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2. OBERTURA



El Pla Director de la Música Clàssica és una iniciativa de l’Ajun-
tament de Sant Cugat del Vallès que té com a objectiu principal 
impulsar polítiques que donin suport a la presència i el gaudi de 
la música clàssica entre els ciutadans. 

La implantació d’aquest Pla Director pretén ser immediata i té 
voluntat de transcendir legislatures amb el seu llegat, buscant 
el consens de tots els agents del sector de la música clàssica a 
Sant Cugat, en una clara temptativa d’aglutinar el màxim nom-
bre de veus autoritzades d’una esfera cultural que reclama in-
sistentment incrementar la seva presència en la nostra societat.

Aquest Pla Director neix amb el convenciment que cada ge-
neració té dret a relacionar-se novament amb els clàssics per 
incorporar-los a la seva contemporaneïtat. Neix, també, amb la 
consciència que en ple segle XXI, l’expressió “música clàssica” 
té tantes ramificacions i definicions possibles com entusiastes 
implicats hi hagi en el seu intent de definir-la.

2. OBERTURA 

Amb la inequívoca intenció de sumar ideologies en un projec-
te enriquidorament comú, aquest document evita les particu-
laritats dels noms propis: és una eina de treball per a tota la 
comunitat relacionada amb la música clàssica a Sant Cugat, 
comunitat que sap com ningú que les notes musicals, després 
d’abandonar en un concert el seu amagatall de pentagrames, 
deixen silenciosament d’existir. La música neix i mor després de 
cada concert; és tant intemporal com fugaç. Si després d’apli-
car aquest Pla Director la seva fugacitat ja no és tanta, voldrà 
dir que haurem fet una bona feina.



3. EL PRESENT



ANÀLISI I DIAGNOSI 
(CONSONÀNCIES I DISSONÀNCIES)

L’anàlisi i la diagnosi, que es presenten entrelligades en aquest 
Pla Director, han estat fetes recollint les opinions de molts dels 
principals agents relacionats amb la música clàssica a Sant Cu-
gat sobre la situació actual del tema que ens ocupa, i han es-
tat també contrastades amb reconeguts professionals aliens 
a la nostra causa, els quals han tingut a bé oferir-nos la seva 
desinteressada experiència amb consideracions sobre la reali-
tat musical al nostre país i al nostre municipi, tot fent valuoses 
propostes de millora que quedaran degudament reflectides en 
l’apartat 5.5, dedicat a les accions que donaran forma a les es-
tratègies a seguir en el futur.

De la informació obtinguda a partir dels documents consultats, 
juntament amb les nombroses entrevistes realitzades, se’n des-
prenen les conclusions que exposem a continuació i que pre-
sentem com una suite de consonàncies i dissonàncies de la re-
alitat de la música clàssica a Sant Cugat.

3. EL PRESENT

• Percepcions generals dels agents implicats en la música clàs-
sica a Sant Cugat: Hi ha uns evidents sentiments d’orgull i il·lusió 
en tots els participants del fet musical “clàssic” santcugatenc. 
Aquests sentiments, però, no sempre se senten correspostos 
amb el suficient reconeixement de la població ni tampoc per les 
seves institucions de govern. Cal afegir que aquest desafecte 
entre músics, públics i administracions és compartit en l’actua-
litat per la gran majoria dels agents relacionats amb la música 
clàssica arreu del món.

• Objectius de les polítiques específiques per la música clàssica: 
Des de la societat musical santcugatenca es reclama la cohe-
rència d’unes polítiques culturals a curt, mitjà i llarg termini, que 
sincronitzin les estratègies de l’Ajuntament amb les nombroses 
propostes musicals que s’estan duent a terme actualment, ja 
que es detecta una manca d’acció comuna per fer que les seves 
manifestacions artístiques ocupin un espai rellevant i creixent 
entre la ciutadania.

• Finançament de la música clàssica: Existeix la percepció, per 
part d’alguns agents, que no es revisen les inèrcies musicals 



que des de fa molts anys estan instal·lades en el dia a dia a Sant 
Cugat. Això provoca que no hi hagi un arbitratge rigorós sobre 
la seva qualitat, ni sobre la conveniència o no de tenir més su-
port, més presència i més ajuts econòmics. Es fa molt evident la 
necessitat de crear comissions de professionals del sector que, 
sumant els seus coneixements, puguin fer una correcta valora-
ció sobre com s’estan gestionant les assignacions i els subminis-
traments dels ajuts i sobre quin és el seu rendiment públic. Amb 
l’anàlisi de la gestió dels recursos feta per experts coneixedors 
de l’ofici, s’aconseguirà que les consideracions sobre les dotaci-
ons pressupostàries passin de ser “subjectives” (subjectiu és un 
terme inevitablement lligat a qualsevol manifestació artística) 
per passar a ser “objectives” després de valorar la seva projec-
ció com a valor artístic i sobretot com a bé comú i d’ús públic.

• Peculiaritats del col·lectius amateurs, semiprofessionals i pro-
fessionals: El fet que no calgui compartimentar les experiències 
artístiques musicals situant als antípodes el món amateur i el 
món professional (i al mig les seves actuals i abundants deri-
vades “semiprofessionals”), no implica que s’hagi d’acceptar la 
confusió i el relativisme en la valoració de les produccions mu-

sicals. Actualment aquesta confusió, segons el parer d’alguns 
consultats, està provocant molts malentesos de tipus contrac-
tual i d’accés a les programacions de concerts.

• Entitats musicals locals: La capacitat de vertebració cívica de 
les entitats i la seva particular manera de generar cohesió so-
cial, no poden ser de cap manera ignorades. Tenint en compte 
això, es reclama potenciar les activitats proposades per la Tau-
la de Música, ja que aquesta, amb la seva autonomia artística, 
posseeix una profunda capacitat d’incidència cultural a la ciutat 
garantint la participació ciutadana.

• Equipaments públics: El Teatre-Auditori té un paper cabdal 
en la promoció de la música clàssica a la ciutat; no poques veus 
demanen que un progressiu augment de la presència de la mú-
sica clàssica en el seu escenari sigui compatible amb la inqües-
tionable qualitat de les seves programacions actuals. Però, se-
gons la comunitat musical santcugatenca, aquest fet no fa més 
que amagar un altre de molt més rellevant: actualment són del 
tot insuficients els equipaments relacionats amb la música clàs-
sica a Sant Cugat. Mentre s’analitza la viabilitat d’una sala B al 



costat del Teatre-Auditori, i es posa en marxa la rehabilitació 
del Teatre La Unió que haurà de permetre també acollir pro-
postes de música clàssica, és fa peremptòria l’adequació dels 
equipaments de concerts ja existents, així com també la d’altres 
localitzacions que, per la seva idoneïtat, puguin ser suscepti-
bles de ser tractats com espais musicals. 

• Planificació estratègica dels concerts a Sant Cugat: S’evidencia 
que, malgrat la intensa activitat musical a Sant Cugat, no existei-
xen iniciatives institucionals que promoguin cicles de concerts 
que donin suficient cabuda i de manera equilibrada a la música 
simfònica, la música de cambra, el lied, la música antiga, la mú-
sica contemporània, la música coral, els concert familiars, etc. 
Les produccions existents són poques, amb escassa promoció 
i dotades de pocs recursos econòmics. En canvi, són moltes les 
propostes de tipus privat però que, segons la seva opinió, no 
troben una complicitat que reconegui el seu valor afegit. Tam-
bé cal esmentar els abundants suggeriments que apunten a la 
creació de nous sistemes de referències educatives i de progra-
macions de concerts, amb la voluntat que ambdós es vehiculin 
a partir d’un model de futur que no sigui fruit de les atzaroses 

iniciatives individuals, sinó que formin part d’un programa ben 
dissenyat per equips de professionals. 

• Tipologies de públic: El ràpid creixement demogràfic de la 
ciutat ha evidenciat la coexistència de, com a mínim, dos tipus 
de públic: un que s’identifica amb la tradició i les entitats lo-
cals que la representen, i un altre que busca majoritàriament 
referents a partir de paràmetres que van des de la màxima 
qualitat fins a la màxima popularitat. La coexistència d’aquests 
dos tipus de públic s’hauria de reflectir, segons entenen els 
concernits, de manera molt més evident en totes les progra-
macions. Però a ningú se li escapa que, quan parlem de la soci-
alització de qualsevol proposta artística musical, hem de tenir 
en compte les particularitats de la societat on pretenem fer-
la créixer i, d’acord amb aquesta visió, haurem de reflexionar 
molt sobre un tema que, tot i estar molt estudiat des de dife-
rents branques de la sociologia, no deixa d’aparèixer de mane-
ra recurrent en molts debats culturals: l’envelliment del públic 
que assisteix als concerts de la música clàssica. L’any 1981, en 
països de notable tradició en el consum d’aquest tipus de mú-
sica com ara França, Alemanya, Anglaterra, EUA o Canadà, 



entre d’altres, la mitjana d’edat dels consumidors de concerts 
era de 36 anys. El 2016 ha estat de 61 anys. Així doncs, com ja 
s’està fent en molts d’aquests països, cal endegar una gestió 
multidisciplinària i transversal per crear un públic nou i revertir 
aquesta situació.

• Desenvolupament social amb la música: El desenvolupa-
ment social que, a través de la música clàssica comença pel 
reconeixement sobre el terreny de totes les identitats que par-
ticipen, o no, de la cultura musical, segueix amb la protecció 
i potenciació de tota la seva diversitat i creativitat, i es veu 
assolit quan podem parlar, amb coneixement de causa, de la 
consolidació de la participació ciutadana. Existeix unanimitat 
entre els experts de la música sobre la necessitat d’incidir pro-
fundament i de manera ininterrompuda sobre els processos de 
formació musical, amb la finalitat de despertar noves sensibi-
litats per la música clàssica entre la gent jove, i també amb el 
propòsit d’expandir aquesta formació entre nous segments de 
la població adulta, i de manera molt especial, entre els col·lec-
tius més vulnerables que no es relacionen habitualment amb 
aquest tipus de música. 

• Formació musical i creació de nous públics. Es fa palès un 
desajust entre el gran nombre d’estudiants de música a Sant 
Cugat i el reduït nombre d’assistents als concerts de música 
clàssica. El teixit familiar té un vincle molt estret amb la música, 
però no hi ha suficients vasos comunicants entre aquest fet i la 
regular assistència als concerts. Sense amagar el cap sota l’ala, 
la comunitat educativa es fa dues preguntes molt incisives pel 
nostre projecte: si l’educació musical era pràcticament inexis-
tent fa 50 anys, per quin motiu la gent anava als concerts? Si 
des dels anys 90 cada vegada hi ha més escoles de música, per 
quina raó cada vegada va menys gent als concerts? O dit d’una 
altra manera, el professorat implicat es pregunta quines estra-
tègies seguir per aconseguir que a una activitat extraescolar 
d’èxit com és l’estudi de la música, de la qual participen activa-
ment moltíssimes famílies, s’hi pugui afegir una altra que sigui 
equivalent i que consisteixi en gaudir dels concerts. Si conside-
rem el concert com la punta de l’iceberg de la cultura musical, 
caldrà revisar els pressupòsits sobre els quals estem basant tot 
el sistema d’educació musical. En aquest sentit, cal entendre 
que tocar un instrument i educar musicalment amb un determi-
nat tipus de repertori, no és el mateix que desenvolupar l’hàbit 



d’anar a concerts. Així doncs, són necessàries accions en molts 
fronts de la ciutadania per fidelitzar els estudiants i les seves 
famílies en l’assistència a concerts. Cada centre educatiu ha de 
determinar quins són els continguts que fan dels seus usuaris 
futurs consumidors amb criteri.

• Nous paràmetres en la industria musical. La indústria musical 
gira entorn de molts oficis i agents que, com està passant en 
tants gremis culturals, estan immersos en un trilema social: in-
volució, evolució, revolució. Un exemple és el pas del vinil al CD, 
i d’aquest a la digitalització, la webdifusió i l’streaming, que fan 
que l’usuari de la música clàssica consumeixi “a la carta”, bus-
cant productes cada vegada més personalitzats i diferenciats. 
Els hàbits del consumidor de productes musicals han canviat. 
Això no és nou: durant tota la història de la música hi ha hagut 
progressives o brusques alteracions en la manera de consumir la 
música. Els profunds canvis que hi ha hagut en els components 
de ritual i d’adhesió a un determinat grup social que assisteix a 
concerts, són elements també molt importants a l’hora de va-
lorar les constants novetats que aquesta activitat cultural està 
patint a l’hora de ser tractada com un acte de consum públic. 

La complexa relació entre la música considerada com art i la 
música considerada com a bé de consum, demana una anà-
lisi dels agents implicats per tal de participar d’una societat 
que ara mateix és universalitzadora, però que no hauria de ser 
uniformadora, i això vol dir una societat consumista de música 
però dotada de capacitat receptiva, reflexiva i sentit crític, i que 
no confon la innovació amb la qualitat.

• Creació, producció i exhibició: L’accessibilitat omnipresent de 
la música per internet, i la mundialització dels continguts mu-
sicals en l’inabastable laberint del Big data, són dues caracte-
rístiques socials de l’actualitat que obliguen a introduir canvis 
en el tractament de la música clàssica. La ràpida expansió de 
les noves tecnologies fa que molts dels plantejaments que eren 
encara vàlids en la creació, producció i exhibició de concerts, 
actualment resultin del tot obsolets. Per altra banda, la sobrees-
timulació sensorial que patim actualment, i la rapidíssima velo-
citat a la qual passen tots els estímuls (que són extremadament 
visuals), fan que el concert demani un tipus d’atenció que cada 
vegada tenim menys desenvolupada, com ara la capacitat d’es-
colta i el gaudi per les formes musicals pures. Aquest fet fa que 



el producte musical no pugui proposar-se amb el mateix format 
que fa 150 anys. El concert del segle XXI demana uns requisits 
molt diferents que els del passat. Si volem que el públic digital 
esdevingui públic real, aquest s’ha de sentir atret no solament 
per la música, sinó per l’estètica, la innovació, els nous criteris 
de gust, moda i qualitat, i també pel format, els programes (que 
haurien de renovar-se ja que en la meitat dels concerts de mú-
sica clàssica es programen solament 22 compositors), la quali-
tat acústica i arquitectònica dels equipaments, els grups socials 
que hi participen, etc.

• Relacions internacionals: És del tot evident que les relacions 
internacionals amb la música clàssica són poc presents a Sant 
Cugat. La importació de músics estrangers és molt minsa i la 
projecció internacional de les produccions locals són pràctica-
ment inexistents. 

• Coordinació institucional: I en darrer lloc, cal fer esment dels 
abundants suggeriments que apunten a la creació de nous sis-
temes de referències educatives i de programacions de con-
certs, amb la voluntat que ambdós es vehiculin a partir d’un 

model de futur que no sigui fruit de les atzaroses iniciatives 
individuals, sinó que formin part d’un programa ben dissenyat 
per equips de professionals. Insistint en aquesta direcció, per 
a molts dels consultats s’evidencia la necessitat de crear, amb 
l’aixopluc de l’Ajuntament, noves estructures organitzatives que 
permetin la correcta implementació del Pla Director, de manera 
compromesa, àgil i continuada. 



4. EL FUTUR



4. EL FUTUR

MOTIVACIONS I MISSIÓ

4.1 MOTIVACIONS

• La música clàssica és arreu del món un dels valors culturals in-
discutibles en tots els projectes socials que vetllen pel benestar 
cultural de la ciutadania.

• La complexitat dels fenòmens culturals del segle XXI exigeix una 
reformulació constant de les interrelacions que es van establint en-
tre els protagonistes de l’art musical: creadors, intèrprets i públic.

• La música clàssica a Sant Cugat gaudeix d’una vitalitat extra-
ordinària, però el seu rendiment social és clarament millorable. 
Són necessàries línies d’actuació que estableixin sinergies en un 
sector que actualment es mostra molt dispers i atomitzat.

• Considerem que la formació musical ha de ser, en tots els seus 
àmbits d’implantació, l’eix vertebrador de les actuacions enca-
minades a desenvolupar el gust per la creació, la interpretació i 
el consum de música clàssica en el nostre municipi.

4.2 MISSIÓ

D’aquestes motivacions germinals es desprèn una missió que, 
curta en paraules, té un llarg i intens abast en el seu comès:

L’Ajuntament de Sant Cugat, amb la voluntat de contribuir a 
la cohesió social i a la millora de la qualitat de vida del munici-
pi, promou i ofereix accions i recursos que permetin la difusió, 
desenvolupament i progressiu arrelament de la música clàssica 
entre la ciutadania, tot atenent les múltiples sensibilitats que 
confegeixen aquest fenomen cultural.
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5. CINC MONOSÍL·LABS QUE BUSQUEN RESPOSTA

5.1 QUÈ? Objectius estratègics

1. Articular i vertebrar el sector de la música clàssica a la ciutat 
de Sant Cugat atenent la seva diversitat.

2. Potenciar la formació musical del conjunt de la ciutadania de 
Sant Cugat per tal de garantir la creació de nous públics per a 
la música clàssica.

3. Treballar per millorar el progrés social i la qualitat de vida im-
pulsant tota mena d’accions que facin més assequible el gaudi 
de la música clàssica.

4. Promoure la creació, producció i difusió de la música clàssica 
a Sant Cugat a partir de la revisió, adaptació i connexió de les 
necessitats i possibilitats reals del sector, dotant-los de les in-
fraestructures, programacions i recursos necessaris.

5.2 QUAN? Temporització

Com figura en l’encapçalament d’aquest document, és voluntat 
de l’Ajuntament de Sant Cugat que totes les accions es vagin 
implementant de manera tangible en el període comprès entre 
els anys 2017 i 2021.

5.3 QUI? Els agents

Estan convidats a participar tots els agents relacionats amb la 
música clàssica que, com passa cada vegada més en molt àm-
bits culturals, són molt diversificats i van més enllà dels tradici-
onals oficis associats al fet musical.

• Usuaris
• Públic
• Estudiants
• Docents i pedagogs
• Estudiants d’escoles especialitzades
• Estudiants d’escoles de règim general
• Intèrprets amateurs



• Intèrprets semiprofessionals
• Intèrprets professionals
• Compositors
• Directors
• Musicòlegs
• Arxivers
• Copistes
• Col·leccionistes
• Museus
• Fundacions
• Musicoterapeutes
• Responsables de programes d’integració social
• Medecina especialitzada en músics
• Personal sanitari especialitzat
• Formadors de tècniques corporals
• Luthiers
• Arqueters
• Orgueners
• Afinadors 
• Arquitectes d’espais musicals
• Tècnics de so

• Investigadors de les noves tecnologies
• Filòsofs de la música
• Sociòlegs de la música
• Psicòlegs de la música
• Historiadors
• Gestors del patrimoni
• Empresaris
• Promotors
• Organitzadors de fires, congressos i simposis 
• Programadors
• Gestors musicals
• Promotors de turisme musical
• Distribuïdors
• Editors
• Periodistes musicals
• Ràdio
• Televisió
• Blogs d’opinió
• Discogràfiques
• Experts en noves tecnologies musicals
• Etc.



5.4 ON? Equipaments i context

• Escoles especialitzades públiques i privades
• Escoles de règim general, instituts i universitats
• Biblioteques
• Sales d’assaig
• Sales de concerts
• Teatres i auditoris
• Equipaments polivalents
• Parcs industrials i tecnològics
• Comerços especialitzats
• Tallers de construcció
• Tallers de reparació
• Estudis d’enregistrament
• Estudis de ràdio
• Estudis de televisió
• Sales de consulta
• Centres de recerca
• Laboratoris
• Espais urbans diversos
• Etc.

5.5 COM? Accions estratègiques (posant en solfa el Pla)

• Elaborant estratègies d’acció local que permetin actuar 
d’acord amb el Pla d’acció municipal (especialment en els àm-
bits de Progrés Social, Cultura Innovadora i Entorn Urbà) i su-
mar actuacions de política pública amb iniciatives de caràcter 
privat.

• Impulsant estratègies d’àmbit nacional que siguin capdavan-
teres a l’hora de posar en pràctica les diverses propostes per la 
música clàssica del Pla integral de la música a Catalunya (Gene-
ralitat de Catalunya, Setembre 2016).

• Possibilitant les estratègies internacionals que donin cabuda 
als postulats culturals de la UNESCO (Documents integrats en 
l’Agenda XXI) i que permetin posicionar Sant Cugat en el mapa 
musical internacional. 

A partir de cadascun dels objectius estratègics (5.1) es deriven 
tot un seguit d’accions que, no per ser mesuradament realistes, 
hauran de deixar de ser molt ambicioses.



1 

Articular i vertebrar el sector de la música clàssica a la ciutat de 
Sant Cugat atenent la seva diversitat

1.1 Crear una estructura de gestió que coordini les accions pro-
posades en el Pla Director, les diferents àrees de gestió admi-
nistratives de l’Ajuntament i els agents i àmbits d’actuació re-
lacionats en aquest document, dotant l’esmentada estructura 
dels recursos necessaris, tant econòmics com humans, per po-
der gestionar diligentment aquest projecte.

1.2 Fomentar les aliances amb altres administracions per tal de 
diversificar les fonts de finançament i alhora impulsar línies de 
micromecenatge, patrocinis privats, esponsoritzacions, etc.

1.3 Obrir nous fòrums de debat entre tots els agents relacionats 
amb la música clàssica per millorar el seu rendiment.

1.4 Oferir el corresponent suport a les iniciatives amateurs, se-
miprofessionals i professionals amb el propòsit de reflectir la 
riquesa musical de Sant Cugat.

1.5 Donar suport als agents locals que puguin posicionar-se en 
els circuits professionals més enllà de les nostres fronteres, i 
potenciar la participació de referents internacionals en les pro-
gramacions de concerts i en les propostes de formació musical 
de la ciutat.

1.6 Contribuir a la creació del teixit industrial que abasteixi des 
de la proximitat al sector, sumant iniciatives públiques i priva-
des que fructifiquin en nous productes de caràcter creatiu i in-
novador.

ACCIONS ESTRATÈGIQUES



2

1. Potenciar la formació musical del conjunt de la ciutadania de 
Sant Cugat per tal de contribuir a la creació de nous públics per 
la música clàssica

2.1 Fomentar la interacció de les escoles especialitzades en l’en-
senyament musical així com la d’aquestes amb les escoles i ins-
tituts de règim general.

2.2 Contribuir a la revisió dels procediments pedagògics musi-
cals amb la intenció de millorar el seu rendiment, integrant nous 
continguts que permetin desenvolupar una major sensibilitat 
per la música, promovent la innovació metodològica i l’ús de les 
noves tecnologies en la didàctica musical.

2.3 Crear indicadors que permetin avaluar a les escoles els re-
sultats en la sensibilització cap a la música clàssica.

2.4 Incentivar l’assistència del públic infantil i juvenil als con-
certs per fomentar entre ells la formació de nous gustos i valors.

2.5 Promoure la col·laboració amb institucions acadèmiques i 
d’àmbit cultural per tal d’acollir proposicions formatives de ni-
vell superior.
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Treballar per millorar el progrés social i la qualitat de vida im-
pulsant tota mena d’accions que facin més assequible el gaudi 
de la música clàssica

3.1 Aconseguir que parts de la societat desvinculades de la mú-
sica clàssica hi tinguin un fàcil accés i captar nous públics a 
partir de la demanda latent.

3.2 Enfortir les polítiques que facilitin la inclusió social, identi-
ficant i integrant els col·lectius més vulnerables per tal de faci-
litar el seu accés als circuits de consum de la música clàssica.

3.3 Programar activitats en espais poc habituals amb l’objectiu 
de facilitar l’accés a la música clàssica.

3.4 Propiciar la descentralització de les programacions i les 
produccions perquè arribin als barris.

3.5 Aprofitar la capacitat de cohesió social de les entitats mu-
sicals per enfortir la presència de la música clàssica al municipi.
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Promoure la creació, producció i difusió de la música clàssica a 
Sant Cugat

4.1 Promoure la creació de cicles de concerts en els quals s’hi 
pugui gaudir habitualment de la música simfònica, la música de 
cambra, la música contemporània, la música antiga, la musica 
coral, l’òpera, concerts familiars, etc. 

4.2 Crear els espais adients pel consum de la música clàssica i 
adequar les sales de concerts ja existents a la ciutat per fer-ne 
un ús acord amb les necessitats artístiques actuals.

4.3 Afavorir les iniciatives locals que amb emprenedoria i soste-
nibilitat proposin produccions musicals de qualitat contrastada 
en relació als estàndards professionals i internacionals.

4.4 Idear sistemes avaluadors que permetin monitorar i garantir 
el talent, la creativitat i la innovació dels agents musicals per 
poder millorar el seu rendiment i projecció com a valor artístic, i 
sobretot com a bé comú i d’ús públic, garantint sempre la seva 
llibertat d’expressió.

4.5 Crear el marc i les eines necessàries per la recerca i la inno-
vació en el sector industrial i universitari per establir la música 
clàssica com a motor de creativitat i promoció econòmica.

Xavier Blanch Mezquíriz, redactor i coordinador del Pla Director 
per la música clàssica



Volem agrair la participació a totes les persones i institucions que 
fins ara han contribuït amb els seus suggeriments i propostes a 
l’elaboració d’aquest Pla Director de la Música Clàssica a Sant 
Cugat. Seguirem ampliant aquest llistat de manera ininterrompuda 
per tal d’incloure noves aportacions vingudes de tots els àmbits 
de la música i la cultura.  
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Patrícia de No, flautista
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Pere Bardagí, violinista
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Nuno Mendes, violinista i musicòleg
Katia Michel, pianista 
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Juan Carlos Asensio, musicòleg
Anna Costal, musicòleg
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Anna Andreu, artesana luthier
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