
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Franquesa, empresari, administrador del Grup Petra i president de Petra Consultoria, ha 

estat elegit president de Sant Cugat Empresarial per l’assemblea general del 11 de juny de 

2015. En la nova etapa, l’associació es proposa consolidar el lideratge de Sant Cugat a la 

comarca del Vallès com a pol empresarial de referència, reforçar el seu pes institucional, seguir 

impulsant projectes de perfil innovador i emprenedor, apropar l'empresa a la societat i divulgar 

la cultura empresarial i afavorir sinèrgies que contribueixin a enfortir  la competitivitat i la 

projecció de les empreses. 

 

 Quin són els reptes i projectes nous que afrontarà SCE  durant el seu nou 

mandat? Quin són els eixos de la nova etapa? 

 
La nova etapa estarà regida per tres eixos d’actuació: l’increment del pes i la posició de 

Sant Cugat com a pol empresarial de referència dins de la comarca del Vallès i de 

Catalunya,  la continuïtat en el model i la dinàmica de gestió de les activitats orientades 

a les empreses associades i, amb un caràcter més intern, incrementar la massa social 

de la pròpia associació. 

 

Des de la perspectiva  territorial, creiem que cal fer una reflexió sobre el paper que els 

diferents territoris exerceixen en el desenvolupament competitiu de Catalunya i en 

aquest marc volem reivindicar la posició de Sant Cugat com a pol empresarial de 

referència dins de la comarca del Vallès i de Catalunya i que es visualitzi com un actiu 

d’alt valor afegit a l’hora de promoure la marca Barcelona i Catalunya a nivell nacional i 
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internacional. Volem recuperar la centralitat econòmica i empresarial del Vallès i 

reforçar la nostra posició com  una de les regions més atractives i innovadores 

d'Europa, sense oblidar del model de cohesió social del territori. 

 

Pel que fa a l’enfoc estratègic de l’activitat i la seva dinàmica d’actuació, l’associació 

mantindrà una línia continuista. De fet, la major part dels integrants de la nova junta 

directiva han estat participant activament en el nou plantejament estratègic que 

l’associació va iniciar l’any 2012 per afavorir una participació i una implicació més 

directa del col.lectiu empresarial en el disseny i execució de les activitats de 

l’associació. S’ha demostrat una fórmula d’èxit que ha afavorit una dinàmica 

comunicativa i de cohesió entre les empreses associades i la volem mantenir. 

 

Finalment, ens proposem incrementar la nostra massa social. En aquest sentit, 

posarem en marxa un pla d’acció que ens permeti, per una banda, apropar-nos 

personalment al conjunt del col.lectiu empresarial de San Cugat per fer arribar els 

propòsits de l’associació i demanant la seva implicació i participació activa en un 

projecte que acabarà transcendint el nostre territori i, per l’altra, trobar la complicitat i la 

implicació de les empreses multinacionals de major dimensió per a què se sentin més 

properes al territori on estan instal·lades afavorint i potenciant l’activitat empresarial de 

l’entorn. 

 

 Com es traduirà aquesta proposta de recuperar el paper del lobbysme actiu per 

part de l’associació? 

 
Sant Cugat Empresarial liderarà un pla d’acció que, amb la implicació les 

organitzacions econòmiques i empresarials del Vallès, estarà orientat a reforçar les 

potencialitats i els atributs competitius del territori del Vallès i el seu pes dins del conjunt 

de Catalunya. Volem  que la marca Barcelona es potenciï i s’identifiqui més enllà de la 

seva àrea metropolitana. Al mateix temps, creiem necessari  defensar les condicions 

competitives de l’entorn especialment pel que fa a la mobilitat i les infraestructures i 

promoure processos de gestió eficient en el territori, evitant duplicitats administratives i 

competencials. Volem posar l’accent en l’alt potencial econòmic i empresarial de l’àrea 

de Sant Cugat, incrementar el pes de Sant Cugat en la comarca i volem obtenir major 

representació institucional i prendre part activa en les esferes de decisió locals i 

nacionals. 

 

 Fent un mirada a la feina feta, quina és la valoració que en faria dels 10 anys 

d’activitat de Sant Cugat Empresarial? 

 



Haig de dir que s’ha fet una gran feina i la nostra valoració és molt positiva. En aquests 

deu anys s’ha produït  la gran conversió i explosió econòmica de Sant Cugat i la zona 

en general i des de l’associació hem col·laborat a fer-ho possible. 

 

L’associació va ser reconeguda com a única veu dels empresaris santcugatencs per 

part de l’Administració i com a tal ha format part d’algunes de les accions més 

rellevants per al territori. En aquest sentit, recordar fites rellevants com les accions de 

defensa de les potencialitats de l’entorn vallesà (Declaració de la de l’Eix de la B30 per 

reclamar solucions a les mancances d’infraestructures i serveis al territori impulsat per 

les associacions empresarials de Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí), així com el suport a 

la trobada institucional i empresarial a Brussel.les promoguda per l’Ajuntament  per 

donar suport a la candidatura de Sant Cugat com a seu de l’EIT (European Institute of 

Innovation & Technology) l’any 2011. Les accions de lobbying durant aquest temps com 

la demanda de revisió del Pla Urbanístic del Centre Direccional del Vallès (abril 2010), 

el posicionament davant de la línia del Tramvallès, la col·laboració amb FERRMED i 

suport al Manifest pel qual es reivindicava la inclusió del corredor mediterrani en la 

xarxa  ferroviària estratègica europea entre moltes d’altres. A nivell local, posar de 

relleu la participació de l’associació en projectes locals com l’impuls de models de 

gestió compartida (EUC) i en projectes d’infraestructures i serveis vinculats amb el 

transport viari i ferroviari, mobilitat i seguretat a través de la seva participació en el  Pla 

Municipal Estratègic, Econòmic i d’Ocupació, així com la promoció de cooperació 

interempresarial de transport col·lectiu compartit amb la bonificació de les quotes de 

l’IAE. En l’àmbit de la defensa dels interessos de les empreses reclamant solucions a  

mancances  en l’àmbit de serveis, ha destacat  la demanda de creació del nou partit 

judicial de Sant Cugat i el trasllat a la Conselleria de Justícia del dèficit funcional que 

pateix Sant Cugat en matèria judicial. 

 

Al mateix temps, Sant Cugat Empresarial es troba ja present i activa en organitzacions 

econòmiques i empresarials d’influència de l’entorn com el Pla Estratègic Metropolità de 

Barcelona, Barcelona Creixement, Fem Vallès i Associació Àmbit de la B30, el Consell 

de Ciutat i la Fundació Sant Cugat Actiu, a més a més del CIT. Les accions de 

networking han estat una constant en el temps, des de les Jornades de Portes obertes 

fins a nous models de trobades empresarials amb ponents de reconegut prestigi 

econòmic i empresarial (Vallesans d’Èxit (2013) i Converses d’Innovació (2014), així 

com la posada en marxa de sessions temàtiques de format reduït com han estat els 

tallers empresarials.  Tot això a més a més de les accions derivades de la col·laboració 

universitat-empresa i la promoció de l’emprenedoria, la internacionalització, la formació 

i la RSC. 

 

 



 Sant Cugat Empresarial celebra enguany el 10è aniversari de la seva fundació, 

una fita que l’associació vol compartir amb les empreses associades. Quin és el 

pla d’acció previst? 

 
Estem treballant per definir un pla d’acció per commemorar  els deu anys d’activitat de 

l’associació que contribuirà a donar a conèixer a tot el col·lectiu empresarial tot el que 

s’ha assolit durant aquesta etapa i que contribuirà a reforçar el posicionament de Sant 

Cugat Empresarial entre les empreses associades i apropar-nos més a les que encara 

no en formen part. També serà el punt de partida per obrir un procés de reflexió i debat 

sobre la posició actual del territori i del CiT i del Vallès en el marc català amb la 

implicació de totes les entitats empresarials territorials de la comarca i assegurar la 

capacitat d’influència del territori en les decisions que afecten el desenvolupament 

econòmic i empresarial de Catalunya. 

 

 Quins són els atributs competitius que destacaria d’una associació com Sant 

Cugat Empresarial? En què es diferencia de la resta d’associacions i 

organitzacions empresarials? 

 
El principal atribut de Sant Cugat Empresarial és la seva capacitat d’establir sinèrgies 

entre tot tipus de empreses, des de les start-up fins a les grans multinacionals, afavorint 

espais relacionals a través de l’organització d’accions especifiques generadores de 

coneixement i d’oportunitats de negoci i del desenvolupament d’una intensa campanya 

de comunicació interna. La qualitat professional i experiència dels directius de les 

empreses associades que participen activament en l’associació proporcionen, per la 

seva part, solidesa a les accions de representació, posicionament i de lobby en el món 

empresarial i institucional per assegurar que les condicions de l’entorn siguin les 

apropiades per afavorir la competitivitat de l’activitat empresarial i del territori. 

 

 

 Quines són les tendències de l’evolució econòmica i empresarial? 

 
Ens estem recuperant d’una profunda crisi que no ha fet sinó accentuar les carències i 

les necessitats de les empreses, organitzacions i territoris  i marcar un camí per poder 

continuar endavant. Estem en un moment de canvi i estem passant d’una economia 

competitiva a una economia més col·laborativa, en el que la innovació, el coneixement i 

la capacitat emprenedora regiran els models de gestió i la competitivitat de les 

empreses i els territoris.  

 

Aquest canvi de paradigma ens ha de portar a encetar un procés de reflexió estratègica 

sobre els processos de transformació que es necessiten a la comarca territorial del 

Vallès per reorientar el seu desenvolupament econòmic i social i regenerar el seu 



potencial de creixement. Pel que fa l’entorn empresarial, cal reivindicar el paper de 

l’empresa com a eix clau dels nous  models econòmics i socials. En aquest sentit, cal 

potenciar les accions orientades a sensibilitzar i posar en valor la cultura empresarial i 

el paper de les empreses –especialment les pimes- com a motor econòmic del territori i 

com a agents actius de l’activitat econòmica i de generació de riquesa.  

 


