
 

Resum executiu del Pla d’internacionalització de Sa nt 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, junt amb un habitat urbà de gran qualitat i una ubicació òptima, 
per l’entorn natural, la proximitat a Barcelona i a les principals infraestructures del país 
com el port o l’aeroport, fan 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 per desenvolupar al llarg 
d’aquest període, juntament amb altres línies d’actuació 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. 
 
Conclusions de l’anàlisi de context i DAFO 
 
A través del diagnòstic dut a terme en el marc del nou Pla d’internacionalització s’ha 
pogut constatar que la ciutat compta ja amb una rellevant experiència internacional que 
es canalitza a través de la implicació en iniciatives conjuntes amb socis internacionals o 
la participació en projectes finançats per la Unió Europea. Aquestes iniciatives són 
impulsades tant des de l’Ajuntament com pels actors privats: empreses punteres —com 
HP, Boehringer Ingelheim, Grifols—, institucions culturals —el Teatre Auditori de Sant 
Cugat—, el sector acadèmic i de la recerca —ESADE, la Universitat Autònoma de 
Barcelona o el Sincotró Alba— i fins i tot la societat civil —amb l’experimental Living Lab.  
 
Juntament amb altres ciutats europees, empreses i universitats s’ha pogut compartir un 
coneixement d’alt valor afegit en diversos àmbits com l’eficiència energètica, els esports 
i la mobilitat, trobar solucions que millorin la vida dels ciutadans i ampliar les possibilitats 
de negoci empresarials.  
 
El diagnòstic elaborat també ha pogut comprovar el 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). 
 
Totes aquestes fortaleses i oportunitats assenyalades conformen una ocasió molt idònia 
perquè l’Ajuntament de Sant Cugat es plantegi el nou Pla d’internacionalització, que 
també donarà resposta a algunes debilitats detectades com la manca d’estructures de 
governança interna i externa dels processos d’internacionalització, d’un equip 
especialitzat en l’acció internacional i/o europea, d’instruments de promoció 
internacional de la ciutat, i d’apropiació de la política de cooperació per part ciutadana i 
del propi Ajuntament, entre d’altres. 
 



 

 
 
Línies Estratègiques i Línies d’Acció del Pla d’Int ernacionalització 
 
Basant-se en els resultats del diagnòstic realitzat, s’han establert uns objectius 
estratègics, línies estratègiques i línies d’acció que es pretén debatre i consensuar amb 
els diversos actors del territori perquè siguin implementades en el període 2018-2022.  
 
Aquestes línies passen per: 
 
(1) potenciar la projecció internacional i la visibilitat de la ciutat en l’àmbit internacional 

 
(2) capitalitzar els pols d’excel·lència per a la internacionalització i potenciar 

mecanismes de captació d’oportunitats i talent internacionals 
 
(3) revisar les relacions amb altres ciutats del món i la participació en xarxes 

internacionals  
 
(4) revisar els mecanismes de coordinació, interna i externa, i gestió de l’acció 

internacional i finalment  
 
(5) alinear les estratègies de desenvolupament sostenible de la ciutat amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana 
 
Es proposen, entre d’altres, actuacions com la creació d’una web de promoció 
internacional de Sant Cugat en anglès, la creació de la xarxa d’ambaixadors de Sant 
Cugat, la definició d’una estratègia de captació i fidelització de talent internacional 
consensuada amb empreses i universitats, l’impuls del Pla Estratègic de música clàssica 
que inclou l’aposta per la fira-congrés Classical Next, l’impuls de la candidatura a ciutat 
europea de l’esport, la definició de nous vincles estables amb ciutats d’Europa, Estats 
Units, Àsia i Amèrica Llatina similars a Sant Cugat o la realització d’una campanya de 
sensibilització i educació per donar a conèixer els ODS a la ciutadania, escoles i actors 
de la ciutat, per exemple.  
 
Les línies d’acció es desglossaran, un cop aprovades, en activitats concretes. Es 
planificaran i es pressupostaran perquè puguin ser implementades i se’ls assignaran 
indicadors a fi d’efectuar-ne un seguiment i una avaluació transparents. 
 
Totes aquestes línies estratègiques i d’acció coadjuvaran a reforçar els factors de valor 
afegit que contribueixen a la internacionalització de la ciutat, així com potenciaran la 
coherència entre les polítiques i les accions vinculades a la internacionalització de la 
ciutat i millorar la seva governança; tot això, per contribuir al desenvolupament 
sostenible de la ciutat de Sant Cugat i millorar la qualitat de vida i el benestar de la seva 
ciutadania. 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès 20 setembre 2017 


