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La digitalització: un dels grans reptes de present i futur del teixit empresarial 

 

ACORD ENTRE LES CAMBRES DE TERRASSA, SABADELL 

I MANRESA PER DONAR SUPORT A LA TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL D’EMPRESES, AUTÒNOMS I EMPRENEDORS  

 

En el marc d’Acelera Pyme, una xarxa impulsada per la Cámara de España i 

Red.es amb dos objectius: fomentar la digitalització de pimes, emprenedors i 

autònoms i aportar diferents recursos per fer front a la crisi generada per la COVID-

19  

 

S’organitzaran conjuntament jornades informatives, de sensibilització i de 

capacitació sobre la digitalització del negoci, així com també s’oferirà un 

assessorament personalitzat per detectar les necessitats en cada cas i contribuir a 

la presa de decisions en matèria de digitalització  

 

Terrassa, 20 d’octubre de 2021. Les Cambres de Comerç, Indústria i Serveis de 

Terrassa, Sabadell i Manresa han arribat a un acord per fomentar la transformació 

digital d’empreses, autònoms i emprenedors en les demarcacions d’aquestes 

cambres, a través de l’oficina Acelera Pyme, una xarxa impulsada per la Cámara 

de España i Red.es.  

 

Assessorament gratuït i atenció personalitzada en digitalització 

 

Aquest acord sorgeix de la conscienciació per part de les cambres de Terrassa, 

Sabadell i Manresa pel que fa a la digitalització com un dels reptes prioritaris per 

al teixit empresarial de les seves respectives demarcacions i de la seva voluntat 

d’acompanyar les empreses, emprenedors i autònoms en aquest camí.  

 

Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
Tel. 93 733 98 33 
 
cambraterrassa.org 

  

https://www.cambraterrassa.org/acelera-pyme/
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Així, les empreses que formen part de les demarcacions de les tres cambres 

accediran a assessorament gratuït per part d’un equip professional especialitzat 

en transformació digital de l’empresa, que els donarà suport i identificarà les 

necessitats concretes en cada cas i que aportarà informació de valor afegit per a 

la presa de decisions en matèria digital. D’aquesta manera, les empreses 

participants disposaran d’una valoració objectiva de les necessitats en matèria 

digital i rebran un suport continuat per part de les cambres en la digitalització del 

negoci.  

 

Aquest assessorament inclou aspectes com ara la detecció d’oportunitats, 

aspectes clau en el llançament de nous productes , suport per crear i implementar 

una estratègia digital des de zero, o donar suport a les startups tecnològiques, 

així com també guiar en la presentació de sol·licituds de subvencions per a 

projectes tecnològics, etc.  

 

Diferents accions de sensibilització sobre la transformació digital: repte de 

present i futur 

Així mateix, les empreses, autònoms i emprenedors podran participar en diferents 

accions, webinars i activitats informatives, de sensibilització i de capacitació 

sobre l’ús de tecnologies digitals en el negoci.  

 

Cal remarcar també que les cambres obren un canal d’informació directa amb les 

empreses que participen a Acelera pyme per informar-les sobre les diferents 

ajudes, subvencions i d’altres convocatòries d’interès a les quals es poden acollir 

en matèria de digitalització. 

 

Red.es -entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Assumptes Econòmics i 

Transformació Digital a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i 

Intel·ligència Artificial- i Cámara de España van posar en marxa un conveni de 

col·laboració per a la creació de 60 oficines Acelera pyme a la Red Cámaras de 

Comercio. Aquest acord tindrà com a objectiu durant dos anys, impulsar la 

transformació digital de les petites i mitjanes empreses, micropymes, autònoms i 

emprenedors. Les actuacions estan cofinançades amb fons FEDER de la Unió 

Europea, en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 

2014-2020 (POPE) sota el lema “una manera de fer Europa”.  

 

cambraterrassa.org/webinars/
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Contactes per a declaracions:  

- Albert Moreno, Comunicació Cambra de Terrassa: Telèfon: 678 754 207 – 

amoreno@cambraterrassa.org   

 

- Marina Badenas, Comunicació Cambra de Sabadell: Telèfon: 93 745 12 12 – 

mbadenas@cambrasabadell.org  

 

- Bet Mercadé, Comunicació Cambra de Manresa: Telèfon: 93 872 14 22 – 

bet@catpress.cat  

 

 

 

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 
que 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. 
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