
L’esport ens cuida el cos i 
la ment, el cuidem?
Eva Fernández, secretària de la Coordinadora, i secretària i responsable 
de relacions insitucionals del Club de Futbol Unión Mira-sol Baco.

Està justifi cat sol·licitar més dedicació en els pressupostos per 
poder millorar les condicions actuals a Sant Cugat
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La UESC 2021-
2022 
El club presenta les seccions 
de bàsquet, tenis de taula i 
3X3, amb 500 esportistes

Amb una mirada d’enorme admi-
ració davant la immensa labor so-
cial que cada dia estan fent totes les 
entitats esportives sense ànim de 
lucre de Sant Cugat, des de la 
perspectiva de mare i de 
dona, sempre donaré 
el meu total suport a 
totes les activitats, ac-
cions, ensenyaments, 
valors humans..., que 
ajuden, que acompa-
nyen en el creixement 
i cura dels menors, adoles-
cents, adults i grans.
Està justifi cat sol·licitar més dedi-
cació en els pressupostos per pod-
er millorar les condicions actuals a 
Sant Cugat.
Fomentar l’esport és fomentar una 
forma de vida saludable, física i 

mental.
Les carències de l’esport femení 
necessiten ajudes, suport a les per-
sones, esportistes, instal·lacions 

adaptades, entitats que tre-
ballen cada dia per fer 

possible la seva existèn-
cia i continuïtat.
L’esport a Sant Cugat 
necessita que per la 
mirada social (ja abans 

i remarcat pels efect-
es de la pandèmia) que 

aporta a la vida, sigui impul-
sat i cuidat.
Cuidem a qui el fa possible cada 
dia? A entitats esportives de la 
nostra ciutat sense ànim de lucre, 
instal·lacions esportives. Facilitem 
l’accés a les/als esportistes, a toth-
om!

Coordinadora

Curiositats

La Coordinadora d’Entitats Esportives 
de Sant Cugat va néixer el 3 de maig 
de 1999, ara fa 23 anys. Va ser en una 
reunió que es va celebrar a la seu so-
cial de la Penya Blaugrana Sant Cugat i 
que va està presidida per set presidents 
d’entitats esportives de la ciutat. Van ser 
el Patí Hoquei Club Sant Cugat, la Unió 
Esportiva Sant Cugat, la Fundació Unió 
Esportiva Sant Cugat, el Futbol Sala Sant 
Cugat, l’Olimpyc La Floresta FS, el Sant 
Cugat Futbol Club i la Penya Blaugrana 
Sant Cugat. En aquella primera reunió 
ja van decidir constituir-se de forma ofi -
cial. El primer president de la Coordina-
dora va ser Antoni Pérez, llavors màxim 
responsable del PHC Sant Cugat.
Aquesta trobada es va decidir fer de-
sprés d’un sopar dels 3rs Premis Esport 
en Marxa, de Ràdio Sant Cugat, amb 
presència de presidents de clubs.  

info@coordinadorastc.cat



QBASKET SANT CUGAT 
Noves sessions del pla de formació per a 
l’equip tècnic de l’entitat esportiva

Dins del pla de formació de l’equip tècnic del Qbasket Sant 

Cugat, en les pròximes setmanes començaran unes sessions 

de formació. Aquestes sessions inclouran temes de prevenció 

de lesions, intel·ligència emocional, millora individual del 

jugador sobre la base d’objectius individuals i col·lectius, 

millora i evolució dels exercicis de tècnica individual, 

formació de coordinadors, entrenaments per a escoles de 

bàsquet i altres temes que puguin ser d’interès.

FUTBOL SALA SANT CUGAT
El sénior femení, segon, vol pujar a la 
categoria de bronze del futbol sala estatal

Amb un balanç de 15 victòries, 2 empats i 1 derrota, el primer 

equip femení del Futbol Sala Sant Cugat lluita per ascendir a 

Divisió d’Honor, la categoria de bronze del futbol sala femení 

estatal. Quan queden 8 jornades perquè acabi la lliga de la 

Primera Divisió (Barcelona, grup 1), les de Juan Moreira i San-

dra Pérez són 2es amb 47 punts, a 4 punts del líder, l’Industri-

as Santa Coloma, equip que visitaran el diumenge 3 d’abril, a 

les 18.20 hores. Només puja el primer classificat.

CFU MIRA-SOL BACO
El CFU Mira-sol Baco organitza un Campus 
Mixt de Futbol per Setmana Santa

El CFU Mira-sol Baco organitza un nou Campus Mixt. En 

aquesta ocasió serà per Setmana Santa, els dies 11, 12, 13 i 

14 d’abril en horari de 9 a 13.30 hores. Com sempre, hi haurà 

servei d’acollida a partir de les 8.30 h i de recollida fins a 

les 14 h. El campus és per a nens i nenes de les categories 

prebenjamí, benjamí, aleví i infantil i es treballarà la 

tecnificació en el futbol, a més de fer altres tipus de jocs. 

Aquelles famílies interessades poden fer la inscripció a través 

de la web del club www.mirasolbaco.cat. Som-hi!

CLUB KARATE SANT CUGAT
Karate-Do, més que un esport. L’aposta del 
Club Karate Sant Cugat

El Karate-Do pretén apropar l’esport i les arts marcials als més 

joves. Es tracta d’un projecte social i pedagògic per a pares i 

fills que, d’una banda, entén el Karate-Do com una eina per 

millorar la salut i el benestar dels practicants i, de l’altra, creu 

en la dimensió social i integradora d’aquesta metodologia. 

Per tant, es tracta d’un projecte que pretén contribuir en la 

creació d’una xarxa social i enfortir la cohesió social de la ciu-

tat. És un mètode d’aprenentatge que cerca el desenvolupa-

ment del practicant atès que es treballen diversos aspectes.



SANT CUGAT FUTBOL CLUB
Una temporada per somiar, gaudint amb 
la Divisió d’Honor i la Preferent

Ens hem fet grans, 52 equips i 800 jugadors/es donen al SantCu 

una dimensió de gran club, un creixement acompanyat de la 

qualitat. Equips que competeixen en la Divisió d’Honor, com 

infantils i cadets, i molts d’altres en Preferent. Són les màximes 

categories existents, no es pot competir més amunt al nostre 

país. També tenim al sènior femení classificat per jugar la fase 

d’ascens a 1a Nacional i al sènior masculí, 3r classificat, amb 

opcions de pujar a 3a Divisió Nacional a manca de 4 partits 

perquè acabi la lliga.

CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT
La 15a Caminada Popular Sant Cugat 
Montserrat aplega 127 persones

127 persones van participar el diumenge 27 de març en la 15a 

Caminada Popular Sant Cugat Montserrat, que va organitzar 

la secció de muntanya del Club Muntanyenc Sant Cugat, amb 

el segell Petjada Verda, marxa sostenible que té cura de la 

natura. La sòcia de l’entitat santcugatenca Isabel Navazo es 

va estrenar, amb èxit, com a coordinadora d’aquesta activitat 

esportiva, en la que hi van participar una cinquantena de 

voluntaris. El Club Muntanyenc organitzarà el 24 d’abril la 12a 

Marxa el Corredor Verd del Vallès.

CLUB HANDBOL SANT CUGAT
88 jugadors i jugadores, en el 8è Torneig 
de Setmana Santa de l’ SCDR Anaitasuna

Un any més, i ja en van vuit, el Club Handbol Sant Cugat 

participarà en el prestigiós Torneig de Setmana Santa 

d’Handbol Base que organitza el SCDR Anaitasuna, el primer 

equip masculí del qual milita a la Lliga ASOBAL. Es jugarà 

del 14 al 17 d’abril, a Pamplona, i el CH Sant Cugat, amb 88 

jugadors i jugadores, hi participarà en les categories juvenil, 

cadet i infantil (masculí i femení). També es desplaçarà el 

director tècnic del club, Joan Sancho, i 6 entrenadors.

PENYA BLAUGRANA SANT CUGAT
La conferència ‘Barça i Catalunya: Els 
orígens de la simbiosi’, tot un èxit

Unes 70 persones van omplir la seu social de la Penya 

Blaugrana Sant Cugat el 4 de febrer per assistir a la 

conferència Barça i Catalunya: Els orígens de la simbiosi 

(1899-1936). La xerrada, impulsada per la Confederació 

Mundial de Penyes del FC Barcelona, la van conduir Salva 

Torres, vicepresident de la Confederació Mundial de Penyes, 

el periodista Frederic Porta, i Xavier Gamper, net del 

fundador del FC Barcelona. 



UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT
La UESC presenta les seves seccions, amb 
mig miler d’esportistes

La Unió Esportiva Sant Cugat va presentar les seccions 

de bàsquet (39 equips), tenis de taula (10 equips) i 3X3 (2 

equips) el 20 de març al Pavelló 3, a banda dels equips 

UESC ASDI i TEAMs. L’entitat que presideix Vicenç Beltran 

compta amb mig miler d’esportistes, que van desfi lar en 

la presentació ofi cial de la temporada 2021-2022 amb un 

clar missatge, una pancarta que deia No a la Guerra, en 

referència a la invasió de Rússia sobre Ucraïna.

OLIMPYC FLORESFA FS
De l’11 al 14 d’abril juga a futbol sala i xala 
amb l’Olimpyc Floresta FS

De l’11 al 14 d’abril, laborables per als pares i mares, però 

festius escolars, podeu fer que la vostra canalla aprengui 

i es diverteixi jugant a futbol sala a la Floresta. Hi poden 

anar tots i totes els que tinguin entre 5 i 18 anys. De 9 a 14 

h tindreu futbol i jocs per als més petits i tecnifi cació per 

als més grans. Aniran a càrrec de monitors i entrenadors 

del club. I més barat que un cangur! 10 euros al dia o 40 per 

setmana. Si porteu algú que no sigui del club, un dia gratuït!

CLUB JIU-JITSU SANT CUGAT
Els esportistes de l’entitat es preparen a la 
Sala d’Arts Marcials del Pavelló 3

Amb una quarantena de socis i sòcies, el Club Jiu-Jitsu Sant 

Cugat és una entitat sense ànim de lucre que té com a ob-

jectiu promoure i gaudir de la pràctica de l’art marcial del 

jiu-jitsu i la defensa personal. És un club familiar amb espor-

tistes a partir de 14 anys que s’entrenen els dilluns, dimecres 

i divendres a la tarda a la Sala d’Arts Marcials del Pavelló 3 de 

la ZEM Rambla del Celler. A més, té la particularitat, en fi ns 

a tres casos, que s’entrenen junts pares i fi lls. La presidenta 

és Blanca Orenga i el director tècnic esportiu, Sergi Subirà.

COORDINADORA
Participem activament en la comissió de 
l’esport escolar, que convoca l’Ajuntament

La reunió de la comissió per l’esport escolar es va celebrar el 

15 de març al consistori i va ser una trobada impulsada per 

l’Ajuntament. Marisa Santamaria, cap de l’àrea d’Esports, 

va fer la introducció i la corresponent presentació dels 

participants (clubs, representants de les AFAS, Coordinadora 

i un responsable de l’empresa consultora contractada 

per l’Ajuntament per assessorar-los sobre aquest tema). 

El plantejament de la reunió crea controvèrsia entre els 

assistents i es convoca una nova reunió de treball.


