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Terrassa, 20 de març de 2018. La Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis de Terrassa i Sant Cugat Empresarial van signar ahir al vespre
un conveni pel qual la institució cameral formalitza la seva col·laboració
en l’organització dels esdeveniments de Tribuna Sant Cugat Empresarial
en qualitat de col·laborador oficial. L’acte de la signatura formal del
conveni va tenir lloc en el marc de la reunió del Ple de la Cambra a
càrrec de Marià Galí, president de la institució, i Joan Franquesa,
president de l’associació Sant Cugat Empresarial.
Aquest conveni complementa i amplia el que ambdues institucions
tenen subscrit des del mes de setembre de 2015 per promoure accions
conjuntes de suport a l’emprenedoria, internacionalització i innovació
empresarial, així com de promoció i foment del potencial econòmic i
empresarial del territori del Vallès Occidental, per preservar la seva
competitivitat i afavorir el seu creixement. Amb la signatura d’aquests
convenis, la Cambra i l’associació santcugatenca doten d’un marc formal
d’actuació a una col·laboració que mantenen des de fa molts anys per
impulsar diferents projectes en pro de la defensa del teixit empresarial
de Sant Cugat del Vallès i del conjunt de la demarcació.

Sobre Sant Cugat Empresarial
Sant Cugat Empresarial és l’associació multisectorial que representa a la micro, petita,
mitjana, gran empresa i emprenedoria amb interessos i vinculacions comercials i
empresarials a Sant Cugat i la seva àrea d’influència, i actua com a interlocutor i defensor
dels interessos de les empreses associades davant de les Administracions i altres estaments
públics i privats. Amb la signatura d’aquest conveni, Sant Cugat Empresarial reforça els
vincles amb les entitats amb connexió amb la promoció econòmica i el foment de l’activitat
empresarial, especialment les ubicades en l’àmbit de la demarcació de Sant Cugat
Empresarial, per potenciar la complementarietat i les sinèrgies que afavoreixin el suport al
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teixit empresarial de la demarcació. L’associació està representada al Ple de Cambra de
Comerç de Terrassa com a vocal consultor des de l’any 2006.
Sobre 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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