
La regidoria d’esports        
i la despesa per habitant
Miquel Garcia, tresorer de la Coordinadora d’Entitats Esportives.

El resultat és que la despesa anual en esports per habitant a Sant 
Cugat en aquest període és de 50,44 €, la província de Barcelona 
81,95 € i la nacional 87,02 €. Què ens passa a Sant Cugat?
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Desè aniversari 
del Qbasket.
A partir del 15 d’octubre, 
el club ho celebrarà amb         
diferents actes a la ciutat.

Coordinadora

Curiositats

Antoni Pérez va ser el primer president 
de la Coordinadora d’Entitats Esportives 
de Sant Cugat, que es va fundar el 3 de 
maig de 1999. En la dotzena reunió de 
la plataforma esportiva, que es va cele-
brar el 20 de setembre de 1999 a la seu 
social de la Penya Blaugrana Sant Cugat, 
Pérez, llavors president del Patí Hoquei 
Club Sant Cugat, va ser escollit per ma-
joria absoluta, amb el vot dels catorze 
clubs que integraven la coordinadora. 
La resta de càrrecs de la junta directiva 
de l’assossiació els van assumir Jaume 
Espina (president de la Fundació Unió 
Esportiva Sant Cugat), vicepresident; En-
ric Tomàs (president de la Unió Esporti-
va Sant Cugat), secretari, i Carles Castro 
(president del Club Voleibol Sant Cugat). 
Les deu entitats esportives restants de 
la plataforma van passar a ser vocals de 
la coordinadora.

info@coordinadorastc.cat

En el ple municipal del passat mes 
de gener una moció demanava 
augmentar el pressupost d’esports 
a Sant Cugat per igualar-lo a la mit-
jana de la província i de Catalu-
nya. No va prosperar com 
s’havia redactat i es va 
aprovar sense quanti-
fi car cap creixement, 
senzillament “contin-
uar impulsant l’esport 
a Sant Cugat i el seu 
pressupost”. Si accediu 
a la moció i a les esmenes 
hi trobareu un reguitzell de dades 
que poden defensar una postura o 
l’altre, extretes del Portal de Trans-
parència de la Generalitat.
Des de la Coordinadora d’Entitats 
Esportives les hem analitzat i, ten-
int en compte que la despesa en es-

ports a cada municipi conté admin-
istració, promoció i instal·lacions, i 
que pot variar a cada exercici, hem 
estudiat els darrers cinc anys (2017 

a 2021). El resultat és que la des-
pesa anual en esports per 

habitant a Sant Cugat 
en aquest període és 
de 50,44 €, la provín-
cia de Barcelona 81,95 
€ i la nacional 87,02 

€. Això passa tant en 
l’anterior mandat com en 

l’actual. Què ens passa a Sant 
Cugat? La diferència la suporten les 
famílies? Ens agradaria que aquest 
àmbit fos defensat per un/a regi-
dor/ra amb dedicació exclusiva als 
esports. En defi nitiva, que lluités 
dins el consistori per una despesa 
en esports com la mitjana nacional.



CLUB MUNTANYENC
La 15a Transfronterera Cap de Rec 
Memorial Narcís Castaner, l’11 de juny

El Club Muntanyenc Sant Cugat organitzarà el dissabte 11 de 

juny la 15a edició de la Transfronterera Cap de Rec Memorial 

Narcís Castanyer. Es tracta d’una caminada, de caràcter 

excursionista i no competitiva. El circuit llarg, de 49 km, 

forma part del Circuit Català de Caminades de Resistència 

de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). 

El circuit curt és de 30 km. Les inscripcions es tanquen el 8 

de juny o quan s’arribi als 400 inscrits. L’organització també 

ofereix un concurs de fotografi a als participants.

CFU MIRA-SOL BACO
Tanca la temporada amb molta activitat: 
fotos, jocs, sopar, campus i colònies

El 16 de juny el club farà un tancament amb tots els equips i 

una foto ofi cial. I l’endemà, el Sopar dels Socis i Sòcies amb 

jocs per a les famílies a partir de les 18 h i un gran tiberi a les 

21 h. Es poden adquirir els tiquets a administració de dimarts 

a dijous, a 10 euros. I pel juliol, doble oferta. El Campus Mixt 

d’Estiu, del 27 de juny al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 

9 a 17 h, amb activitat a la ZEM de Mira-sol, excursions i sor-

tides a la piscina del Parc Central cada dia; i les Colònies d’Es-

tiu a la Residència Els Isards-La Molina, de l’11 al 29 de juliol.

FUTBOL SALA SANT CUGAT
El club celebrarà, per primera vegada, el 
Dia del Soci, el dissabte 18 de juny

Amb l’objectiu de continuar potenciant el vessant familiar del 

club, el Futbol Sala Sant Cugat celebrarà, per primera vegada, 

el Dia del Soci, el dissabte 18 de juny, en una iniciativa que 

l’entitat vol donar continuïtat en els pròxims anys. A partir de 

les 10 i fi ns a les 13 hores, els jugadors i jugadores del club 

podran jugar partits de futbol sala al pavelló de la ZEM La 

Guinardera. A les 13 h s’organitzarà una barbacoa popular 

per a tothom a fora del pavelló, gratuïta pels socis, on també 

s’inclou dues begudes per persona. Una jornada lúdica i 

esportiva per posar punt fi nal a la temporada 2021-2022.

CLUB JIU-JITSU SANT CUGAT
Entrenaments d’alta intensitat que ens 
permet desconnectar i alliberar l’estrès

El  jiu-jitsu ens ajuda a recuperar el nostre equilibri físic i mental. 

En un ambient familiar i de confi ança fem entrenaments 

d’alta intensitat que ens permeten desconnectar i alliberar 

l’estrès del nostre dia a dia. Un esport tant divertit com 

necessari per combinar un moment de socialització de grup 

amb una pràctica saludable que ens renova i en motiva a 

progressar cada cop més. Activitat apta per a tothom a partir 

dels 14 anys. Vine a provar una classe i segur que voldràs 

repetir. Els nostres entrenaments els fem els dilluns, dimecres 

i divendres, a la Sala d’Arts Marcials del Pavelló 3.



PENYA BLAUGRANA SANT CUGAT
L’entitat participa en els StQlímpics amb el 
seu equip de futbol de capacitats diverses

Dins del programa StQlímpics que impulsa l’Ajuntament de 

Sant Cugat en diversos esports des de fa anys, els equips 

de futbol de capacitats diverses de la Penya Blaugrana Sant 

Cugat i el Club de Futbol Unión Mira-sol Baco van disputar un 

partit amistós el divendres 3 de juny, al Camp Municipal de 

Futbol de Can Magí. L’acte va comptar amb la presència, entre 

d’altres, de Francesc Carol, regidor d’Esports de l’Ajuntament 

de la ciutat; Josep Maria Félez i Guillem Lardín, president 

i directiu de la PB Sant Cugat, i Albert Foz, directiu del CFU 

Mira-sol Baco.

OLIMPYC FLORESTA FS
Els mesos de maig i juny, els mesos de la 
canalla del club fl orestà

Aquests mesos de maig i juny, la canalla de l’Olimpyc ha 

estat i serà la protagonista. El 20 de maig, una cinquantena 

de jugadors/es i entrenadors/es van anar al Palau Blaugrana 

a veure un partit de futbol sala dels seus ídols. El millor de tot 

va ser que van jugar un partit ràpid entre ells, grocs contra 

blaus, davant to el públic del Palau que va quedar bocabadat. 

I van tornar a la Floresta amb banderes i samarretes signades 

pels jugadors. D’altra banda, ja hem tornat del campionat 

estiuenc a Salou. Del 31 de maig al 21 de juny, portes obertes 

a Can Llobet per a nens i nenes de totes les categories.

QBASKET SANT CUGAT
A partir del 15 d’octubre, l’entitat esportiva 
celebrarà el seu desè aniversari

El 15 d’octubre, el Qbasket Sant Cugat celebrarà el seu desè 

aniversari. S’organitzaran diverses activitats, com xerrades, 

formació i competicions. El 2012, naixement i supervivència. 

L’Enrique, el Sergi i el Xavier, fundadors del club, van ser la 

seva ànima i impulsors durant els primers anys de vida. 

L’aventura de la creació del Qbasket Sant Cugat en el 2012 

per un grup d’afi cionats de l’esport, catalans que viuen a Sant 

Cugat, va ser la conseqüència d’un procés d’expansió de la 

pràctica del bàsquet i altres esports a la nostra ciutat.

UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT
Els equips sènior 3X3 femení i masculí, 
campió i tercer en el campionat català

En la seva primera temporada com a secció de la Unió 

Esportiva Sant Cugat, els dos equips sèniors en la modalitat 

de 3X3 del club, els 3X3 UESC Lockout, han pujat al podi en 

el Campionat de Catalunya de Clubs. L’equip femení s’ha 

adjudicat el títol guanyant tots els partits de la lliga regular 

i de la Fase Final. El conjunt masculí ha fi nalitzat en la tercera 

posició, també disputant la Fase Final. La UESC treballa 

perquè la pròxima temporada 2022-2023 hi hagi diferents 

equips 3X3 en les diferents categories de l’entitat. 



CLUB GIMNÀSTICA SANT CUGAT
’Creix amb nosaltres, som escola’ vol 
seguir apostant per l’escola base

Amb l’eslògan ‘Creix amb nosaltres, som escola’, el Club 

Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat vol continuar 

apostant i potenciant l’escola base de gimnàstica rítmica de 

l’entitat. Es tracta, ni més ni menys, que l’etapa d’iniciació 

de qualsevol gimnasta i, per això, el club li vol donar la 

importància que es mereix. Aquest espai està reservat a 

joves gimnastes nascudes l’any 2018 fins al 2011. El CGR 

Sant Cugat tindrà fins a set grups diferents el pròxim curs 

2022-2023.

CLUB KARATE  SANT CUGAT
L’entitat s’exhibeix en la 7a Trobada de 
Karate de final de temporada

El Club Karate Sant Cugat va celebrar la seva 7a Trobada 

de Karate de final de temporada, una trobada en la qual 

van participar més de 200 esportistes, la majoria d’escoles 

públiques de la ciutat, el dissabte 28 de maig al Pavelló 3 de 

la ZEM Rambla del Celler. Amb això, els karatekes van mostrar 

al públic la tècnica apresa durant aquesta temporada, en una 

jornada en la qual van participar també esportistes de l’Ikigai 

Dojo de Terrassa, del Dojo Kizuna Genbukai de Sant Sadurní 

d’Anoia i de 14 escoles de la comarca del Vallès.

CLUB HANDBOL SANT CUGAT
Tres activitats esportives per cloure la 
temporada 2021-2022

El Club Handbol Sant Cugat posa punt final a la temporada  

2021-2022 amb l’organització de tres activitats esportives. El 

diumenge 12 de juny coorganitza, amb l’Oficina Municipal 

d’Esports per a Tothom (OMET), les tradicionals Jornades 

d’Handbol Escolar, al pavelló municipal de la Floresta. El 

cap de setmana del 18 i 19 de juny, al Pavelló 3, convocarà 

la primera edició d’un torneig femení de clubs. I, finalment, 

de l’11 al 17 de juliol, una nova edició del campus d’estiu, a 

Serinyà (Pla de l’Estany), en el que ha omplert les noranta 

places que havia convocat.

SANT CUGAT FUTBOL CLUB
Aquesta temporada l’hem treballada i la 
volem gaudir en clau femenina

Una temporada amb 8 equips femenins competint, el 

possible ascens històric del sènior, la celebració dels 50 

anys del primer equip femení del SantCu i de la ciutat, la 

creació d’un nou equip per a la temporada vinent (ja en 

seran 9) i formarem part de les pregoneres de la Festa Major 

2022. Estem d’orgullosos de les nostres noies. Començant 

per les pioneres que la temporada 1971-72 ja van vestir la 

samarreta vermell-i-negre i acabant amb les benjamines 

que s’enlluernen amb les jugadores del SantCu que ja han 

debutat amb el primer equip del FC Barcelona.



AGENDA ESPORTIVA DELS MESOS DE JUNY I JULIOL

-11 de juny. Cloenda de la temporada. Organitza: Penya Blaugrana Sant Cugat-H8S. Camp de Futbol de Can Magí. De 9 a 18 h.

-11 de juny. Torneig Ciutat de Sant Cugat. Organitza: Penya Blaugrana Sant Cugat-H8S. Camp de Futbol de Can Magí. 18.30 h.

-11 de juny. Festival d’Estiu. Organitza: Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. Pavelló 3. 17.30 hores.

-12 de juny. Festa de la Infància. Organitza: Penya Blaugrana Sant Cugat. Camp de Futbol de Can Magí. De 10 a 14 hores.

-12 de juny. Jornades d’Handbol Escolar. Organitza: Club Handbol Sant Cugat i OMET. Pavelló de la Floresta. Tot el dia.

-12 de juny. 2n Trofeu Gimnàstica Sant Cugat. Organitza: Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. Pavelló 3. De 10 a 18 h.

-16 de juny. Tancament de temporada del CFU Mira-sol Baco. Camp Municipal de Futbol de Mira-sol. 18 hores.

-17 de juny. Sopar de socis i sòcies del CFU Mira-sol Baco. Camp Municipal de Futbol de Mira-sol i Passeig del Roser (a l’alçada 

del camp de futbol). De 17 a 24 hores.

-18 de juny. Dinar FEM50. Organitza: Sant Cugat Futbol Club. Hotel Sant Cugat.

-18 de juny. Dia del Soci. Organitza: Futbol Sala Sant Cugat. ZEM La Guinardera. De 10 a 18 hores.

-18 de juny. Paella fi nal de temporada, torneig i entrega de trofeus. Pavelló municipal de la Floresta. Tot el dia.

-18 i 19 de juny. Torneig Femení. Organitza: Club Handbol Sant Cugat. Pavelló 3. Tot el dia.

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

COORDINADORA D’ENTITATS ESPORTIVES DE SANT CUGAT
Sempre a la recerca de solucions i propostes quan els problemes perduren

Tot el món de l’esport santcugatenc reconeix que tenim una manca d’instal·lacions pel nombre de practicants de la ciutat. 

És un problema que perdura en el temps provocat pel creixement poblacional de Sant Cugat. Aquest creixement té dues 

característiques: és sostingut i està format per famílies joves amb criatures que precisen d’espais per a la pràctica esportiva. 

Per altra banda, el nivell sociocultural de la gent gran, conscient d’una vellesa saludable, demanda també cobertura d’horaris 

matinals. Què en pensaríeu si us diem que hi ha clubs que arriben a tenir fi ns a vuit espais diferents per practicar el seu esport? 

Això suposa una gran difi cultat organitzativa, comporta que els seus integrants no tinguin un espai de referència i la conseqüent 

desafecció vers l’entitat. No és un cas aïllat, heu de saber que molts clubs utilitzen tres o quatre seus per la insufi cient capacitat 

de les existents i la manca de racionalització històrica en el seu disseny i distribució. És el cas d’un club de la Coordinadora, la 

UESC, que davant d’aquest greu inconvenient ha presentat un triple estudi: ha fet una anàlisi dels pavellons actuals, després una 

recerca de solars qualifi cats d’equipaments a la nostra ciutat i una proposta d’instal·lacions modernes d’un cost assolible que 

es recupera en dos o tres anys. Parlem d’una amortització gairebé immediata perquè l’Ajuntament disminuiria la despesa per a 

llogar d’instal·lacions a entitats privades i la polivalència de les noves serviria per atendre molts d’altres actes fora dels esportius.


