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La Cambra de Comerç de Terrassa manifesta el suport a les institucions
de la Generalitat de Catalunya, en coherència amb el seu posicionament
manifestat el 2012 en favor d’una negociació per al desenvolupament
econòmic, polític i social de Catalunya, l’adhesió al Manifest del Far el
2014 i l’Adhesió al Pacte Nacional pel Dret a decidir al març del 2017, i
per tant lamenta els esdeveniments succeïts aquest dies que limiten els
drets i les llibertats públiques.
Aquests fets mostren la manca de voluntat de diàleg per trobar solucions
acceptables al majoritari desig de la població de Catalunya de poder
pronunciar-se sobre el seu futur i, deterioren seriosament la possibilitat
d’una futura entesa i el prestigi d’Espanya i Catalunya a l’exterior.
Així doncs la Cambra fa costat a les institucions de la Generalitat de
Catalunya en defensa de l’autogovern i de l’expressió de la voluntat
majoritària dels catalans.

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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