Nota de premsa
En el marc d’una reunió celebrada el dimarts 13 de juny a la
seu de la Cambra de Terrassa
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Terrassa, 20 de juny de 2017. El president de la Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis de Terrassa, Marià Galí, al costat de Francisco Belil,
vicepresident de la Fundació Bertelsmann, van signar el dimarts 13 de
juny el document d'adhesió de la Cambra de Comerç de Terrassa a
l'Aliança per a la Formació Professional Dual, iniciativa promoguda per
la Fundació Bertelsmann, la Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la
Cambra de Comerç d'Espanya. Amb aquest acord, la Cambra de Comerç
de Terrassa ratifica el seu suport al desenvolupament d'accions
enfocades a la reducció de la desocupació juvenil a través de la
promoció i implantació de la Formació Professional Dual.
L'Aliança per a la Formació Professional Dual és una xarxa estatal
d'empreses que aposta per una metodologia de treball col·laboratiu,
creant aliances i sinergies positives entre organitzacions que generin el
major impacte possible en la millora de la inserció laboral dels joves
espanyols. L'element diferenciador és que tots els seus membres
treballen junts i aporten les seves experiències, recursos i coneixements
tècnics per aconseguir un objectiu comú: l'impuls i desenvolupament
d'una FP Dual de qualitat a Espanya.
La Cambra de Comerç de Terrassa treballa en la promoció d'estudis de
prospecció, de detecció de necessitats, d'adequació i millora de les
qualificacions professionals i de la Formació Professional a les
necessitats del sistema productiu; en la participació de les empreses en
les pràctiques i en l'aprenentatge, i especialment en la formació dual. A
nivell municipal, col·labora amb el Consell de Formació Professional de
Terrassa format pels diferents actors de la ciutat relacionats amb la
Formació Professional per a la seva promoció i difusió i participa en
projectes europeus relacionats amb aquesta formació en diferents
xarxes nacionals i internacionals. Actualment la Cambra de Terrassa
està participant en un projecte europeu de FP Dual, l’AC4SME
(Assessors de formació d’aprenents per a pimes) www.ac4sme.eu. Es
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EUROCHAMBRES, l’Associació Europea de Cambres de Comerç i
Indústria, i implementat per les Cambres de Comerç i Indústria de 12
països. L’objectiu final de l’AC4SME és involucrar cada vegada més
pimes en la formació d’aprenents, posant a disposició de l’empresa
l’assessorament professional i les eines de gestió necessàries per tal
que aquesta formació sigui de qualitat i satisfactòria per als interessos
tant de les empreses com dels aprenents.
En l'acte, Marià Galí, president de la Cambra de Comerç de Terrassa, ha
destacat que "les Cambres de Comerç tenim la funció de participar amb
les administracions competents en l'organització de la formació pràctica
en els centres de treball inclosa en els ensenyaments de Formació
Professional i en les accions i iniciatives formatives de la Formació
Professional Dual. En el nostre cas, des de la Cambra de Terrassa
desenvolupem projectes de context internacional que afavoreixen el
desenvolupament de la Formació Professional i la Formació Professional
Dual a la nostra demarcació, l’objectiu és crear valor afegit en
l’ecosistema local de la Formació Professional.”
Per la seva banda, Francisco Belil, vicepresident de la Fundació
Bertelsmann, ha insistit que "és imprescindible que les Cambres de
Comerç donin suport a la difusió i promoció de la Formació Professional
Dual perquè el sector empresarial aposti per ella com ja ho fan altres
països centreeuropeus. Unint esforços i creant sinèrgies aconseguirem
impulsar i adaptar al nostre entorn aquest model d'èxit."
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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