosos apicultors, agrònoms, investigadors 
i agricultors, establint relacions i amistats. 

 
 Encara estic en estret contacte amb els col·legues i 

el cap de l’IASP i tornaré aviat a Berlín per a un 
projecte sobre les zones d’amortiment ecològiques. 
Agraeixo sincerament al personal de la IASP de 
Berlín i de la Cambra de Comerç de Torí per la 

meravellosa oportunitat que m’han concedit, per la 

disponibilitat i l’amistat mostrada. Gràcies.” 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESLOVÀQUIA 
• ANY 2020 

• 5 MESOS A ESPANYA 

• SERVEIS DE EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
 

ORGANITZACIÓ INTERMEDIÀRIA 
Centre d’Educació i Innovació de Velmax 
vicvelmax@vicvelmax.sk 

LUDMILA KOSTELNIKOVA 
 

“Em sentiré sempre agraïda i afortunada d’haver 

pogut participar al programa Erasmus per a joves 
emprenedors. Ser educador és una feina que em fa 
sentir increïblement emocionada i realitzada cada 

dia. 

 Ser emprenedor requereix una gran dedicació, 
passió i molt de treball, tot el que estic disposada a 

donar a la meva futura acadèmia d’idiomes, fent 

servir amb orgull tota la metodologia, les habilitats 

tècniques i la gestió del temps que he aprés gràcies 

al meu empresari d’acollida. 
 
Ni tan sols puc començar a expressar l’enorme 
avantatge que em van donar simplement formant 

part d’aquest programa. Va ser un dels millors 
moments de la meva vida.” 
 
 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/mondodellavita
mailto:erasmusarmenia@smednc.am
mailto:samuel@tgz-bautzen.de
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 DÓRA BALOGH 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HONGRIA 
• ANY 2020 

• 6 MESOS A ESPANYA  

• MÀRQUETING 
https://doritaflorita.com  
 
ORGANITZACIÓ INTERMEDIÀRIA 
Cambra de Comerç i Industria de Veszprem 
attila.czigany@veszpremikamara.hu 
 

“Buscava una empresa d’acollida per millorar els 
meus coneixements sobre com dirigir una agència 

de màrqueting en línia. Volia tenir informació sobre 
les millors pràctiques i les eines en línia que 

s'utilitzen diàriament. Vaig corregir el càlcul de la 
meva estratègia comercial. Aquests canvis van ser 

importants per assolir el punt d'equilibri el primer 
any i guanyar el nombre de contractes. Finalment, 
vaig millorar les meves habilitats de resolució de 

problemes, presa de decisions, multitasca i gestió 
del temps. Al final de l’intercanvi, tenia la capacitat 

de treballar en un entorn internacional molt ocupat 
i de gestionar una empresa en línia en el dia a dia. 
 
Després del programa d’intercanvi, tinc previst 

dirigir el meu propi negoci, per tant, m’interessaria 

col·laborar amb el meu empresari d’acollida per a 
poder rebre el suport operatiu de Bakata Solutions 
SL.” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPANYA 
• ANY 2020 

• 3,5 MESOS A SUÈCIA  

• EDUCACIÓ INTERACTIVA 
 
ORGANITZACIÓ INTERMEDIÀRIA 
Cambra de Comerç de Terrassa 
internationalprojects@cambraterrassa.org 
 
 

MARIANNA CZUDOROVA 
 

“Els mesos previs al meu intercanvi van ser molt 
agitats tant en la meva vida personal com 

professional: a causa de la situació actual de la 
pandèmia, em vaig veure obligat a tornar a viure al 

meu país i deixar els meus plans per iniciar una 
empresa. No quedaven moltes esperances per a 

continuar, però, el programa Erasmus per a Joves 

Emprenedors va arribar just quan més el  

necessitava. 

 

 L’empresa d’acollida em va donar suport per trobar 

el meu nou camí i em va donar prou temps per fer un 
pas enrere i poder així reflexionar sobre la meva 

situació. Ara, tres mesos després d’haver acabat el 
programa, treballo per a una important empresa 

amb seu a Londres i, al mateix temps, estic en 

procés de crear el meu propi negoci de tutoria en 
línia. En resum, agraeixo haver participat en aquest 

programa, ja que m’ha donat la claredat i 
l’entusiasme que necessitava per a llançar els meus 

propers projectes” 
 
 

mailto:internationalprojects@cambraterrassa.org
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FRANÇA 

• ANY 2021 

• 6 MESOS A ESPANYA 

• EDUCACIÓ 
 
ORGANITZACIÓ INTERMEDIÀRIA 
OXALIS SCOP 
eye@oxalis-scop.org  
 

DANIEL MARTÍ 
 

“Aquests sis mesos han estat tot un èxit, tant a nivell 

personal com professional. Gràcies a Javier, el meu 
Host Entrepreneur,  he gaudit al màxim de Tenerife 
i he pogut implementar amb èxit la meva idea de 

portar l’ensenyament d’idiomes a la natura. Una 
experiència inoblidable. 

 
Durant aquests mesos vam crear un intercanvi 

d’experiències laborals en educació lingüística, 
activitats a l’aire lliure i turisme sostenible. Vam 

fusionar els nostres diferents camps de treball per 
millorar les meves competències com a New 
Entrepreneur, així com per donar suport i ampliar 
l’oferta d’activitats del negoci del meu empresari 
d’acollida. 

 
Aquesta relació va ser enriquidora a causa de la 
varietat d’habilitats complementàries de les dues 
parts.” 

  
 LOUIE VAN NIEUWENBORGH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÈLGICA 
• ANY 2020 

• 6 MESOS A ALEMANYA 

• MÀRQUETING 
 
ORGANITZACIÓ INTERMEDIÀRIA 
Voka- Càmera de Comerç del est de Flanders 
sophia.debruyne@voka.be 

 

“Erasmus per a Joves Emprenedors” em va 
permetre convertir-me en un empresari més segur, 

amb més poder i creativitat. Mitjançant una sòlida 

combinació de treball a casa amb reunions per 
Zoom i registres freqüents 1: 1 a l’estudi, vam poder 
mantenir un bon flux de treball i gestionar els 

projectes de manera eficient. 

 
A més, el model de negoci del meu Host 

Entrepreneur es va transformar positivament a 
través de la pandèmia, ja que van passar d’una 

agència creativa amb seu a Berlín a una comunitat 
pràcticament connectada amb empleats / 

autònoms de tot el món. Això em va permetre 
ampliar la meva xarxa i obtenir encara més 
experiència internacional de la que pretenia 

inicialment. 
 

Participar en el programa EYE durant una 
pandèmia va resultar ser una experiència fructífera, 

que m’ha ajudat a elaborar encara més la meva 

pròpia idea de negoci, tant en un món pandèmic 
com post-pandèmic. 

mailto:sophia.debruyne@voka.be


 

                                
    

                                                                                                                                                

ULIXES EYES SGA2 CONSORTIUM 

 

ARMÈNIA 

Centre de Suport a la Inversió 

Ms. Lilit Hayrapetyan - Tel.+374 55579597 
erasmusarmenia@smednc.am 

BÈLGICA 

Voka – Cambra de comerç del est de Flandes 

Ms. Sophia De Bruyne - Tel.+ 32 472216231 
sophia.debruyne@voka.be 

FRANÇA 

OXALIS SCOP 

Ms. Gilda Pérez- Tel. +33 652915215 
eye@oxalis-scop.org 

ALEMANYA 

Centre de Tecnologia i de Desenvolupament de Bautzen GmbH 
Ms. Daniela Samuel - Tel.+49 35913802020 

samuel@tgz-bautzen.de 

HONGRIA  
Cambra de Comerç i Indústria de Veszprem 

Mr. Attila Czigány - Tel.+ 36702128704 

attila.czigany@veszpremikamara.hu 

ITALIA 
Cambra de Comerç, Indústria, Artesania i Agricultura de Torí 

Dr. Emiliano Iannone - Tel.+39 0115716352 

erasmus.imprese@to.camcom.it 
POLONIA 

Agència Polonesa per al Desenvolupament Empresarial 

Ms. Monika Fiszer - Tel.+ 48 224328703 
monika_luczak@parp.gov.pl 

ESLOVÀQUIA 

Centre d’Educació i Innovació de Velmax 

Mr. Radko Lapos - Tel.+421 908848626 

vicvelmax@vicvelmax.sk 

ESPANYA 

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
Ms. Nuria López Zafra • Ms. Anna Pajarón - Tel. +34 93 733 98 33 

internationalprojects@cambraterrassa.org 

 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Oviedo 

Ms. Carmen Robles - Tel.+34 985207575 

crobles@camara-ovi.es 

 

mailto:sophia.debruyne@voka.be
mailto:eye@oxalis-scop.org
mailto:samuel@tgz-bautzen.de
mailto:attila.czigany@veszpremikamara.hu
mailto:erasmus.imprese@to.camcom.it
mailto:monika_luczak@parp.gov.pl
mailto:vicvelmax@vicvelmax.sk
mailto:internationalprojects@cambraterrassa.org

