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 Mantenir i aprofundir les activitats de lobby

 Seguir incrementant la visibilitat de SCE en els àmbits empresarials i institucionals de Sant 

Cugat, del Vallès i de Barcelona

 Contribuir al desenvolupament individual i empresarial dels associats mitjançant conferencies 

i debats de actualitat amb personalitats rellevants del diferents sectors d´interès.

 Fomentar el networking entre els associats i amb l´administració pública

 Desenvolupar tasques de suport i mentoring a emprenedors i start ups del nostre territori

 Establir lligams de futur entre l´escola, la universitat i l´empresa

 Suport als associats en els àmbits de l’actuació de SCE

 Fomentar les activitats de responsabilitat social corporativa entre les empreses associades.2
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Lobby

- Relacions fluides amb l´administració local i de país

- Lligams sòlids amb altres associacions i cambres empresarials

- Activitats conjuntes quan aportin valor als associats

Visibilitat

- Participació en esdeveniments empresarials i econòmics

- Estudis i columnes d’opinió sobre temes d´actualitat econòmica

- Presencia en les activitats institucionals



Desenvolupament

- Sant Cugat tribuna

- Fòrums sectorials

- Converses

Networking

- Esdeveniments socio/culturals

- Potenciar la participació dels associats als actes de l´associació

Mentoring

- Oferir espais de conversa amb empresaris experimentats als emprenedors que 

comencen i necessitin ajuda i consells 

- Fòrum d´emprenedors



Relació escola, universitat i empresa

- Definir conjuntament les necessitats empresarials respecte la formació i el perfil 

dels talents de futur

- Motivar vocacions entre els alumnes de batxillerat i de cicles formatius mitjançant 

xerrades i trobades

RSC

- Proposar idees de RSC i fomentar la participació a través de concursos de 

projectes
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