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1. Contextualització del Pla d’internacionalització de Sant Cugat del 

Vallès 

Sant Cugat del Vallès s’ha convertit en el darrers anys en un referent indiscutible de ciutat 

cohesionada, sostenible, creativa i innovadora. Disposa d’un teixit productiu d’alt valor afegit, 

un sector cultural consolidat, una societat civil dinàmica i compromesa i institucions lligades al 

coneixement i a la innovació de primera línia. Tot això, juntament amb un hàbitat urbà de gran 

qualitat i una ubicació òptima, per l’entorn natural i la proximitat a Barcelona i a les principals 

infraestructures del país com el port o l’aeroport, fa que Sant Cugat tingui un potencial molt 

important de projecció internacional. 

En aquest sentit, el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 (PAM) ha inclòs el Pla 

d’Internacionalització com un dels deu plans estratègics que l’Ajuntament ha d’impulsar en 

aquest mandat. El Pla haurà de servir per definir la estratègia que guiï la internacionalització de 

la ciutat així com les principals línies d’acció que caldrà realitzar en aquest mandat.  

El PAM ha establert, a més, altres línies d’acció que tenen un clar potencial 

d’internacionalització, com són l’atracció de talent i inversió a la ciutat, el turisme de proximitat 

i la promoció del Monestir i del seu entorn com a centre singular, el pla d’innovació o l’aposta 

per la sostenibilitat, la qualitat urbana, la cultura i la creativitat. 

L’Ajuntament compta ja amb una rellevant experiència internacional que es canalitza a través 

de la implicació en iniciatives com l’Smart City Protocol o la participació en projectes finançats 

per la Unió Europea, fonamentalment en el marc del Programa Horizon 2020 i de l’Erasmus+. La 

participació en aquests projectes ha permès al municipi implementar accions amb altres ciutats 

europees, empreses i universitats en diversos àmbits com l’eficiència energètica, els esports i la 

mobilitat. D’aquesta manera, s’ha pogut compartir un coneixement d’alt valor afegit, trobar 

solucions que millorin la vida dels ciutadans i possibilitar a les empreses d’ampliar la seves 

possibilitats de fer negoci. 

Per altra banda, la ciutat té un fort compromís amb la cooperació al desenvolupament, els drets 

humans i la pau, un compromís que l’Ajuntament va plasmar en el Pla Director per a la 

Cooperació, la Pau i els Drets Humans (2012-2015) i que inclou accions de cooperació directa 

(fonamentalment amb Tarija, Bolívia), de col·laboració amb les ONGD de la ciutat i de 

sensibilització i educació pel desenvolupament. 

Igualment, la ciutat és seu d’institucions amb una important acció internacional, ja sigui en el 

terreny empresarial —empreses punteres com HP, Boehringer Ingelheim, Grifols—, el cultural 

—el Teatre-Auditori de Sant Cugat—, l’acadèmic i de la recerca —ESADE, la Universitat 

Autònoma de Barcelona o el Sincrotró Alba— o el de la cooperació al desenvolupament, la pau 

i els drets humans —la Universitat per la Pau i les altres entitats que conformen la Taula de 

Cooperació, Pau i Drets Humans—. 

 

 



 

2. Objectius 

A partir de l’anàlisi de context i del DAFO realitzats, es presenten l’objectiu general i els objectius 

estratègics que es pretenen aconseguir amb aquest Pla d’internacionalització. 

Objectiu general 

El Pla d’internacionalització de Sant Cugat del Vallès té el següent objectiu general: 

OG. Potenciar la projecció internacional de la ciutat de manera que contribueixi al 

desenvolupament sostenible i millori la qualitat de vida i el benestar de tots els seus ciutadans 

Objectius específics 

Els objectius específics d’aquest Pla d’internacionalització són dos i es desglossen cadascun en 

les línies estratègiques plantejades més avall. 

OE1. Reforçar els factors de valor afegit que contribueixen a la internacionalització de la ciutat 

OE2. Potenciar la coherència entre les polítiques i les accions vinculades a la internacionalització 

de la ciutat i millorar la seva governança 

 

3. Línies Estratègiques i Línies d’Acció 

A partir de la diagnosi realitzada, s’ha definit un conjunt de línies estratègiques que hauran de 

servir per potenciar les fortaleses, aprofitar les oportunitats, gestionar les debilitats i mitigar les 

amenaces. Les línies estratègiques es vinculen directament amb l’objectiu general i els objectius 

específics descrits en el punt anterior i es despleguen mitjançant línies d’acció específiques i 

mesurables. 

Són les següents: 

- LE1 Potenciar la projecció internacional i la visibilitat de la ciutat en l’àmbit internacional 

- LE2. Capitalitzar els pols d’excel·lència per a la internacionalització i potenciar mecanismes 

de captació d’oportunitats i talent internacionals  

- LE3 Revisar les relacions amb altres ciutats del món i la participació en xarxes internacionals 

- LE4 Revisar els mecanismes de coordinació, interna i externa, i gestió de l’acció internacional 

- LE5 Alinear les estratègies de desenvolupament sostenible de la ciutat amb els ODS i la Nova 

Agenda Urbana 

 

 

LE1 Potenciar la projecció internacional i la visibilitat de la ciutat en l’àmbit 

internacional 



 

Sant Cugat és una ciutat atractiva i reconeguda per la seva qualitat de vida. Ho demostra el fet 

de que en els darrers anys pràcticament ha doblat la seva població —ha passat de 50.529 

habitants l’any 1998 a 88.921 l’any 20161—  i ha estat capaç de captar la seu d’importants 

empreses multinacionals i centres acadèmics i de coneixement de referència. 

La ciutat no només ha estat capaç de créixer sinó que ho ha fet atraient nous habitants amb una 

important capacitat adquisitiva –Sant Cugat és la tercera ciutat amb una renda per càpita més 

alta d’Espanya– i un elevat nivell d’estudis –el 50% de la població té estudis superiors en front 

del 28% del total de Catalunya–. 

Part d’aquesta nova població ha vingut acompanyant les empreses i institucions que s’han 

instal·lat a la ciutat. Però una altra part ho ha fet atreta per la qualitat de vida i el benestar que 

projecta la ciutat, a banda de per les bones comunicacions amb Barcelona i les principals 

infraestructures de mobilitat del país (aeroport, port, eixos viaris, alta velocitat, etc.). 

Sant Cugat és reconeguda com una ciutat verda, intel·ligent i sostenible. Una part molt 

important del seu territori es troba en el Parc Natural de Collserola i la ciutat urbanitzada compta 

amb una proporció no menor de jardins, zones enjardinades i arbres. Els nivells de contaminació 

que pateix són raonables –encara que l’impacte del tràfic rodat és rellevant. 

D’altra banda, la ciutat disposa d’una important oferta educativa, lúdica i cultural. Sant Cugat 

compta amb un entramat d’escoles de qualitat, públiques, concertades i privades, que reben un 

alt nombre d’alumnat internacional. De fet, a Sant Cugat hi ha dues escoles internacionals i dues 

escoles estrangeres (japonesa i jueva). L’oferta educativa es completa amb centres de formació 

cultural i artística, alguns d’ells de gran qualitat i reconeixement. 

Pel que fa a l’oferta universitària, Sant Cugat està molt a prop de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, molt ben connectada amb les universitats de Barcelona (el trajecte al campus de la 

UB és més ràpid des de Sant Cugat que des de determinats barris de la pròpia Barcelona) i té 

tres campus a la pròpia ciutat: el de la UPC (Escola d’Arquitectura), el de la Universitat 

Internacional de Catalunya (Facultat de Medecina i Ciències de la Salut i Odontologia) i el 

d’ESADE (la prestigiosa escola de negocis concentra al seu campus de Sant Cugat tota la formació 

en direcció d’empreses). 

Quant a l’oferta lúdica i cultural, el Monestir i el Teatre-Auditori són segurament les dues peces 

més rellevants. El primer s’ha convertit en el principal factor d’atracció turística de la ciutat. EL 

segon s’està convertint en una infraestructura amb una programació de referència, la 

repercussió de la qual va més enllà de Sant Cugat (atrau públic de Barcelona i dels municipis 

veïns). L’oferta cultural es complementa amb equipaments esportius de gran qualitat que 

cobreixen gran nombre de disciplines. Entre el CAR de Sant Cugat (centre de referència mundial), 

els clubs esportius presents a la ciutat i les instal·lacions municipals, l’oferta és efectivament 

molt variada i ha fet que el nombre de practicants no pari de créixer. 

Molt lligada amb l’oferta lúdica i cultural hi ha l’oferta turística. Estructurar una bona oferta 

turística és clau per a la projecció i la visibilitat internacional de la ciutat. El turisme a Sant Cugat 
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no ha parat de créixer. Es tracta d’un turisme cada cop més desestacionalitzat i diversificat, 

especialitzat en oci, esports, gastronomia i negocis.  

L’actual Pla Estratègic de Turisme apunta clarament a la promoció del Monestir, principal 

referent turístic de la ciutat, del centre històric i de l’entorn del Parc de Collserola a través de la 

innovació tant creativa com tecnològica (creació d’aplicacions mòbils per a l’aprofitament del 

patrimoni natural, cultural i arquitectònic). 

A tots aquests elements clau pel que fa al potencial de projecció internacional cal sumar-hi la 

bona connectivitat de la ciutat en el seu entorn. Sant Cugat és al centre d’un dels principals eixos 

viaris del país que el connecten amb Barcelona i les seves principals infraestructures de forma 

molt ràpida –30 minuts a l’aeroport, el port, l’estació d’alta velocitat– així com amb l’interior del 

país i la frontera francesa.  

Tot i aquest potencial d’atractivitat, el reconeixement de Sant Cugat és encara fonamentalment 

local o nacional. A nivell internacional Sant Cugat és poc coneguda i queda, en tot cas, 

difuminada en el context de Barcelona. 

De tota manera, l’enorme projecció internacional de Barcelona és una oportunitat per a Sant 

Cugat. La capacitat d’atracció de la capital catalana és un factor positiu per a una ciutat tan 

propera i ben comunicada. Cal, però, estructurar una estratègia per treure tot el partit possible 

a aquesta realitat. 

Aquesta estratègia haurà de fixar-se fonamentalment en Sant Cugat i en el seu propi potencial 

de projectar-se internacionalment. Cal definir instruments per donar a conèixer la ciutat, el seu 

potencial, el seus atractius. I cal fer-ho per la via dels canals adequats. 

 

Línies d’Acció 

Es proposen les línies d’acció següents: 

LE 1. Potenciar la projecció internacional i la 
visibilitat de la ciutat en l’àmbit internacional 

LA 1.1. Crear una web de promoció internacional 
de Sant Cugat (en anglès) 

LA 1.2. Editar un butlletí Sant Cugat Internacional 

LA 1.3. Formalitzar la creació de la xarxa 
d’ambaixadors de Sant Cugat 

LA 1.4. Impulsar les accions internacionals 
previstes en el Pla Estratègic de Turisme 

 

LA 1.1. Crear una web de promoció internacional de Sant Cugat 

L’Ajuntament no disposa en l’actualitat d’un pàgina web en anglès de presentació de la ciutat, 

dels seus atractius i de les oportunitats que ofereix. De fet, només té un sistema de traducció 

automàtica de Google, molt limitat, del web institucional. 

Es crearà, doncs, un espai web en anglès centrat en la promoció internacional de Sant Cugat, 

obert a tots els actors de la ciutat, i que oferirà tant noticies d’actualitat com productes estables 

com: 



 

- Informació turística (Visit Sant Cugat). Haurà d’incloure informació dels principals punts 

d’interès turístic (Monestir) i agenda cultural: programació internacional del Teatre-

Auditori, Concurs Internacional de direcció d’orquestra, etc. 

- Invest in Sant Cugat. Informació dirigida a empreses i institucions internacionals que estiguin 

valorant instal·lar-se a Sant Cugat (informació econòmica de la ciutat, elements que 

sustenten la seva atractivitat –ciutat verda, innovadora i sostenible–, informació d’espais 

industrials o oficina disponibles, tràmits, etc.). 

- Live in Sant Cugat. Informació de servei sobre la ciutat, transport, habitatge, escoles 

(especialment internacionals), universitats, esport, lleure, etc. 

La web tindrà identitat pròpia mitjançant un enllaç específic, malgrat que també s’hi podrà 

accedir des de la pàgina web de l’Ajuntament (i d’altres institucions de la ciutat). 

La gestió del lloc web es portarà des de l’àmbit competent de l’Ajuntament. Es convidarà 

diferents institucions de la ciutat a participar en el seu finançament, així com a proveir 

continguts. 

LA 1.2. Editar el butlletí Sant Cugat Internacional 

Conjuntament amb el lloc web, s’editarà un butlletí en línia sobre la internacionalització de la 

ciutat. El butlletí s’enviarà per correu electrònic a una relació de persones i institucions amb 

agenda internacional i amb capacitat per replicar el valor afegit de la ciutat. La periodicitat serà 

la que es consideri adequada pel tipus d’informació que s’ofereixi. El butlletí oferirà 

fonamentalment notícies sobre la ciutat, els seus ciutadans i les institucions amb projecció 

internacional. 

LA 1.3. Xarxa d’ambaixadors de Sant Cugat 

A Sant Cugat hi viuen i hi treballen persones amb agendes internacionals importants, 

professionals d’alt nivell en diferents àmbits d’activitat que van des del món empresarial fins al 

de la recerca, la cultura o les arts. Aquestes persones poden contribuir a projectar la imatge de 

Sant Cugat i a detectar oportunitats i projectes internacionals que contribueixin al 

desenvolupament de la ciutat. 

L’Ajuntament, conjuntament amb les principals institucions de la ciutat, proposarà les persones 

que integraran la xarxa d’ambaixadors de Sant Cugat: Se’ls convocarà de forma regular, amb 

presència de l’alcaldessa, per tal d’involucrar-los i mantenir-los informats dels projectes de la 

ciutat. La web internacional de Sant Cugat disposarà d’un espai dedicat a les persones que 

integren la xarxa. 

LA.1.4. Impulsar les accions internacionals previstes en el Pla Estratègic de Turisme 

Aquest Pla es planteja l’impuls del Pla Estratègic de Turisme i de les accions que inclou com a 

part fonamental de l’estratègia d’internacionalització. Es refereix, de forma específica a totes 

les accions vinculades amb la captació de turistes internacionals. 

 



 

LE2. Capitalitzar els pols d’excel·lència per la internacionalització i potenciar mecanismes de 

captació d’oportunitats i talent internacionals  

Sant Cugat és una ciutat que destaca de forma notòria en alguns àmbits fortament vinculats 

amb l’excel·lència i un fort potencial d’internacionalització. Són pols d’excel·lència que tenen un 

fort vincle amb la ciutat i les seves institucions i que juguen un paper fonamental en el seu 

desenvolupament sostenible. 

Aquest Pla aborda aquests pols englobant-los en quatre dimensions de la ciutat fortament 

interrelacionades: 

- La ciutat del coneixement, la innovació i el talent 

- La ciutat de l’esport i el benestar 

- La ciutat de la cultura i la música 

- La ciutat dels valors i la inclusió 

La ciutat del coneixement, la innovació i el talent 

Com s’ha posat de manifest a l’hora d’elaborar la diagnosi vinculada a aquest Pla, Sant Cugat és 

una ciutat fortament lligada al coneixement, la innovació i el talent. 

És seu d’algunes de les universitats més importants del país. La UAB és a poc més de 5 km del 

centre de la ciutat, encara que es troba en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, mentre 

que la UPC i la UIC hi tenen un campus —l’Escola Superior d’Arquitectura i la Facultat de 

Medecina i Ciències de la Salut i Odontologia respectivament—. Per altra banda, ESADE, una de 

les escoles de negocis més prestigioses del món, hi té el campus en el qual concentra tota la 

formació en matèria d’administració d’empreses, igual que l’ESN Escola Superior de Negocis, 

lligada a la Bath Spa University. 

Alhora, Sant Cugat és una ciutat que ha fet una aposta clara per la innovació. Aquesta aposta ha 

fet que l’Ajuntament hagi definit un model propi de ciutat innovadora, un model fortament lligat 

a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i que es vincula als principals reptes de la ciutat 

en àmbits diferents com els que il·lustra el següent gràfic2: 
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Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

L’aposta de Sant Cugat per la innovació es posa de manifest en bona part de les actuacions de 

l’Ajuntament en diferents àmbits. 

En els darrers anys s’han posat en marxa diverses iniciatives per esdevenir una ciutat intel·ligent, 

sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Sant Cugat forma part de l’Smart City Protocol, 

en el marc del qual ha desenvolupat iniciatives força rellevants. Destaquen la creació del primer 

carrer intel·ligent de Catalunya, que inclou un aparcament guiat de vehicles, un punt intel·ligent 

de recollida d’escombraries, enllumenat sensible a la presència, un sistema de rec segons el 

nivell d’humitat i encreuaments de vianants equipats amb sensors de llum, entre d’altres. 

També és important l’esforç realitzat per reduir les emissions de gas d’efecte hivernacle i 

promocionar les energies renovables, un esforç pel qual s’ha rebut un important suport de la 

Unió Europea mitjançant els programes Horizon 2020, CIP, Intelligent Energy Europe i el propi 

FEDER. 

Però l’aposta per la innovació va més enllà de la sostenibilitat. En el camp de la governança, 

l’Ajuntament de Sant Cugat ha guanyat diversos premis en els últims anys, com el Premi Europeu 

del Sector Públic EPSA de lideratge i innovació (2009), la catalogació amb el màxim grau de 

transparència per l’ONG Transparency International durant diversos anys, o el Living Labs Global 

Award pel seu pla d’innovació local. En el camp del turisme, s’han desenvolupat aplicacions 

mòbils per a l’aprofitament del patrimoni natural, cultural i arquitectònic, i en el camp de la 

cultura s’està fent una aposta forta per potenciar el sector de les industries creatives. 



 

La ciutat també ha sabut treballar el vincle entre innovació, cultura i coneixement, tal com ho 

demostra el Volpelleres Library Living Lab (VL3), projecte de co-creació experimental que 

explora els enllaços entre cultura, tecnologia i societat. El promotor és un consorci multiactor 

basat en el model de la quàdruple hèlix. Hi participen el Centre de Visió per Computador de la 

UAB (coordinador), l’Associació de Veïns del Barri de Volpelleres (veritable impulsora del 

projecte), el món empresarial tecnològic (l’empresa Oblong.com, líder en l’àmbit de la interacció 

visual amb computadors) i l’Ajuntament de Sant Cugat (com a entitat de suport). 

A més, la innovació a Sant Cugat també està fortament lligada al món de l’empresa. En aquest 

sentit, l’Ajuntament participa en diferents iniciatives per consolidar el potencial innovador del 

teixit empresarial de la ciutat, tant pel que fa a les grans empreses com, de forma molt especial, 

les pimes i les start-ups. 

Efectivament, l’Ajuntament està promovent la reorientació de l’actual Vita Entrepreneurship 

Center Sant Cugat com a centre públic d’innovació. L’Ajuntament, mitjançant la Fundació Sant 

Cugat Activa, vol potenciar el centre, que en l’actualitat acull 15 empreses —d’entre les quals 

destaca l’start-up biomèdica ANACONDA Brain, que acaba de tancar una ronda de finançament 

de 15 milions d’euros per desenvolupar un catèter per al tractament de l’ictus— i convertir-lo 

en un dels referents per les start-ups en sectors com les TIC, la biomedicina i altres sectors 

vinculats a la innovació. 

A banda d’aquest centre de titularitat de l’Ajuntament, la ciutat compta amb altres centres de 

negocis o empresarials, més o menys orientats a la innovació. Destaca, per sobre de tots, 

ESADECREAPOLIS, l’ecosistema d’innovació adreçat al desenvolupament i la innovació 

empresarial d’alt nivell. Actualment acull 67 pimes i disposa de programes d’acceleració de start-

ups com el Programa Empenta participat per l’Ajuntament i Acció, que focalitza en les start ups 

early stage de base tecnològica amb un model de negoci innovador. La ubicació a 

ESADECREAPOLIS permet a les empreses cercar més fàcilment oportunitats de col·laboració 

amb grans corporacions i en diversos mercats. En aquest sentit, el Corporate Innovation 

Excellence Hub, adreçat a grans empreses multinacionals, i els quatre fòrums sectorials 

d’innovació sobre salut, turisme, retail i city, aposten per apropar les grans empreses a les start-

ups més disruptives, tot generant oportunitats de negoci per a ambdues bandes.  Actualment, 

més de 30 multinacionals com SEAT, Danone, Bayer, NH Hoteles, Ferrer, Novartis, Linde, Chiesi, 

Roca, HP, IBM o Esteve, participen d’aquests programes. 

Recentment, ESADECREAPOLIS ha posat en marxa el projecte de la Rambla de la Innovació, que 

preveu l’obertura de cinc laboratoris a la mateixa seu orientats a l'impuls de la innovació i el 

foment de la iniciativa emprenedora. Es tracta d'espais com l'EGarage (foment de la iniciativa 

emprenedora), l'EWorks (implementació de la idea emprenedora), el Decision Lab (investigació 

del comportament del consumidor), Design Factory (resolució de reptes de l'empresa a través 

de processos d'innovació) i Fab Lab (maquetació i prototips). 

El FABLAB Sant Cugat, impulsada per ESADECREAPOLIS en partenariat amb l’Ajuntament, és un 

centre de fabricació digital i d’intercanvi en què pot participar la ciutadania a partir de 8 anys i 

que s’emmarca en el projecte de creació d’una xarxa de Fab Labs endegat l’any 2001 pel Media 

Lab de la coneguda universitat nord-americana Massachusetts Institute of Technology (MIT). La  

filosofia d’aquest FABLAB és que tothom pot aprendre a fabricar un objecte físic per mitjà d’un 



 

software de disseny i de màquines d’impressió 3D i altres eines, tot creant per mitjà d’aquests 

projectes una apropiació major i a llarg termini, que pot redundar en un futur en el benefici de 

la ciutadania. 

El teixit empresarial innovador de Sant Cugat, però, va més enllà de les start-ups innovadores. 

La ciutat és seu d’algunes de les empreses multinacionals més innovadores del país. Destaquen 

empreses del sector de les TIC, financer i farmacèutic, com ja s’ha apuntat breument abans.  

En el camp de les TIC, trobem empreses com HP, Ricoh, EPSON, JVC o Pioneer Electronics. HP va 

instal·lar fa prop de 25 el seu centre de recerca mundial en impressió 3D en el qual s’ha 

desenvolupat i es fabrica la primera impressora 3D de producció de la companyia.  

En el sector financer destaquen el Banc de Sabadell —que té el seu departament d’innovació a 

ESADECREAPOLIS—, Mapfre, Catalana d’Occident o Bureau Veritas, així com empreses del 

sector fintec com l’alemanya GTF, que barreja assessoria financera i tecnologia a nivell 

internacional i que va instal·lar el seu centre d’innovació mundial a Sant Cugat. El GFT Digital 

Innovation Banking Lab és un espai físic on es combinen noves tecnologies, metodologies 

diverses, models de negoci, tendències socials i experiències dels clients per aconseguir idees 

innovadores per a la multinacional i els seus clients. 

Finalment, el sector farmacèutic inclou empreses d’alt valor afegit i implantació mundial com 

Grifols, Roche, Ferrer, Laboratoris Esteve (en curs) o Boehringer. Aquesta última va instal·lar 

l’any 2014 el seu Centre de Tecnologies de la Informació que, amb una plantilla de més de 100 

persones, ofereix serveis informàtics a tot el grup a nivell mundial. 

Fora d’aquests tres sectors, cal destacar també el procés de reconversió de l’antiga fàbrica de 

Delphi que ha estat adquirida per quatre empreses catalanes —J Juan, Gutmar, Guilera i ISEE— 

que impulsen AMTA (Aeronauthical Motorcylce Technology Alliance), un projecte amb una forta 

component tecnològica, innovadora i internacional. 

Cal destacar, finalment, la tasca que desenvolupa el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, 

centre de referencia mundial, que fa uns anys va apostar per la innovació tecnològica i el 

coneixement científic en el treball d’avaluació i control de l’esport i l’entrenament. El CAR 

realitza una tasca rellevant el CAR en matèria de recerca, amb la consegüent aparició a la ciutat 

de petites empreses innovadores en l’àmbit de l’esport, cosa que permet afirmar que ens 

trobem davant d’un àmbit amb força recorregut en matèria d’innovació. 

En l’entorn de Sant Cugat però fora del seu terme municipal, cal destacar algunes institucions 

que, per la seva transcendència en l’àmbit de la recerca i les sinèrgies que generen s’han de tenir 

en compte en aquest pla. En primer lloc cal mencionar que al Parc Tecnològic del Vallès 

(Cerdanyola del Vallès) té una de les seves seus Eurecat, el principal Centre Tecnològic de 

Catalunya que, sota el format d’una cooperació público-privada en l’àmbit de la recerca i la 

innovació, és un dels principals actors de l’estratègia tecnològica de Catalunya RIS3CAT. 

L’Eurecat compta amb 450 professionals que desenvolupen més de 160 projectes de R+D per a 

més de 1.000 empreses clients, tant nacionals com internacionals. Té 73 patents i 7 spin offs. La 

implicació d’Eurecat amb el territori català és patent, i prova d’això n’és la col·laboració a nivell 

tecnològic amb la secció catalana de l’esdeveniment mundial Lego League, que té per objectiu 



 

fomentar les vocacions científiques i tecnològiques dels joves de 6 a 16 anys a través 

d’experiències d’aprenentatge diferents que incentiven la innovació, la creativitat, el treball en 

equip i la resolució de problemes a través del disseny de robots perquè solucionin problemes de 

la vida real. 

També a Cerdanyola, el sincrotró ALBA, des de la seva posada en marxa l’any 2012, rep desenes 

d’investigadors d’universitats i centres de recerca d’arreu que treballen en àmbits diversos, com 

la física, la química, les ciències de la vida, la biologia o la nanotecnologia. Es tracta de la 

infraestructura científica més gran del sud-oest d’Europa i té al seu entorn empreses 

internacionals com Sener, T-Systems, IBM, SILC-Immobles, Natura Bissé o Stradivarius. 

Tot aquest ecosistema innovador permet apostar per la captació i la fidelització de talent 

internacional com una de les apostes que ha de contemplar el present Pla d’internacionalització. 

Les institucions presents a la ciutat, tant universitats com centres de recerca i empreses, atrauen 

talent internacional de tot el món. Expatriats però també immigrants arribats de països menys 

desenvolupats —que aporten força de treball, experiència i capacitat d’innovar—, investigadors, 

professors, estudiants, artistes i creadors.  

Cal fidelitzar el talent present a Sant Cugat, donar-li suport perquè es quedi, arreli, perquè 

contribueixi a la vida de la ciutat i al seu desenvolupament sostenible. Cal pensar de forma molt 

especial en la gent jove, en els estudiants, els de les universitats ubicades a la ciutat o fora, 

donar-los suport perquè puguin desenvolupar el seus projectes innovadors i perquè els puguin 

projectar internacionalment. 

Cal pensar també en mecanismes dirigits a captar nou talent, mecanismes lligats a l’atractivitat 

de la ciutat, a la seva dimensió de ciutat innovadora i amigable amb l’emprenedoria. Aquesta 

atractivitat fa que la ciutat estigui en molt bona disposició per atraure noves oportunitats i 

inversions i captar nous projectes de recerca, nous estudiants, artistes i creadors vinguts d’arreu 

del món. 

 

La ciutat de l’esport i el benestar 

Sant Cugat és una ciutat amb un gran potencial internacional lligat a l’esport i al benestar. Com 

ja s’ha apuntat, la seva configuració com a ciutat verda i sostenible confereix a Sant Cugat un alt 

nivell de qualitat de vida i benestar. Però més enllà de la qualitat de l’entorn, el lleure hi 

contribueix també de forma clara i l’esport és, conjuntament amb la cultura, un dels principals 

factors de lleure. 

La ciutat compta amb instal·lacions i entitats esportives de primer ordre que permeten la 

pràctica de l’esport d’alta qualitat en moltes de les seves disciplines. Hi ha una seixantena de 

clubs i 7.000 esportistes federats, a més d’un gran nombre d’esportistes no federats. El Centre 

d’Alt Rendiment de Sant Cugat és segurament la instal·lació de referència. En els últims Jocs 

Olímpics 78 dels 305 esportistes de la delegació espanyola eren formats al CAR, que actualment 

està treballant per aconseguir enfortir el seu posicionament com a centre de referència 

internacional. Amb una extensió de 170.000 m2, s’ha convertit ja en un dels millors centres 

d’Europa, no només gràcies a l’alt nivell de les seves instal·lacions sinó també perquè fa un 



 

temps que ha apostat per la innovació tecnològica i el coneixement científic en l’àmbit 

d’avaluació i control de l’entrenament. El CAR rep durant l’any delegacions esportives de tot el 

món que realitzen a la ciutat estades per preparar competicions internacionals. 

D’altra banda, Sant Cugat Creix, és una associació nascuda l’any 2014 gràcies a l’esforç del Patí 

Hoquei Club Sant Cugat, el Club de Rugby Sant Cugat i el Club Voleibol Sant Cugat, als quals es 

va sumar posteriorment el Club Junior. Aquesta plataforma té per objectius potenciar el model 

esportiu de Sant Cugat i desenvolupar un projecte esportiu que aposta per la formació esportiva 

de base. Sant Cugat Creix agrupa 3.000 atletes, 180 tècnics esportius i més de 5.000 famílies. 

Sant Cugat creix ha treballat de forma prioritària el tema de l’ètica a l’esport i en aquest àmbit 

ha participat, juntament amb l’Ajuntament, en un projecte Erasmus+ finançat per la Unió 

Europea. El projecte Ethics4Sports se centra en la implementació d’instruments innovadors per 

donar suport a la bona governança en l'esport de base, mitjançant la millora de les capacitats i 

habilitats dels organismes esportius per respondre més eficientment als riscos que amenacen la 

integritat a l'esport. 

Cal dir també que algunes institucions esportives de la ciutat com el centenari Club de Golf Sant 

Cugat, el Junior de Sant Cugat (amb dos equips a la Divisió d’honor de hoquei) o l’Hípica Can 

Caldés han organitzat diversos esdeveniments internacionals. De la mateixa manera, destaca la 

consolidació el Torneig Internacional de Voleibol Base Femení, que enguany celebra la XVI 

edició, així com diversos torneigs de futbol sala i de rugbi. 

Aquest orientació tan favorable a l’esport ha fet que aquest sigui un dels eixos que articulen 

l’estratègia de turisme de la ciutat. Sant Cugat ha estat seleccionada Ciutat Europea de l’Esport 

per als anys 2018-2019, participa en missions internacionals i assisteix a fires del sector. 

Però l’esport no es vincula amb el desenvolupament econòmic només mitjançant el turisme. A 

Sant Cugat comença a haver-hi un teixit d’empreses vinculades a l’esport. Des de grans 

multinacionals com Adidas o Reebok, fins a pimes vinculades al món de la consultoria i algunes 

start-ups tecnològiques com Runners Square, una empresa que crea aplicacions mòbils per a 

runners i que té la seva seu al Vita Entrepreneurship Center.  

Aquest vincle entre esport i innovació té un gran recorregut a la ciutat, en especial si es té en 

compte la creixent dinàmica del CAR en matèria de recerca i innovació en l’àmbit esportiu. 

També té un important recorregut el lligam entre benestar i salut. Aquest lligam té molt a veure 

amb l’esport i, a més, es vincula amb altres sectors com el sanitari i el farmacèutic. 

En el punt anterior ha quedat clar el potencial innovador del sector farmacèutic present a la 

ciutat i la seva activitat de recerca. Cal veure, també, si se’l pot vincular a iniciatives més lligades 

amb el benestar i la salut. 

De la mateixa manera, a Sant Cugat hi ha centres mèdics de referència com l’Hospital General 

de Catalunya o l’Hospital Asepeyo especialitzat en la salut en el treball. Cal veure de quina 

manera es pot potencia el vincle entre aquestes dues institucions hospitalàries i l’aposta pel 

benestar a la ciutat. 

 



 

La ciutat de la cultura i la música 

La cultura i la música són dos dels principals components que configuren la idiosincràsia de Sant 

Cugat. Tots dos contribueixen a cohesionar la ciutat, afavoreixen el seu desenvolupament per la 

via de la creativitat, el talent i la innovació i tenen un important potencial en el camp 

internacional. Sant Cugat és una ciutat que combina la riquesa del patrimoni històric amb una 

important xarxa d’equipaments i espais culturals que van des de les biblioteques al Teatre-

Auditori o la Casa de la Cultura, passant per cinemes, museus i sales d’art i exposicions. 

Com ja s’ha apuntat, el Monestir de Sant Cugat, un dels principals exponents del romànic català, 

és segurament la peça més importants del patrimoni cultural de la ciutat i eix al voltant del qual 

s’articula la seva estratègia turística. En paral·lel, la ciutat compta amb altres atractius com el 

Museu de Sant Cugat —un museu descentralitzat integrat al Museu del Monestir— i el Museu 

del Tapís Contemporani —Casa Aymat—, el Celler Modernista i 6 galeries d’art privades i 3 sales 

d’exposició públiques. D’altra banda, la fira Mercantic-Vintage Village, un espai de venda 

permanent de mobles i objectes antics amb l’afegit d’una bona oferta gastronòmica i musical, 

pot esdevenir un reclam turístic important inspirat en el conegut Portobello Road londinenc, tot 

i que fins ara ha estat orientat al públic local. 

Sant Cugat és una ciutat dinàmica en l’àmbit cultural amb 53 empreses que desenvolupen 

activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment, 159 entitats culturals i una oferta formativa 

de base en teatre, música, dansa i arts plàstiques, entre d’altres disciplines, força important.  

El Teatre-Auditori és la infraestructura cultural més important de la ciutat. Amb activitat 

escènica o musical 285 dies l’any, amb 140.000 espectadors, molts dels quals de fora de la ciutat, 

i una programació que assegura 80 espectacles i més de 100 funcions i una ocupació del 85%, el 

Teatre-Auditori disposa d’una oferta rica i variada. Ofereix un ampli ventall de gèneres, com ara 

teatre, música clàssica, música amplificada (concerts de cantautor, bandes de pop-rock i 

músiques del món), jazz, dansa, òpera, poesia, circ, sarsuela, humor i màgia, així com nombroses 

activitats complementàries obertes a tota la ciutadania, també als més petits a través de l’OFF 

TA i el programa LLETRES.  

Per altra banda, el Teatre-Auditori ha signat un conveni amb el festival d’arts escèniques 

Temporada Alta de Girona i Salt, col·labora amb el Festival de Jazz de Barcelona i amb el Festival 

de Gòspel, duu a terme la Grand Audition de selecció internacional de ballarins i té un Taller 

d’Escenografia que prepara escenografies per a companyies que fan gires mundials. El Teatre 

també es mou en el marc de xarxes nacionals i internacionals, com la Transversal Xarxa 

d’Activitats Culturals a nivell català, amb els municipis de la qual treballa per atraure companyes 

de circ internacionals, i la Red de Teatros a nivell estatal (Múrcia, Alcobendas, Bilbao, Avilés), 

per mitjà de la qual ha cercat companyies internacionals com Cheek By Jowel. 

El Teatre compta amb el suport de Catalana d’Occident, de les entitats associades Sant Cugat 

Centre Comercial, Fundació Damm, Endesa, HP i l’Obra Social La Caixa, dels mitjans Catalunya 

Ràdio, TV3, La Vanguardia i Tot Sant Cugat, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i 

la Generalitat de Catalunya (entre d’altres, existeix un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya per a la promoció del Teatre-Auditori). 



 

En aquest context, l’Ajuntament ha fet una aposta estratègica decidida per la música, i de forma 

més concreta, per la música clàssica. Mitjançant el Pla Director de la Música Clàssica 2017-2021 

s’apunta a potenciar un sector que, com s’ha vist, ja té molt de recorregut a la ciutat. El Pla 

proposa vertebrar aquest sector tot potenciant la formació musical de la ciutadania i optimitzant 

la creativitat i la innovació dels agents a fi de millorar el progrés social i la qualitat de vida. Per a 

això, es preveu la promoció dels agents locals de música clàssica en l’esfera internacional i 

l’elaboració d’estratègies internacionals que donin cabuda als postulats culturals de la UNESCO 

i que permetin posicionar la ciutat en el mapa musical internacional en base a un tàndem 

exportació-importació de talent musical vinculat a la ciutat i a totes les seves institucions 

musicals. 

El Pla apunta a reforçar els actius de la ciutat en el terreny de la música clàssica alhora que 

aposta per captar oportunitats de futur. El Teatre-Auditori és segurament l’actiu més important 

i la Simfònica de Sant Cugat, un dels principals actors —un actor que ara per ara té dimensió 

local—. Més enllà de la seva programació de música clàssica i opera, el Teatre-Auditori ha 

establert mecanismes de col·laboració amb el Liceu, l’Auditori de Barcelona, l’Institut del Teatre 

o el Teatro alla Scala de Milà.  

D’altra banda, l’Ajuntament gestiona centres culturals de gran importància per a la ciutat com 

són l’Escola Municipal de Música i Conservatori Victòria dels Àngels. També es promouen des 

de l’Ajuntament iniciatives com el Curs Internacional de Direcció d’Orquestra Antoni Ros Marbà, 

que ja duu deu edicions i compta amb la col·laboració institucional de l’ESMUC, el Conservatori 

del Liceu, la Fundació Pau Casals, l’Orquestra Simfònica Sant Cugat i la Fundació Victòria dels 

Àngels, que s’impliquen a més en altres tasques com l’atorgament de beques o la validació 

internacional de la formació que s’ofereix des de l’Escola de Música.  

Cal no oblidar les sinèrgies amb l’entorn, del qual cal destacar la presència a Cerdanyola del 

Vallès del Centre Internacional de Música Antiga, impulsat per Jordi Savall i Montserrat Figueras, 

que aprofiten l’espai del Conservatori de Sant Cugat per dur a terme les formacions 

internacionals. Igualment, la importància de la música té impacte en altres sectors, com poden 

ser la indústria i el coneixement (el teixit d’empreses tecnològiques i les universitats poden 

treballar el vincle entre tecnologia i música), el turisme (vincle de la música sacra amb el 

monestir) i l’àmbit social (cooperació amb músics refugiats o la cerca de talent musical en zones 

desafavorides). 

Pel que fa a les apostes de futur incloses en el Pla, l’Ajuntament està treballant intensament per 

captar la fira-congrés Classical Next, a l’organització de la qual el consistori presentarà la seva 

candidatura aquest 2017. La fira aconseguiria reunir els diversos actors del món de la música 

clàssica a la ciutat: orquestres, programadors, discogràfiques, artistes i els sectors de la indústria 

i el coneixement, amb un total de 1.500 participants de tot el món i un impacte econòmic per a 

la ciutat de 2,47 milions d’euros (calculat per l’organització). Així, el Pla també inclourà 

referències a tots els sectors en què, de manera directa o indirecta, tindrà repercussió la 

promoció de la música clàssica, com són la indústria, l’artesania, la distribució i el marxandatge.  

 

La ciutat dels valors i la inclusió 



 

Sant Cugat és una ciutat fortament marcada per valors com la solidaritat, la tolerància i el 

respecte a la diversitat. És també una ciutat inclusiva, oberta a tothom, on tothom hi trobi 

oportunitats per prosperar i gaudir del benestar i d’una vida de qualitat. 

Aquest vincle amb els valors lligats a la solidaritat queden de manifest en el compromís de la 

ciutadania i del propi Ajuntament amb els països menys afavorits i el seu desenvolupament. 

El teixit associatiu solidari de Sant Cugat és molt dinàmic, compromès i divers. El llistat d’entitats 

vinculades a la cooperació, la pau i els drets humans és llarg. Destaca fortament la Universitat 

Internacional per la Pau, la institució més representativa del foment de la pau a Sant Cugat. La 

institució, nascuda l’any 1984 amb l’objectiu d’oferir eines per a la formació i el debat sobre els 

conflictes i la construcció de la pau, és especialment coneguda perquè organitza cursos d’estiu 

(amb un 85% de públic català) des de fa gairebé 30 anys. També duu a terme la seva acció entre 

els més joves: el projecte Teixint Xarxes ofereix una perspectiva oberta i crítica a l’alumnat de 

secundària tot promovent la pau i la solidaritat. Altres accions que duen a terme són el seminari 

anual Pensament per la Pau, el lliurament del premi Memorial per la Pau juntament amb 

l’Institut Víctor Seix de Polemologia o la celebració de la diada per la no-violència. 

Per la seva banda, l’Ajuntament porta anys desenvolupant una política de cooperació al 

desenvolupament. Des de l’aprovació del primer pla director l’any 2008, l’Ajuntament ha 

consolidat una política pública local de cooperació, pau i drets humans. El Pla més recent, 

aprovat aquest mes de desembre (2017-2022), preveu destinar el 0,7% dels ingressos propis a 

la cooperació i, en particular, als tres eixos següents: i) cooperació, directa i indirecta (52-58% 

del pressupost); ii) educació per al desenvolupament, directa i indirecta (30-38% del 

pressupost), i iii) emergències i ajut humanitari (3-5% del pressupost). La modalitat indirecta, 

duta a terme a través de convocatòries dirigides a les ONG de la ciutat, representarà un 39-45% 

del total. Pel que fa a la cooperació directa, l’Ajuntament manté vincles de cooperació tècnica 

amb la ciutat de Tarija (Bolivia), Petén (Guatemala) i Cotacachi (Ecuador) i un agermanament 

amb la ciutat de l’Argub, al Sàhara. 

La cooperació tècnica, enfocada a l’enfortiment de les capacitats institucionals per mitjà de la 

transferència de coneixement i l’intercanvi d’experiències, s’ha convertit en una prioritat per a 

la cooperació del consistori, que aposta cada cop més per una cooperació directa de 

l’Ajuntament com a complement a la via indirecta a través de les entitats del territori. 

Per altra banda, apel·lant a la seva voluntat de ser una ciutat inclusiva i acollidora, Sant Cugat es 

va declarar l’any 2015 Ciutat Refugi i ha desenvolupat tot un seguit d’iniciatives: ha donat suport 

a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels 

conflictes armats a la Mediterrània i a l’organització Proactiva Open Arms; ha impulsat accions 

de sensibilització i informació ciutadana en relació a les causes de l’èxode de refugiats de Siria; 

ha creat la Comissió operativa per la crisi de les persones refugiades formada per entitats, 

serveis i representants polítics del municipi amb l’objectiu d’organitzar la possible arribada de 

refugiats a la ciutat i coordinar els diferents serveis i les entitats que hi participen, i s’ha articulat 

amb la resta d’administracions del país, especialment amb la Generalitat i la Diputació i el Fons 

Català de Cooperació per coordinar intervencions conjuntes. 



 

Per altra banda, l’11,5% dels ciutadans són estrangers, un fet que cal valorar des de la 

perspectiva de la seva inclusió en les dinàmiques de la ciutat i la seva vinculació amb la seva 

projecció internacional. Una part important d’aquests residents estrangers són ciutadans 

europeus (48%) o de països desenvolupats (8%) i responen al perfil d’expatriats o estudiants en 

els centres universitaris de la ciutat. La resta, un 44% aproximadament, són persones de països 

extracomunitaris migrades per motius econòmics. 

Tant un grup com l’altre tenen un gran potencial i poden aportar un gran valor afegit al 

desenvolupament de Sant Cugat. Cal apostar per integrar-los no només en les dinàmiques de la 

ciutat sinó també en la seva projecció internacional. 

 

Línies d’Acció 

Es proposen les línies d’acció següents: 

LE 2. Capitalitzar els pols 
d’excel·lència per la 

internacionalització i potenciar 
mecanismes de captació 

d’oportunitats i talent 
internacionals 

LA 2.1. Promoure la participació en projectes innovadors finançats 
per organitzacions internacionals (especialment la UE) 

LA 2.2. Definir una estratègia de captació i fidelització de talent 
internacional consensuada amb empreses i universitats 

LA 2.3. Promoure la captació de projectes estratègics, inversions i 
oportunitats internacionals en els àmbits d’excel·lència 

LA 2.4. Potenciar la internacionalització de les startup i de les 
empreses i institucions innovadores de la ciutat 

LA 2.5. Organització d’esdeveniments vinculats al Mobile World 
Congress i/o a l’Smart City Congress o altres esdeveniments 
innovadors 

LA 2.6. Impulsar les accions internacionals previstes en el Pla 
Estratègic de Música Clàssica 

LA 2.7. Impulsar la candidatura a ciutat Europea de l’Esport 

LA 2.8. Vincular les iniciatives de cooperació directa amb la 
internacionalització de la ciutat 

LA 2.9. Impulsar un programa de beques internacionals (vinculades 
amb música, esport, innovació...) 

LA 2.10. Impulsar el Pla Director de Cooperació, pau i drets humans 
(2017-2021) 

 

LA 2.1. Promoure la participació en projectes innovadors finançats per organitzacions 

internacionals (especialment la Unió Europea) 

Com ja s’ha vist, l’Ajuntament de Sant Cugat té una àmplia experiència en la participació en 

projectes co-finançats pels diversos programes i fons de la Unió Europea: Erasmus+, Horizon 

2020, CIP, Intelligent Energy Europe o el programa FEDER han permès implementar projectes 

altament innovadors a la ciutat. Caldrà, doncs, seguir promovent la presència de Sant Cugat 

(amb la col·laboració dels diversos agents de la ciutat quan escaigui) en projectes transnacionals 

o co-finançats per les institucions europees o altres organitzacions internacionals (les 

organitzacions filantròpiques que treballen amb les ciutats com la C40 de Bloomberg 

Philantropies o 100 Resilient Cities de la Fundació Rockefeller, per exemple). La participació en 

aquests projectes ha de servir essencialment per promoure els àmbits d’excel·lència que s’han 



 

apuntat anteriorment, i que tenen una clara implantació a la ciutat, a la vegada que un fort 

potencial d’internacionalització. Caldrà tenir en compte, però, que l’elaboració d’aquests 

projectes requereix d’uns recursos humans especialitzats i logístics que no sempre estan 

disponibles, de manera que caldrà analitzar la viabilitat d’aquests projectes en la mesura de les 

possibilitats del consistori. 

LA 2.2. Definir una estratègia de captació i fidelització de talent internacional consensuada 

amb empreses i universitats 

Cal que l’Ajuntament creï un ambient propici perquè el talent se senti atret per la ciutat i còmode 

un cop hi és instal·lat. El talent pot arribar per diverses vies: captat per les institucions, 

universitats o empreses que ja estan ubicades a Sant Cugat, de la mà d’empreses o institucions 

que s’hi instal·len, atret per la qualitat de vida de la ciutat i amb la voluntat d’iniciar un negoci 

(start-up o petita empresa), o per estudiar. 

El talent internacional que s’instal·la genera valor afegit mitjançant la seva activitat i, alhora, es 

converteix en un agent que replica les bondats de la ciutat i atrau talent nou i noves 

oportunitats. 

La creació d’aquest ambient propici passa per la definició d’una estratègia de captació i 

fidelització del talent. Una estratègia que va molt lligada a l’estratègia de projecció internacional 

de la ciutat (LE1) que haurà de servir per potenciar la seva atractivitat i visibilitat. Caldrà impulsar 

mecanismes d’acollida, com un welcome pack, que serveixin per fer més fàcil el procés 

d’instal·lar-se als que arriben (habitatge, escoles pels fills, oportunitats laborals per les parelles, 

etc.) i de fidelització, per fer que el talent es quedi, prosperi, s’impliqui i es comprometi amb la 

ciutat i els seus reptes. 

LA 2.3. Promoure la captació de projectes estratègics, inversions i oportunitats internacionals 

en els àmbits d’excel·lència 

Seguint amb la línia d’acció anterior, per capitalitzar els pols d’excel·lència de la ciutat de Sant 

Cugat serà necessària la captació de nous projectes estratègics en aquests àmbits cabdals, així 

com d’inversions i oportunitats internacionals. Per dur-ho a terme, caldrà que l’Ajuntament 

cerqui la coordinació amb altres nivells de govern que disposen de línies d’acció en aquest sentit, 

en particular la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència per a la Competitivitat de 

l’Empresa (Acció) i les diverses delegacions a l’exterior. L’Ajuntament també haurà d’aprofitar 

la xarxa d’ambaixadors existent i els seus contactes a l’estranger per trobar noves oportunitats. 

Aquesta línia d’acció serà liderada per la Fundació Sant Cugat Actiu i jugaran un paper 

preponderant les col·laboracions público-privades. 

LA 2.4. Potenciar la internacionalització de les start-ups i de les empreses i institucions 

innovadores de la ciutat 

Més enllà dels serveis per a la internacionalització de les empreses que ofereixen la Generalitat 

o les organitzacions empresarials que operen a Sant Cugat (Sant Cugat Empresarial o la CECOT) 

–missions comercials, participació en fires, tràmits per l’exportació, etc.–, cal apostar per oferir 

un servei de valor afegit i més específic per a la internacionalització de les empreses i start-ups 

més innovadores de la ciutat. 



 

Aquest servei s’oferirà en col·laboració amb institucions que treballen en l’acompanyament de 

nous projectes innovadors com ESADECREAPOLIS o VITA Entrepreneurship Center Sant Cugat 

(properament B Business). El suport a la internacionalització d’aquestes start-ups o empreses 

creatives i innovadores passa per accions més clàssiques com la participació en fires o 

congressos especialitzats però també per l’acompanyament en el posicionament en entorns 

digitals, la realització d’estudis de prospectiva per obrir nous mercats, la participació en rondes 

de finançament o l’assessorament perquè prenguin part en programes de suport a la recerca i a 

la innovació com l’Horizon 2020. 

LA 2.5. Organització d’esdeveniments vinculats al Mobile World Congress i/o a l’Smart City 

Congress o altres esdeveniments innovadors 

Barcelona s’ha convertit en els darrers anys en escenari de congressos, fires i altres activitats 

lligades amb la innovació de primer ordre mundial. En concret, el Mobile World Congress o el 

Smart City Expo World Congress, s’han convertit en esdeveniments de referència global en els 

sectors respectius i atrauen a la ciutat els principals operadors del món.  

Més enllà de participar en tots aquests esdeveniments per tal de projectar la seva dimensió més 

innovadora, Sant Cugat gaudeix d’una localització privilegiada que li ha de permetre generar 

sinèrgies amb tots ells i organitzar side events o altres activitats que atraguin a la ciutat a una 

part dels participants en els congressos. 

Cal analitzar de quina manera es poden vincular els principals pols d’excel·lència de la ciutat 

(coneixement, innovació, empresa, cultura-música, esport) i els operadors més innovadors 

(empreses multinacionals, start-ups, universitats, ESADECREAPOLIS, centres de recerca, Teatre-

Auditori, etc.) als congressos o fires i dissenyar activitats en les quals puguin participar alguns 

dels més destacats congressistes internacionals tot interactuant amb públic local. 

LA 2.6. Impulsar les accions internacionals previstes en el Pla Estratègic de Música Clàssica 

El Pla Estratègic de Música Clàssica té una clara vessant internacional en tant que un dels seus 

objectius principals és atraure la fira-congrés Classical Next, de repercussió mundial. 

L’organització d’aquesta fira serà molt positiva per a la ciutat ja que la situaria en el mapa 

internacional de la música clàssica i, a la vegada, dinamitzaria la cultura, la creativitat, la 

innovació i l’economia local. En primer lloc, perquè actors reconeguts del món de la música 

clàssica es reunirien a la ciutat: orquestres, programadors, discogràfiques, artistes i els sectors 

de la indústria i el coneixement, amb un total de 1.500 participants de tot el món i un impacte 

econòmic per a la ciutat de 2,47 milions d’euros (calculat per l’organització). La fira també tindrà 

conseqüències positives en altres sectors com són la indústria, l’artesania, la distribució i el 

marxandatge. 

En paral·lel, el Pla planteja també reforçar algunes de les activitats que ja es realitzen a la ciutat 

com el Curs Internacional de Direcció d’Orquestra Antoni Ros Marbà o la col·laboració amb el 

Centre Internacional de Música Antiga impulsat per Jordi Savall i Montserrat Figueras. 

LA 2.7. Impulsar les activitats internacionals en el marc de la ciutat europea de l’esport 



 

El potencial esportiu de la ciutat, amb equipaments i institucions esportives de primer ordre, 

així com un gran nombre de practicants, especialment de base, han fet que Sant Cugat hagi estat 

seleccionada Ciutat Europea de l’Esport per als anys 2018-2019, un nomenament atorgat per 

l’Association for European Capitals and Cities of Sport (ACES) que ha valorat molt positivament 

la candidatura promoguda per Sant Cugat Creix i l’Ajuntament. 

Aquest Pla inclou les activitats que es realitzaran en el marc d’aquest segell que servirà, entre 

d’altres coses, per donar major visibilitat internacional a la ciutat i a optar a finançament de la 

Unió Europea en el marc dels instruments financers que promouen la pràctica esportiva. 

LA 2.8. Vincular les iniciatives de cooperació directa amb la internacionalització de la ciutat 

La cooperació al desenvolupament, i en especial la cooperació directa, és un dels principals 

instruments dels quals disposa una ciutat per a la seva projecció internacional. La definició de 

partenariats amb altres ciutats pot servir per a construir ponts que ajudin les entitats de la ciutat 

a definir noves relacions, intercanviar coneixements i experiències i accedir a noves oportunitats 

(nous mercats i intercanvis comercials, gires culturals o artístiques, intercanvis d’estudiants, 

campionats esportius, etc.). 

Cal, però, veure de quina manera es vincula les relacions de cooperació directa establertes – 

amb Tarija (a Bolivia), Petén (Guatemala), Cotacachi (Equador)– amb la projecció internacional 

de la ciutat i s’impliquen els diversos actors –organitzacions de la societat civil, associacions 

d’immigrants, institucions culturals, empreses, universitats, etc.–. Cal veure, també, si en base 

a aquest Pla cal plantejar-se obrir noves relacions que puguin contribuir a reforçar el 

posicionament internacional de Sant Cugat. 

LA 2.9. Impulsar un programa de beques internacionals (vinculades amb música, esport, 

innovació...) 

Aquesta línia d’acció està lligada a l’estratègia de captació de talent. Tot aprofitant les iniciatives 

de cooperació directa de l’Ajuntament amb països en vies de desenvolupament (a l’Amèrica 

Llatina, a l’Àfrica subsahariana, a la zona mediterrània...), seria interessant obrir una línia de 

col·laboració perquè ciutadans d’aquests països vinguin a Sant Cugat amb una beca amb 

propòsits educatius (estudiar en alguna de les universitats de renom de la ciutat) i/o formatius 

(fer pràctiques laborals a les institucions, públiques o privades, de la ciutat). L’oferta seria àmplia 

atès que, tal com s’ha apuntat anteriorment, els pols d’excel·lència a Sant Cugat són variats 

(coneixement, innovació, empresa, cultura-música, esport). D’aquesta manera, un cop acabada 

l’estada a Sant Cugat, aquestes persones s’endurien els nous coneixements als seus països, tot 

contribuint al seu propi desenvolupament i al dels seus territoris. 

LA 2.10. Impulsar el Pla Director de Cooperació, pau i drets humans (2017-2021) 

Sant Cugat ha d’impulsar l’actual Pla Director de Cooperació, pau i drets humans, amb vigència 

fins a l’any 2021, i definir i implementar totes aquelles mesures previstes a fi de contribuir al 

desenvolupament dels països del Sud. Això inclourà accions diverses, com la cooperació directa 

i la cooperació indirecta; l’agermanament amb l’Argub, al Sàhara, a través entre d’altres del 

projecte Vacances en Pau; el suport als refugiats sirians (Sant Cugat Ciutat Refugi); l’ajut a 



 

programes humanitaris i emergències; l’educació pel desenvolupament, i la participació de les 

diverses entitats per mitjà de la Taula de Cooperació, Pau i Drets Humans del consistori. 

 

LE3 Revisar les relacions amb altres ciutats del món i la participació en xarxes internacionals 

Sant Cugat manté relacions de col·laboració amb diferents ciutats del món. Recentment ha 

celebrat el desè aniversari del seu agermanament amb la ciutat piemontesa d’Alba, i la 

col·laboració amb l’Argub, al Sàhara Occidental, s’ha convertit en una peça clau de l’acció 

solidària. De la mateixa manera, en els darrers anys s’han establerts relacions de cooperació 

tècnica amb Tarija (Bolívia), Petén (Guatemala) i Cotacachi (Equador). 

Sense qüestionar la relació amb aquestes ciutats, cal analitzar la viabilitat de nous partenariats 

que contribueixin de forma efectiva a la projecció internacional de Sant Cugat. Cal veure com 

construir ponts amb ciutats similars, ciutats que es projectin a partir de la qualitat de vida i de 

la innovació, el coneixement i el talent. Ciutats connectades amb gran conurbacions globals, 

com és el cas de Barcelona, seus d’empreses multinacionals, universitats i centres de recerca. 

Ciutats orientades a facilitar l’entorn empresarial, a la generació i acceleració de start-ups i 

projectes innovadors. 

Per altra banda, l’Ajuntament ha de fer una aposta més estratègica pel que fa a la seva 

participació en xarxes de ciutats. Cal que es revisi la presència a Eurocities i que s’analitzi el 

rendiment que se’n treu. D’igual manera al Convenant of Mayors –on l’alcaldessa hi té una 

presència destacable i dinàmica–, la EU Core Net Cities o la European Network of Living Labs. 

Cal veure si existeixen altres xarxes interessants per la ciutat, com Eurotowns, més centrades en 

ciutats mitjanes o xarxes sectorials focalitzades en els àmbits d’excel·lència descrits en aquest 

Pla. 

 

Línies d’acció 

Es proposen les línies d’acció següents: 

LE 3. Revisar les relacions amb 
altres ciutats del món i la 

participació en xarxes 
internacionals 

LA 3.1. Definició de nous vincles estables amb ciutats similars a St. 
Cugat a Europa, Estats Units, Àsia i Amèrica Llatina 

LA 3.2. Revisió i potenciació de la participació en xarxes de ciutats 

 

LA 3.1. Enfortiment dels vincles existents amb ciutats d’altres països i definició de nous vincles 

estables amb ciutats d’Europa, Estats Units, Àsia i Amèrica Llatina similars a Sant Cugat 

El vincle amb la ciutat piemontesa d’Alba, com s’ha dit, s’acaba de refermar amb la celebració 

del desè aniversari de l’agermanament. Caldrà veure ara quines línies estratègiques es llencen 

en torn a aquest agermanament, és a dir, en quins sectors s’aprofita l’entesa (desenvolupament 

econòmic, turisme, migracions o altres).  



 

Però aquesta línia d’acció apunta especialment a establir els paràmetres que regiran la cerca de 

noves relacions amb ciutats d’Europa, Estats Units, Àsia i Amèrica Llatina, amb les quals Sant 

Cugat pugui tenir interessos comuns. Cal que Sant Cugat es fixi en ciutats amb un perfil semblant 

al seu: ciutats de mida petita/mitjana, altament innovadores i amb un gran potencial per al 

desenvolupament tecnològic, que comptin amb universitats d’alt nivell i hagin aplicat amb èxit 

el model de la quàdruple hèlix. Per aconseguir-ho, les aportacions i els contactes de la resta 

d’actors de la ciutat, en especial el sector empresarial i el del coneixement, seran crucials.  

Per acabar, també serà adient, en l’àmbit de la cooperació, analitzar la viabilitat d’establir 

relacions amb les principals ciutats emissores de migrants cap a Sant Cugat, tal com s’ha fet amb 

el municipi extremeny de La Haba però amb la finalitat d’anar més enllà dels intercanvis culturals 

i promoure el desenvolupament del municipi i la integració dels migrants (dos elements que 

interactuen estretament). 

LA 3.2. Revisió i potenciació de la participació en xarxes de ciutats 

L’Ajuntament de Sant Cugat haurà de fer una anàlisi profunda de la participació que té en les 

xarxes, tant nacionals com internacionals, de les quals forma part, és a dir, de 1) si continua 

pertanyent a la xarxa o se’n desvincula atesos els baixos resultats obtinguts fins ara, i 2) si 

intensifica l’acció al si de la xarxa, és a dir, si promou projectes conjunts, si s’incorpora a alguna 

de les comissions temàtiques, etc. En aquest segon cas, intensificar l’acció implicaria dotar-se 

de recursos humans especialitzats (en la temàtica i en les relacions internacionals) que puguin 

realitzar aquestes actuacions amb garanties, ja que l’Ajuntament reporta incapacitat de fer front 

a l’alta dedicació requerida per a la implantació d’aquests tipus de projectes.  

Serà molt important que es realitzi aquesta tasca atès que l’Ajuntament està involucrat en un 

gran nombre de xarxes (nou en total) amb un grau de participació i aprofitament dispar: la City 

Protocol Society, la European Network of Living Labs, la EU Core Net Cities, la Red Española de 

Ciudades Inteligentes, el Covenant of Mayors, la Red de Ciudades por la Bicicleta, Alcaldes per 

la Pau, la Declaració d’Andorra i la xarxa Eurocities. 

 

LE 4. Revisar els mecanismes de coordinació, interna i externa, i gestió de l’acció internacional 

L’acció internacional de l’Ajuntament de Sant Cugat és extensa i en un ampli ventall d’àmbits. 

Això ho demostra el fet que el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 incorpora la 

internacionalització com un dels plans estratègics per al període actual (tocant també sectors 

com el desenvolupament econòmic, el progrés social, la cultura innovadora i l’entorn urbà), com 

també ho fan diversos plans sectorials (els d’infància, adolescència i joventut, el de turisme, el 

de música clàssica...).  

També la participació de l’Ajuntament en projectes europeus ha estat intensa (eficiència 

energètica, ciutats intel·ligents, transport i mobilitat urbana, govern obert, esports, 

ensenyament o formació, en el marc de programes com Erasmus+, Horizon 2020, CIP, Intelligent 

Energy Europe o el programa FEDER, entre d’altres), com també la participació en xarxes (la City 

Protocol Society, ENoLL, EU Core Net Cities, Covenant of Mayors, Eurocities) i les visites de 

delegacions internacionals, freqüents i amb propòsits diversos. 



 

Igualment, tal com s’ha apuntat anteriorment, a Sant Cugat hi ha diversos pols d’excel·lència 

ben definits i amb gran potencial per a la internacionalització (coneixement, innovació, empresa, 

cultura-música, esport), així com institucions molt internacionalitzades en tots aquests sectors. 

Això no obstant, l’Ajuntament no compta amb cap regidoria específica en matèria de relacions 

internacionals ni un equip especialitzat en la matèria o en el seguiment de les polítiques de la 

Unió Europea i els seus instruments financers. Igualment, no existeix cap comissió informativa 

ni cap òrgan de cooperació tècnico-administrativa per als temes internacionals. La coordinació 

de l’Ajuntament amb els actors internacionalitzats només es materialitza en l’àmbit de la 

cooperació al desenvolupament, on la Regidoria de Cooperació coordina l’acció consistorial i la 

dels actors territorials a través de la Taula de Cooperació, Pau i Drets Humans amb un èxit 

notable. 

En conseqüència, serà necessària una major coordinació i visió estratègica de l’acció 

internacional en l’organització interna de l’Ajuntament, en base a una coherència de polítiques 

adequada, així com amb la resta d’actors del territori. Aquesta idea queda plasmada en les tres 

línies d’acció següents. 

 

Línies d’acció 

Es proposen les línies d’acció següents: 

LE 4. Revisar els mecanismes de 
coordinació, interna i externa, i 
gestió de l’acció internacional 

LA 4.1. Comissió de coordinació municipal de l’acció internacional 

LA 4.2. Mesa per a la internacionalització de Sant Cugat 
 

LA 4.3. Potenciar l’àrea de Gestió Estratègica de l’IGEPESI perquè 
coordini i impulsi el Pla d’Internacionalització 

 

LA 4.1. Comissió de coordinació municipal de l’acció internacional 

Es proposa la creació d’una comissió de coordinació municipal de l’acció internacional, una 

comissió en què es pugui debatre i acordar la visió estratègica que s’ha de conferir al conjunt de 

l’acció internacional del consistori i la coherència amb la resta de polítiques públiques. 

Aquesta comissió interdepartamental hauria de reunir els caps de les diverses regidories i els 

departaments, a fi de presentar i discutir les diverses oportunitats relatives a l’acció 

internacional (projectes europeus, projectes de cooperació al desenvolupament, comunicació 

de visites institucionals, col·laboracions i iniciatives amb els actors del territori), coordinar les 

diverses actuacions i instruments per dur-les a terme, fer-ne seguiment, i comunicar-ne la marxa 

i els resultats a la resta de regidories i departaments. 

LA 4.2. Mesa per a la internacionalització de Sant Cugat 

El Pla proposa també la creació d’una Mesa per la Internacionalització de Sant Cugat, mecanisme 

de governança participat per l’Ajuntament i pels diferents actors de la ciutat: empreses, 



 

universitats, centres de recerca, i entitats culturals, esportives i solidàries, amb activitat i agenda 

internacional. 

La Mesa servirà per cercar sinèrgies i complementarietats en l’acció internacional dels actors de 

la ciutat, tot generant consensos, sumant esforços i potenciant la co-responsabilitat de les 

accions de projecció internacional i captació d’oportunitats per la ciutat. L’Ajuntament retrà 

compte davant la Mesa del procés d’execució del Pla d’Internacionalització mitjançant la 

presentació de l’informe de seguiment i d’avaluació. 

LA 4.3 Potenciar l’àrea de Gestió Estratègica de l’IGEPESI perquè coordini i impulsi el Pla 

d’Internacionalització 

L’Àrea de Gestió Estratègica de L’IGEPESI serà l’encarregada de la coordinació i el seguiment de 

l’aplicació del Pla en el seu conjunt i d’avaluar-ne els resultats d’acord amb els indicadors 

establerts. Perquè pugui fer-ho requerirà dels recursos financers i humans necessaris. Pel que 

fa als recursos humans caldrà vetllar perquè el personal tingui les capacitats i els coneixements 

necessaris per operar en entorns internacionals. 

L’IGEPESI impulsarà els treballs de la Comissió de coordinació municipal de l’acció internacional i de 

la Mesa per la internacionalització de Sant Cugat. Redactarà igualment els informes de seguiment 

seguint criteris de transparència i accés a la informació. 

 

LE 5. Alinear les estratègies de desenvolupament sostenible de la ciutat amb els ODS i la Nova 

Agenda Urbana 

L’any 2015 i el 2016 es van tancar, respectivament, amb l’aprovació de dues agendes globals 

que marcaran el desenvolupament de les ciutats en els propers anys. Es tracta de l’Agenda 2030 

de Desenvolupament sostenible (amb els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible) 

aprovada, després d’un procés d’elaboració participatiu sense precedents, el setembre de 2015, 

i la Nova Agenda Urbana, document final de la conferència d’Habitat III que va tenir lloc a Quito 

l’octubre de 2016. 

Aquestes dues agendes globals posen la ciutat al centre del desenvolupament sostenible, com 

a impulsora del canvi, trobant suport i co-responsabilitat tant en la resta de nivells de govern 

(regional, nacional, internacional, altres ciutats) com en els diversos actors que es troben al seu 

territori (sector privat, organitzacions de la societat civil, universitats i centres de recerca, etc.). 

La ciutat es converteix, doncs, en motor de la transformació en àmbits tan diversos i tan locals 

com la lluita contra el canvi climàtic, la gestió dels refugiats, l’eficiència energètica en el 

transport i en els habitatges, l’establiment de nous models d’economia social i solidària, la 

inclusió social i la participació de la ciutadania, la consecució de la pau, o la no discriminació (per 

raó de sexe, orientació sexual, discapacitat, religió, etc.), entre d’altres. De fet, un dels objectius, 

l’ODS 11, té la ciutat com a nucli i apunta a aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, 

resilients i sostenibles.  

És a dir, es tracta d’agendes integrals, que aborden una gran amplitud de problemàtiques i 

reptes en què les ciutats tenen molt a dir, i que incideixen en la necessitat de crear uns models 



 

incloents i sostenibles en els seus tres vessants: l’econòmic, el social i l’ambiental. Busquen, 

també, la complementarietat entre les diverses accions, el trencament amb els enfocaments 

sectorials i, doncs, la coherència entre les polítiques públiques. 

La universalitat d’aquestes agendes concerneix també l’Ajuntament de Sant Cugat, en tant que 

les responsabilitats que n’emergeixen són comunes (però diferenciades) i traspassen fronteres. 

Així, l’Ajuntament, i la ciutat, hauran de deixar de veure aquestes agendes com un repte dels 

països del Sud i sumar-se a la seva consecució com un repte propi, més enllà de l’ajuda oficial al 

desenvolupament. 

En el context plantejat per aquestes dues noves agendes amb una àmplia aplicació local, serà 

essencial que les accions de l’Ajuntament siguin plenament coherents entre elles i amb aquestes 

agendes i, a més, que no siguin aïllades sinó que comptin, com s’ha apuntat, amb un ampli 

suport de la ciutadania i la resta d’actors de la ciutat (és a dir, que tinguin un alt grau d’inclusió 

dels actors). Per a això, es plantegen les dues línies d’acció següents. 

 

Línies d’acció 

Es proposen les línies d’acció següents: 

LE 5. Alinear les estratègies de 
desenvolupament sostenible de 
la ciutat amb els ODS i la Nova 

Agenda Urbana 

LA 5.1. Impulsar una campanya de sensibilització i educació per 
donar a conèixer els ODS a la ciutadania, escoles i actors de la 
ciutat 
 

LA 5.2. Alineament dels Plans inclosos en el PAM amb els ODS i la 
NAU 

 

LA 5.1. Impulsar una campanya de sensibilització i educació per donar a conèixer els ODS a la 

ciutadania, escoles i actors de la ciutat 

A fi d’aconseguir el suport de la ciutadania (amb una especial rellevància, s’apuntarà a les 

escoles) i dels diversos actors del territori en la implementació dels ODS i la Nova Agenda 

Urbana, és essencial fer-los arribar el missatge a través d’una campanya de sensibilització i 

educació per al desenvolupament. I el missatge serà clar: tots, amb les nostres accions del dia a 

dia, podem contribuir a la consecució de l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana. 

Aquesta campanya, però, no serà únicament a títol informatiu, sinó que el que cercarà és el 

compromís de tots aquests actors amb les agendes, la seva participació i implicació en la 

implementació liderada per l’Ajuntament, i la creació d’un sentit d’apropiació i pertinença al 

llarg del procés i, especialment, un cop vistos els resultats positius de l’esforç dut a terme. 

La campanya haurà de tenir una estratègia clara de comunicació al darrere, amb els diversos 

canals, mitjans i missatges apropiats per a cadascun dels públics objectius, i comptar amb els 

mitjans de comunicació locals. A banda d’això, serà molt important que es determinin els 

mecanismes de transparència i rendició de comptes perquè els diversos actors puguin avaluar 

el seu propi acompliment, així com el de l’Ajuntament. 



 

LA 5.2. Alineament dels Plans inclosos en el PAM amb els ODS i la NAU 

El procés d’implementació passa per alinear els plans estratègics i sectorials impulsats per 

l’Ajuntament amb els objectius i les metes formulades en l’Agenda 2030 i en la Nova Agenda 

Urbana. El procés d’alineament serà l’oportunitat per revisar els plans ja aprovats a la llum dels 

reptes que plantegen les agendes globals de desenvolupament sostenible incorporant, des 

d’una perspectiva multidimensional i inclusiva, a tots els departaments municipals i als principals 

operadors de la ciutat. 

Caldrà definir els indicadors adequats per poder retre comptes dels resultats obtinguts i 

informar de quina manera es contribueix des de la ciutat a l’aposta global pel desenvolupament 

sostenible. 
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OG 

 
 

OE 1 

LE 1. Potenciar la projecció 
internacional i la visibilitat de la 
ciutat en l’àmbit internacional 

LA 1.1. Crear una web de promoció 
internacional de Sant Cugat (en anglès) 

Comunicació Creació de la web 
Nº visitants 

LA 1.2. Editar un butlletí Sant Cugat 
Internacional 

Comunicació Nº susbscriptors 

LA 1.3. Formalitzar la creació de la xarxa 
d’ambaixadors de Sant Cugat 

Innovació / FSCA Nº persones involucrades a la xarxa 
Accions realitzades 

LA.1.4. Impulsar les accions internacionals 
previstes en el Pla Estratègic de Turisme 

Turisme Indicadors definits en el Pla Estratègic 
de Turisme 

LE 2. Capitalitzar els pols 
d’excel·lència per la 

internacionalització i potenciar 
mecanismes de captació 

d’oportunitats i talent 
internacionals 

LA 2.1. Promoure la participació en projectes 
innovadors finançats per organitzacions 
internacionals (especialment la UE) 

IGEPESI Nº projectes finançats 

LA 2.2. Definir una estratègia de captació i 
fidelització de talent internacional 
consensuada amb empreses i universitats 

IGEPESI / Fundació Sant 
Cugat Actiu / Promoció 
Econòmica 

Nou talent captat 
Accions fidelització 

LA 2.3. Promoure la captació de projectes 
estratègics, inversions i oportunitats 
internacionals en els àmbits d’excel·lència 

Fundació Sant Cugat Actiu Nº projectes internacionals 
Nº inversions internacionals 
Nº esdeveniments internacionals 

LA 2.4. Potenciar la internacionalització de les 
start-ups i de les empreses i institucions 
innovadores de la ciutat 

Promoció Econòmica Nº noves startups 
Nº Startups i empreses innovadores 
assessorades 
Finançament mobilitzat 

LA 2.5. Organitzar esdeveniments vinculats al 
Mobile World Congress i/o a l’Smart City 
Congress o altres esdeveniments innovadors 

Innovació Nº esdeveniments 
Nº participants internacionals 

LA 2.6. Impulsar les accions internacionals 
previstes en el Pla Estratègic de Música Clàssica 

Patronat Educació / 
Cultura 

Acord per ubicar el Classical Next a 
Sant Cugat 
Empreses internacionals vinculades a 
la musica que s’instal·len a Sant Cugat 
Participants internacionals Concurs 
internacional direcció orquestra 



 

Nº concerts artistes internacionals 

LA 2.7. Impulsar la candidatura a ciutat 
europea de l’esport 

Esports Nomenament com a ciutat europea 
de l’esport 

LA 2.8. Vincular les iniciatives de cooperació 
directa amb la internacionalització de la ciutat 

Cooperació  Noves iniciatives de cooperació 
directa 

LA 2.9. Impulsar un programa de beques 
internacionals (vinculades amb música, esport, 
innovació...) 

Cultura / Esports Nº beques atorgades 

LA 2.10. Impulsar el Pla Director de Cooperació, 
pau i drets humans (2017-2021) 

Cooperació Indicadors definits en el Pla Director 
de Cooperació 

OE 2 

 
 
 

LE 3. Revisar les relacions amb 
altres ciutats del món i la 

participació en xarxes 
internacionals 

LA 3.1. Definir nous vincles estables amb 
ciutats d’Europa, Estats Units, Àsia i Amèrica 
Llatina similars a Sant Cugat 

Promoció Econòmica / 
FSCA 

Nº de nous vincles formalitzats amb 
ciutats 
Nº accions realitzades 

LA 3.2. Revisar i potenciar la participació en 
xarxes de ciutats 

Promoció Econòmica / 
FSCA 

Nº xarxes participades 
Nº accions realitzades 

LE 4. Revisar els mecanismes de 
coordinació, interna i externa, i 
gestió de l’acció internacional 

LA 4.1. Crear la Comissió de coordinació 
municipal de l’acció internacional 

IGEPESI Establiment Comissió 

LA 4.2. Establir la Mesa per a la 
internacionalització de Sant Cugat 
 

IGEPESI Establiment Mesa 

LA 4.3. Potenciar l’àrea de Gestió Estratègica 
de l’IGEPESI perquè coordini i impulsi el Pla 
d’Internacionalització 

IGEPESI Nº de professionals vinculats a la 
implementació i seguiment del PISC 
Pressupost assignat al PISC 

LE 5. Alinear les estratègies de 
desenvolupament sostenible de 
la ciutat amb els ODS i la Nova 

Agenda Urbana 

LA 5.1. Impulsar una campanya de 
sensibilització i educació per donar a conèixer 
els ODS a la ciutadania, escoles i actors de la 
ciutat 
 

Alcaldia Gerència / 
IGEPESI 

Realització de la campanya 
Institucions de la ciutat mobilitzades 
Nº ciutadans participants 

LA 5.2. Alinear els Plans estratègics amb els 
ODS i la NAU 

Alcaldia Gerència / 
IGEPESI 

Plans estratègics alineats 
Pressupost mobilitzat 
Informes de seguiment emesos 

 



4. Seguiment i avaluació 

El Pla d’internacionalització de Sant Cugat del Vallès apunta a convertir-se en una política pública 

que, com la resta de polítiques públiques, ha de fer una especial atenció als mecanismes de 

seguiment i avaluació que determinaran el grau d’assoliment dels objectius fixats al Pla i serviran 

per redreçar aquelles desviacions que s’observin.  

Els mecanismes de seguiment passen per l’establiment d’una comissió de seguiment integrada 

per membres de l’Ajuntament, així com representants dels diversos actors de la ciutat (molts 

dels quals ja han participat en l’elaboració d’aquest Pla, tant en la fase de diagnòstic com en la 

d’establiment de les directrius del Pla). És essencial tenir en compte que, perquè els mecanismes 

de seguiment i avaluació funcionin, es requereix un sistema àgil i regular d’intercanvi 

d’informació al si de l’Ajuntament (entre els diversos departaments) i també amb els actors del 

territori que participin en aquestes tasques. 

Aquesta comissió de seguiment, liderada per l’Ajuntament de Sant Cugat, s’encarregarà 

d’avaluar el grau d’implementació de les Línies Estratègiques i les Línies d’Acció d’acord amb els 

Objectius Estratègics i l’Objectiu General marcats. Per a això, serà necessari realitzar informes 

complets de cada actuació que incloguin estimacions qualitatives i quantitatives (a través dels 

indicadors proposats) per part del departament gestor en cada cas. La comissió de seguiment es 

reunirà periòdicament, per raó d’unes 4-6 sessions l’any, en funció del timing de les diverses 

accions d’implementació del Pla. 

Com s’ha mencionat, un bon seguiment de l’aplicació del Pla que estableixi el grau d’assoliment 

dels objectius i els resultats permetrà esmenar a temps els errors que es detectin i fer 

ajustaments a la definició i la implementació del Pla. El seguiment també serà clau per a 

l’elaboració dels informes anuals que composaran, més tard, les avaluacions a mig termini i final. 

Aquestes avaluacions seran un exercici més extens i profund que l’activitat de seguiment i els 

informes anuals, en els quals es basaran, i hauran de comptar en tot cas, també, amb la 

participació dels actors de la ciutat. 

 

5. Rendició de comptes 

Les avaluacions a mig termini i final mencionades en la secció anterior conclouran en un informe 

adreçat als diversos departaments de l’Ajuntament (informe intern), així com a la ciutadania i 

els diversos actors de la ciutat (informe extern, que caldrà adaptar a cada tipus de públic i les 

seves necessitats i expectatives).  

Les avaluacions internes apunten a extreure aprenentatges, tant positius com negatius, de 

l’actuació de l’Ajuntament, en conjunt i per departaments/unitats gestores. Els aprenentatges 

duen a l’assumpció de les responsabilitats corresponents, així com a una reflexió a curt, mig i 

llarg termini sobre l’activitat del consistori. Addicionalment, l’avaluació a mig termini permetrà, 

encara, la correcció dels errors i mancances que es detectin, als quals s’haurà de tractar amb 

atenció en l’avaluació final. 



 

Les avaluacions externes, en canvi, vetllen perquè la ciutadania i els diversos actors del territori 

estiguin informats sobre les actuacions dutes a terme i el grau de consecució dels resultats. Més 

important, les avaluacions externes apunten a captar-ne les impressions, tant si són favorables 

com si no, de cara a la implementació de noves accions en el futur en consonància amb els 

principis de transparència i rendició de comptes. 

Finalment, l’Ajuntament podrà dur a terme, ja a més llarg termini, una avaluació d’impacte que 

miri amb retrospectiva els resultats del Pla d’internacionalització al llarg dels anys següents al 

període d’implementació i vigència. 

 

6. Comunicació 

El Pla d’internacionalització de Sant Cugat haurà d’anar de la mà d’un Pla de comunicació que 

informi i sensibilitzi els diversos departaments de l’Ajuntament, els potencials beneficiaris de les 

diverses Línies d’Acció, així com la ciutadania en general, els mitjans de comunicació i altres 

institucions públiques sobre el desenvolupament del Pla en cada moment. 

El Pla ja conté diverses Línies d’Acció centrades en el camp de la comunicació, com són la Línia 

1.1 (crear una web de promoció internacional de Sant Cugat en anglès) i la Línia 1.2 (editar un 

butlletí Sant Cugat Internacional). El Pla de comunicació haurà d’estar en consonància amb elles, 

i s’haurà de vincular amb les accions de seguiment i, en particular, d’avaluació del Pla. 

El Pla de Comunicació tindrà en compte els diversos destinataris de les accions de comunicació, 

tot adaptant el missatge, el canal i els instruments a cadascun dels grups i, evidentment, a cada 

acció. Un molt bon domini dels idiomes estrangers (l’anglès, però també, segons la necessitat, 

el francès, el xinès, el rus, etc.) és especialment important atès que es tracta d’un pla 

d’internacionalització.  
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ANNEX 1: Relació de persones que han participat a les entrevistes i 

institució que representen 

Dimosthenis Karatzas. Centre de Visió per Computador 

Matthieu Laverne. FabLab Sant Cugat 

Oriol Alcoba. ESADECREAPOLIS 

Ramon Terrassa. Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat 

 

Bernat Domènech. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Beth Mejan. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Carles Miró. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Carme Oliver. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Carmela Fortuny. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Ignasi Bonet. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  

Joana Barbany. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Maite Ramos. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Marisa Santamaría. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Marta de Castro. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Pep Tugues. Teatre-Auditori Sant Cugat 

Silvia Solanellas. Fundació Sant Cugat Actiu  

Susana Tintoré. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Víctor Martínez. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Xavier Codina. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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