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Wings4Success és un projecte innovador que promou la 
comunicació intergeneracional com a part fonamental de la 
gestió empresarial a partir de la transferència de 
coneixement i innovació entre generacions joves i sèniors i 
la implementació de pràctiques d’aprenentatge a les pimes 
 

LA CAMBRA DE TERRASSA ACULL LA 
SEGONA TROBADA DEL PROJECTE 
EUROPEU DE COMUNICACIÓ I 
APRENENTATGE  INTERGENERACIONAL 
A LES PIMES 
 
Terrassa, 27 d’octubre de 2015. La Cambra de Comerç i Indústria de 
Terrassa acull la segona trobada dels socis europeus que promouen el 
nou projecte Wings4Success d’aprenentatge intergeneracional a les 
petites i mitjanes empreses. En el transcurs d’avui i demà, 27 i 28 
d’octubre, representants de la Cambra de Frankfurt Oder (IHK–
Projektgesellschaft (Alemanya), la BFI de Tirol (Àustria), el 
MentorTec (Portugal), el FORTH (Greece) i la Cambra de Comerç de 
Terrassa es reuneixen per analitzar la situació actual de la comunicació 
intergeneracional en el marc de la gestió empresarial i els aspectes 
claus en la transferència de coneixement, valoració de competències 
intergeneracionals  i processos d‘intercanvi de capacitats entre 
generacions pel que fa a la gestió de la innovació i l’experiència amb 
l’objectiu de dissenyar i implementar eines estratègiques de 
desenvolupament i formació  que contribueixin a reforçar la 
competitivitat de la gestió empresarial a partir de la transferència de 
coneixement intergeneracional mitjançant processos específics de 
comunicació i d‘aprenentatge.  
 
Per als socis del programa europeu Wings4Success l’aprenentatge 
intergeneracional a les empreses és clau per gestionar els canvis en les 
tendències demogràfiques i potenciar el nivell de competències 
professionals i la capacitat d’innovació i competitivitat empresarial. El 
projecte promou fórmules que integrin la capacitat innovadora dels 
joves menors de 30 anys amb l’experiència de la generació de 
professionals sènior, major de 50 anys, mitjançant la cooperació i la 
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transferència de coneixement. El propòsit del programa europeu és 
desenvolupar i implementar pràctiques d’aprenentatge 
intergeneracional a les pimes. 
 
El projecte compta amb la implicació voluntària de directors, gerents, 
experts en recursos humans de petites i mitjanes empreses de tots els 
sectors que ja han participat en una enquesta i alguns en una entrevista 
internacional, que utilitzaran les eines que es desenvoluparan en el 
marc del projecte per afavorir l’aprenentatge intergeneracional i que 
també participaran en un seminari de formació orientat a aprendre més 
sobre com implementar amb èxit el procés de cooperació i transferència 
de coneixements i fomentar la comunicació formal entre professionals 
joves i sèniors. El projecte Wings4Success, que té una durada de tres 
anys, va iniciar la seva singladura el novembre de 2014 amb una 
trobada a  Cambra de Frankfurt Oder (Alemanya) i finalitzarà el 31 
d’agost de 2017. 
 
Per a més informació es pot accedir a la web del projecte 
WINGS4SUCCESS www.wings4success.eu 
 
 
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. 

 
 


