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LA CAMBRA DE TERRASSA PRESENTA A
BRUSSEL·LES
ELS
RESULTATS
DEL
PROJECTE EUROPEU Q-PLACEMENTS DE
MOBILITAT
INTERNACIONAL
D’ESTUDIANTS D’FP
La Cambra de Terrassa ha liderat la xarxa europea que ha
comptat amb la participació de 10 països cobrint una àrea de 747
centres d’FP, 228.586 estudiants d’FP i 733.488 empreses
Terrassa, 22 de setembre de 2014. La Cambra de Comerç i Indústria
de Terrassa ha presentat les conclusions de l’activitat de la xarxa
europea Q-Placements en el marc de la conferència de final de projecte
que va tenir lloc el dia 19 de setembre a Brussel·les. Josep Prats,
director gerent de la Cambra de Terrassa, com a representant de
l’entitat que ha liderat el projecte internacional, va exposar les
característiques, evolució i resultats del projecte, les eines de gestió
desenvolupades i la implicació del sector empresarial, així com l’abast
del projecte i la seva aportació a la gestió de l’intercanvi i les pràctiques
internacionals en l’àmbit de la formació des de la perspectiva de la
mobilitat.
El projecte Q-Placements s’ha dut a terme en 3 fases que s’han
desenvolupat en estreta col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa:
una primera fase (2007-2008), de prospecció per definir les línies d’un
futur projecte centrat a impulsar la mobilitat dels estudiants d’FP; una
segona fase (2008-2010) d’inici del projecte Q-Placements amb 9 socis
de 7 països europeus per desenvolupar les eines per aconseguir unes
pràctiques internacionals de qualitat pels estudiants d’FP, en concret es
va publicar un Manual en 10 idiomes; i una tercera fase (2011-2014) de
desenvolupament de la xarxa Q-Placements -Q-Placement.net- i de les
eines necessàries per al seu funcionament.
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El projecte Q-Placements.net ha finalitzat el seu cicle després de
dissenyar i desenvolupar sengles eines de gestió comunes i d’abast
europeu de les pràctiques internacionals de Formació Professional
regides per procediments comuns de qualitat i un programa de mobilitat
comú i que ha conclòs amb el desenvolupament d’un programa pilot
d’intercanvi internacional d’estudiants i aprenents d’FP al llarg del darrer
any. Les 13 organitzacions sòcies de la xarxa Q-Placements van posar
en marxa el setembre de 2013, previ al període de pràctiques pilot, un
protocol per assegurar l’estandardització dels models de conveni,
unificació de criteris d’actuació i valoració, el desenvolupament de la
base de dades d’empreses d’acollida i el llançament del Mobility Help
Desk per a empreses i estudiants.
Josep Prats va destacar especialment l’interès i la implicació del
col·lectiu empresarial, més de 300 empreses, que s’han incorporat de
forma activa en la xarxa com a col·laboradores en l’acollida d’estudiants
en pràctiques de diferents especialitats de la Formació Professional.
També, el paper de les organitzacions dels 10 països implicats en el
projecte, com centres d’FP, empreses, cambres de comerç, associacions
empresarials, administracions públiques i sindicats, que han participat
en el disseny i desenvolupament d’un protocol d’actuació d’abast
europeu que ha permès garantir la qualitat de les pràctiques
internacionals d’FP i el disseny i implementació d’eines de gestió que
han contribuït a adequar els perfils dels estudiants a les necessitats de
les empreses d’acollida. Tot això ha culminat en el desenvolupament de
més de 55 projectes de mobilitat internacional en el marc de la xarxa
Q-Placements corresponents a diferents especialitats de Formació
Professional, diferents sectors empresarials i sota la coordinació de
diferents organitzacions.
Actuació per una mobilitat sostenible
En la seva intervenció, Josep Prats va traslladar també, en nom dels
tretze socis que integren la xarxa Q-Placements, la necessitat
d’implementar un model comunitari de gestió de la mobilitat en el marc
del conjunt dels programes europeus de formació que promouen
l’intercanvi i pràctiques d’estudiants dins de la Unió Europea, com és el
cas de l’Erasmus, que asseguri la seva sostenibilitat. En aquest sentit,
els socis de Q-Placements advoquen per un model de gestió
estandarditzat i en el marc d’una plataforma comuna europea, sota els
criteris d’una metodologia comuna i un pressupost definit i apropiat per
Pàgina 2 de 4
Departament de Comunicació
Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
Telèfons: 93 733 98 33 / 678 754 207
E-mail de contacte: comunicacio@cambraterrassa.es

a la seva gestió. En aquest sentit, l’experiència de la xarxa QPlacements hauria de servir com a model per al desenvolupament d’una
plataforma integrada per a la gestió de la mobilitat internacional
d’estudiants per garantir-ne la seva eficiència i sostenibilitat.
Davant de les previsions de creixement de la mobilitat europea –un 5%
fins a l’any 2020- especialment en l’àmbit de la capacitació laboral per a
estudiants i aprenents d’FP, els representants de les diferents
institucions que han participat en la cerimònia de tancament del
projecte Q-Placements van analitzar i debatre solucions per garantir una
sostenibilitat a llarg termini de la mobilitat europea.
Carles Pons, president de la Comissió de Comerç Internacional de la
Cambra de Comerç de Terrassa i conseller del Grup Circutor, va obrir la
cerimònia amb una conferència sobre els aspectes clau de la xarxa QPlacements i de la mobilitat europea. L’acte també va comptar amb les
intervencions de Bettine Gola, assessora d’Afers de la UE
d’Eurochambres, Dominique Van den Hove, representant del
Departament de Projectes de l’UE VOKA-Flandes Oriental, Luca Boetti,
cap del Departament de Projectes de l’UE de IFOA, i Marta Mencía,
tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa. També hi va participar
Gabriele Marzano, representant de la Regió Emilia-Romagna, que va
presentar el projecte I-Move de mobilitat, en qualitat de líder del
projecte. Va cloure l’acte Ulrike Storost, cap de l’equip d’ocupació
juvenil de la Direcció General de Treball, Afers Socials i Inclusió de la
Comissió Europea, que va parlar de la importància dels projectes de
cooperació per a la mobilitat.
La major xarxa europea de capacitació laboral i pràctiques
internacionals d’FP
Q-Placements s’ha convertit en una de les majors xarxes d’empreses
d’acollida per a la capacitació laboral i pràctiques internacionals
d’estudiants de Formació Professional. El consorci està format per 13
socis de 10 països (Espanya, Itàlia, Romania, Polònia, Bulgària,
Alemanya, Bèlgica, Suècia, Regne Unit i França) cobrint una àrea de
747 centres d’FP, 228.586 estudiants d’FP i 733.488 empreses.
La xarxa està integrada per la Cambra de Comerç i Indústria de
Terrassa, com a soci líder del projecte; Patronat Municipal d’Educació
(PAME) (Ajuntament de Terrassa); Wirtschaftsakademie Schleswig
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Holstein GmbH (Alemanya); Centre d’Innovació Bautzen (Alemanya);
Voka Cambra de Comerç de l’Est de Flandes (Bèlgica); Cambra de
Comerç i Indústria de Dobrich (Bulgària); Cambra de Comerç i Indústria
de Plovdiv (Bulgària); Cambra Regional d’Oficis i d’Arts de MidiPyrénées (França); IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali
(Itàlia); Fundació per a la Promoció de l’Emprenedoria (Polònia);
Liverpool Compact (Regne Unit); Cambra de Comerç, Indústria i
Agricultura de Timisoara (Romania); i l’Escola Tècnica de Gotemburg
(Suècia).
Finalment, la xarxa ha comptat amb la implicació activa de 383
organitzacions associades implicades provinents de 10 països d’Europa
(132 escoles de FP, 203 empreses d’acollida –majoritàriament pimes-,
14 cambres de comerç, a més a més de les participants com a sòcies en
el projecte, 7 centres de negocis i 16 departaments d’Educació de les
Administracions públiques, a més a més de 8 organitzacions i 3
sindicats)

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
La Cambra de Comerç i Indústria 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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