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Curiositats

La Coordinadora d’Entitats Esportives 
de Sant Cugat es va ofi cialitzar el 27 de 
setembre del 1999, a la seu de la Penya 
Blaugrana Sant Cugat, escenari habitual 
de les reunions de la plataforma esport-
iva. Aleshores, els tretze representants 
dels clubs de la Coordinadora d’Entitats 
Esportives de Sant Cugat van signar 
com a socis fundadors d’aquesta asso-
ciació de clubs. Des de la seva creació, 
el 3 de maig de 1999, van caldre fi ns a 
tretze sessions de treball per aconseguir 
el document ofi cial que acreditava la 
plataforma esportiva.
Antoni Pérez, president de la Coordi-
nadora d’Entitats Esportives de Sant 
Cugat, va explicar, llavors, que “han estat 
moltes hores de feina, moltes reunions 
de treball, però ha valgut la pena. Ha 
estat un procés molt llarg, però del tot 
necessari”.

info@coordinadorastc.cat

ELS NOSTRES COLORS
 BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA COORDINADORA D’ENTITATS ESPORTIVES

Comiat de la 
temporada 
Foto de família del Club de 
Futbol Unión Mira-sol  Baco, 
al camp de Mira-sol.  

Que sols ens hem trobat 
els clubs amb la Covid!
Francesc Robert, vicepresident de la Coordinadora.

Queden enrere els llargs debats de les juntes directives dels clubs 
per poder complir les normatives que la Generalitat amb les 
matèries de pandèmia per l’entrada al camp ens enviaven.

Ja hem acabat la temporada 2021-
2022, temporada en situació nor-
mal amb tocs de complicació, 
per la ja pesada pandèmia, amb 
tots els camps oberts per les 
mares/pares i familiars i, 
en principi, sense re-
striccions. Ens hem 
trobat altra vega-
da amb les mares/
pares per veure el seu 
equip. Si ve és veritat 
que hi ha alguns costums 
que fem ara que abans de la 
pandèmia no fèiem, sembla que 
queden enrere els llargs debats de 
les juntes directives dels clubs per 
poder complir les normatives que 
la Generalitat amb les matèries de 
pandèmia per l’entrada al camp 
ens enviaven i que el nostre ajun-

tament ens remetia. Que si havíem 
de posar un responsable del club 
per complir normativa, mascareta, 
desinfecció, temperatura, distan-

cia... Primer prohibida l’entra-
da dels acompanyants 

dels jugadors, que 
després van poder en-
trar però amb distàn-
cia i amb un màxim 
d’aforament, i apun-

tant-se a unes llistes, 
etc. I algunes vegades 

sense la comprensió d’algunes 
mares/pares i familiars. Que sols ens 
hem trobat els clubs! Intentar nor-
malitzar algunes situacions noves 
per tots és realment difícil. Amb 
tot, hem arribat al fi nal de tempora-
da, i ens espera la nova 2022-2023. 
Quines sorpreses ens trobarem?



CFU MIRA-SOL BACO
El CFU Mira-sol Baco diu adéu a la 
temporada amb dos actes socials

El 16 de juny els jugadors i jugadores de totes les categories 

del Mira-sol van desfi lar pel camp i es van fer una foto 

de família juntament amb el cos tècnic per tal de dir adéu 

a la temporada. A més, durant l’acte, es va comptar amb 

la presència de Juan Pablo Amantini, pare de Pedrito i 

organitzador de la iniciativa #ChampionsForPedrito, per 

recaptar fons per a poder millorar la vida d’aquest nen que 

pateix la malalta de coffi  n-siris. I el 17 va tenir lloc el Sopar de 

Socis del club, amb més de 300 participants.

CLUB HANDBOL SANT CUGAT
La primera edició del Torneig d’Handbol 
Femení del CH Sant Cugat, un èxit

El Club Handbol Sant Cugat, en categoria infantil (en la foto), 

l’Handbol Ribes, en cadet, i el CH Terrassa, en juvenil, van ser 

els equips campions de la primera edició del Torneig d’Hand-

bol Femení del CH Sant Cugat. El campionat, que tindrà con-

tinuïtat en els pròxims anys, es va jugar el dissabte 18 de juny, 

als pavellons 2 i 3. Hi van participar nou equips en tres trian-

gulars, en un format de competició de tots contra tots en el 

que els dos millors equips van disputar la fi nal. També es va 

fer una activitat d’iniciació per a noies i adolescents.

FUTBOL SALA SANT CUGAT
Després de la pandèmia de la COVID-19, 
hem pogut tornar a la pràctica esportiva!

Després de la pandèmia de la COVID-19, hem pogut tornar, 

per fi , a la pràctica esportiva! Una temporada 2021-2022 que 

tanquem amb dos ascensos, juvenil B i D, i dos descensos, 

infantil A i cadet A; organitzant la primera edició del Dia 

del Soci (en la foto), amb èxit participatiu i organitzatiu, i 

amb l’organització d’un nou campus d’estiu, amb el jugador 

professional Jordi Campoy. I ja estem preparats per arrencar 

amb il·lusió la pròxima campanya 2022-2023!

CLUB MUNTANYENC 
Aquest mes de juliol inscriu-te a les 
activitats esportives que organitzem

Si tens entre 6 i 15 anys i vols gaudir de l’esport, inscriu-te 

aquest mes de juliol en alguna de les diferents activitats 

per a infants que organitzem des del Club Muntanyenc 

Sant Cugat, com campus d’escalada, campus de gimnàstica 

rítmica i dansa, colònies de lleure, campus de natura. Per a 

més informació i inscripcions, podeu trucar al club 93 674 53 

96 o enviar un correu electrònic a estiu@cmsc.cat. Segur que 

us ho passareu molt bé!



CLUB KARATE SANT CUGAT
Des de fa uns anys, una nova alternativa 
per a la dona es troba al Karate Do

Segons els experts, haver pres major consciència de la seva 

pròpia seguretat ha portat a moltes dones a plantejar-se la 

pràctica d’un art marcial, sent el karate una de les disciplines 

en què les dones millor han aconseguit integrar-se de manera 

completa. El Karate femení és una pràctica en auge en què 

s’ha pogut comprovar que la pràctica d’aquesta disciplina 

esportiva millora l’autoconfi ança, dissipant els temors i  

frustracions.

SANT CUGAT FUTBOL CLUB
‘FEM50’, una cloenda digna d’una 
temporada plena d’actes en clau femenina

Tota una alineació sencera d’actes, fi ns a 11, hem presentat 

durant tota la temporada del 50è aniversari del primer equip 

femení de la ciutat. Hem recordat els difícils orígens de 

l’any 1971 fi ns a arribar a l’actualitat amb la presència de les 

dones a la societat actual, a l’esport en general i al futbol en 

particular. El 18 de juny vam fer el Dinar de Cloenda a l’Hotel 

Sant Cugat amb la presència de les pioneres de 1971 i de les 

jugadores actuals, entre altres.

QBASKET SANT CUGAT
Xerrada de Roger Esteller, dins dels actes 
del desè aniversari del club

El Qbasket Sant Cugat va organitzar una xerrada sobre 

esports i valors, que va dirigir Roger Esteller, el 24 de maig a 

la Casa de Cultura. L’exjugador de bàsquet del Futbol Club 

Barcelona va refl exionar sobre els valors que aporta l’esport 

i la seva importància en el desenvolupament infantil. 

L’esport aglutina, per les seves mateixes característiques, un 

important nombre de valors. Aquesta xerrada s’emmarca en 

un conjunt d’actes que se celebraran en el decurs d’aquest 

any per celebrar els 10 anys de la creació del Qbasket.

PENYA BLAUGRANA SANT CUGAT
L’equip amateur de la Penya guanya el 
Trofeu Ciutat de Sant Cugat

El primer equip de la Penya Blaugrana Sant Cugat-Escola de 

Futbol Hristo Stoichkov se’n va endur el Torneig Ciutat de 

Sant Cugat, que es va jugar el dissabte 11 de juny, al Camp 

Municipal de Futbol de Can Magí. El segon equip classifi cat 

va ser el CFU Mira-sol Baco, i el tercer, la Penya Blaugrana 

Sant Vicenç dels Horts. L’acte va comptar amb la presència 

de Francesc Carol, regidor d’Esports de l’Ajuntament; Joan 

Salabert, president del CFU Mira-sol Baco, i Josep Maria Félez, 

president de la Penya Blaugrana Sant Cugat. 



CLUB JIU-JITSU SANT CUGAT
El que trobem dins del dojo del club és 
per poder-ho mantenir també fora

El jiu-jitsu crea uns vincles molt directes entre companys. 

Ben aviat, els nous practicants que s’incorporen es 

converteixen en amistats molt properes que ajuden al 

fet que l’activitat sigui molt de tenir cura de la integritat 

entre esportistes. L’art marcial ens connecta amb els altres 

i ens aporta un ambient social i familiar molt necessari per 

al nostre dia a dia. El 17 de juny vam celebrar el sopar de 

comiat de dos companys que marxen a viure a les seves 

respectives terres. El Nacho de València i la Els de Bèlgica. 

UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT
La Federació Catalana de Basquetbol ens  
ha donat el premi al club amb més federats

La Federació Catalana de Basquetbol ha otorgat el premi 

a la Unió Esportiva Sant Cugat com a club amb més fi txes 

federatives de Catalunya. És un premi que ens agrada molt 

i ens enorgulleix, però a la vegada és una responsabilitat. 

La nostra disciplina esportiva, el bàsquet, està creixent 

en esportistes els últims anys, però no ho estan fent els 

equipaments de la ciutat. Les entitats de Sant Cugat atenem 

la demanda de la nostra ciutat però ens cal que la ciutat 

estigui preparada.

OLIMPYC FLORESTA FS
Prou retallades! Cada any que passa, fem 
passes enrere!

Acabem de saber amb gran disgust i enuig que 

l’ajuntament ens retira una hora d’entrenament del primer 

equip masculí la propera temporada. Una franja horària, la 

de dijous a la nit, que fa 30 anys que fem servir a les pistes 

de Can Llobet. I ho han fet sense cap diàleg. A més, també 

ens han retirat 3 hores dels matins de dissabte, que és quan 

juguen els petits i la base. I venim, aquesta temporada que 

ara acabem,  d’un 30% menys de subvenció.

CLUB GIMNÀSTICA
Els conjunts del club brillen en el segon 
Trofeu CGRE Sant Cugat

Més de 400 gimnastes, 16 clubs i 75 conjunts van participar 

el 12 de juny en la segona edició del Trofeu Club Gimnàstica 

Rítmica i Estètica Sant Cugat, que va organitzar el club, amb 

èxit participatiu, organitzatiu i d’assistència de públic, amb 

les grades del Pavelló 3 de la ZEM Rambla del Celler plenes 

d’espectadors. Els conjunts del club van assolir 9 podis 

en aquest campionat de gimnàstica rítmica escolar, en la 

modalitat de conjunts.



AGENDA ESPORTIVA DEL JULIOL, SETEMBRE I OCTUBRE

-2 de juliol. Torneig 3x3 Festa Major de Sant Cugat. Organitza: QBasket Sant Cugat. Pavelló 3. De 9 a 19 hores.

-Del 4 al 8 de juliol. Formació a entrenadores joves. Organitza: Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. Casa Cultura.

-Del 8 al 10 de juliol. Sortida conjunta del Grup Muntanya amb Capdemuntt. Organitza: Club Muntanyenc Sant Cugat. Aspe.

-16 de juliol. 3a Caminada de la Llum, memorial Bridget Hunter. Organitza: Club Muntanyenc Sant Cugat. 20.30 hores.

-22 de juliol. Conferència ‘Barça i Catalunya: Els orígens de la simbiosi (1899-1936’. Organitza: PB Sant Cugat. PBSC. 19.30 hores.

-3 i 4 de setembre. Clínic de formació d’entrenadors de la PB Sant Cugat-EF Hristo Stoichkov. Camp de Futbol de Can Magí.

-9 de setembre. Xerrada de Lluís Fernández-Alá, exprecandidat al FC Barcelona. Organitza: PB Sant Cugat. PBSC. 19.30 hores.

-1 d’octubre. Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 Enganxa’t als Bons Hàbits. Organitzen: PB Sant Cugat i Teampartners.

-20 de novembre. 37a Mitja Marató de Sant Cugat. Organitzen: Club Muntanyenc Sant Cugat i Ajuntament.

COORDINADORA D’ENTITATS ESPORTIVES DE SANT CUGAT
Dels anys d’incertesa a un futur interessant

No, aquest no és un titular per una anàlisi de la situació de l’esport a Sant Cugat, aquest és un titular que pretén explicar-vos 

la importància que està començant a tenir la nostra revista de la qual ja estem publicant el número 5. Vàrem fer-la néixer per 

afrontar un problema, a parer nostre, creixent de poca informació i manca d’anàlisi dins l’entorn de l’esport a Sant Cugat. No ha 

estat una tasca senzilla, perquè els obstacles són nombrosos i de tota mena. Ja sabeu que una revista d’aquestes característiques 

pot suscitar diferents opinions i, fins i tot, fer aflorar actituds per possibles conflictes d’interessos. Vàrem considerar, però, que 

l’última i/o pitjor aportació per part nostra, seria no intentar construir una societat on la crítica dins l’anàlisi permanent no siguin 

una pràctica obligada del pensament democràtic que tots/es hem tenir i sostenir. Pensaments aquests, íntimament lligats al que 

solem manifestar com a ‘valors’ i als que no hem ni podem renunciar. Passat l’estiu intentarem donar un impuls més gran, si cap, a 

la nostra publicació afegint-hi noves seccions per donar-hi millor sentit de servei, com aportacions informatives en l’àmbit jurídic, 

treballs orientatius de nutrició en la pràctica esportiva, diferents aportacions de distints especialistes en matèries que puguin ser 

d’utilitat a tots els nostres associats i els nostres esportistes. Com us esmentem en el titular, intentarem construir un model de 

col·laboració informativa que ens faci somiar i lluitar per un ‘futur interessant’. Bon estiu!


