NÚMERO 1. MARÇ 2022

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

Una imatge
històrica
Foto de família de la Coordinadora d’Entitats Esportives,
al Monestir. FOTO: Lali Puig

Benvinguts!

El mitjà de tots nosaltres
per a tothom
Rafa Robledo

La Coordinadora ha de ser un ens associatiu on la participació
igualitària sigui la màxima per donar via a un treball de reflexió i
acostament als ideals que donen sentit a la nostra associació
Coordinadora
La Coordinadora d’Entitats Esportives
de Sant Cugat és una associació de clubs
i entitats de la ciutat sense ànim de lucre
que va néixer l’any 1999, ara fa 23 anys.
Va ser en aquell moment quan els clubs i
les entitats es van ajuntar amb l’objectiu
de posar en comú tot allò que els afectava de manera col·lectiva en el seu dia
a dia: falta d’instal·lacions municipals,
necessitats, carències, nous reptes… El
principal objectiu de la Coordinadora ha
estat sempre el de coordinar i defensar
tots els interessos esportius de la ciutat.
Els onze clubs que l’integren són: Penya
Blaugrana Sant Cugat, Sant Cugat Futbol Club, Club Karate Sant Cugat, Qbasket Sant Cugat, CFU Mira-sol Baco, Futbol Sala Sant Cugat, Unió Esportiva Sant
Cugat, Club Muntanyenc Sant Cugat,
Olimpyc Floresta FS, Club Handbol Sant
Cugat i Club Jiu-Jitsu Sant Cugat.

Amb aquest primer número assistim a un fet, crec jo, molt important perquè amb aquest mitjà de
comunicació ens apropem molt al
que hauria de ser la Coordinadora,
un ens associatiu on la participació igualitària és la
màxima per donar via a
un treball de reflexió i
acostament als ideals
que donen sentit a la
nostra associació.
Un mitjà amb sentit
crític i constructiu per
aconseguir que tots/es anem
a una en la recerca i creació d’un
teixit associatiu/esportiu que sigui
adient a la realitat i que miri al futur
amb l’ànim de fer que la pràctica esportiva sigui a Sant Cugat un reflex
més del sentiment profundament
democràtic que a tots/es ens obri

l’esperança d’una correlació que
s’allunyi de la monopolització en les
decisions i que el diàleg de tots/es
promogui un esquema de futur obert a les aspiracions de la ciutadania
reflectida als clubs esportius
de la ciutat.
Dit això, espero que
aquest mitjà visqui
molts anys, tots. Això
solament serà possible amb la participació
entusiasta de tots els
clubs de la Coordinadora.
Publiqueu sobre els vostres
clubs, les vostres competicions o les
vostres idees de com s’ha de vestir
el futur, no defalliu en fer d’aquest
mitjà una plataforma de participació activa i reflex de l’entusiasme
que ens mou a tots/es a ser-hi.
Enhorabona a tothom!

SANT CUGAT FUTBOL CLUB

PENYA BLAUGRANA SANT CUGAT

FEM50: El SantCu celebra el 50è aniversari
del primer equip femení del club i la ciutat

Treballem amb il·lusió per recuperar la
nostra activitat social a l’entitat

La temporada 1971-72 el Club Deportivo San Cugat va

Després d’un parell d’anys una mica complicats per culpa

participar en la primera lliga catalana de futbol femení,

de la pandèmia, volem tornar a les nostres activitats socials

l’anomenada Copa Pernod. Un grup de joves pioneres, la

i, per això, estem treballant per poder realitzar-les. Acabem

majoria estudiants de les Escoles Noves o treballadores de

de celebrar la 8a Diada del Soci. També estem preparant la

la fàbrica de Tapissos Aymat, van demanar permís per crear

10a Festa de la Infància per al mes de juny; l’assemblea ex-

un equip de futbol femení a la junta directiva presidida per

traordinària que, per primera vegada, la farem presencial i en

Josep Vilaró Musella. El club va acceptar la petició i les va

línia; el 8è Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 ‘Enganxa’t als

inscriure a la lliga on es van enfrontar a clubs com Barça,

bons hàbits’; el nostre campus per Setmana Santa; les nostres

Espanyol, Sabadell, Sant Andreu, Manresa, Lleida, Badalona...

famoses excursions, i la cloenda de la temporada.

OLIMPYC FLORESTA FUTBOL SALA

CLUB KARATE SANT CUGAT

L’Olimpyc Floresta FS té beques per
facilitar que tothom pugui fer futbol sala

Sóc karateka: preservo la tolerància i el
respecte. Una filosofia de vida

Aquesta temporada, estrenem un programa de beques, Som-

Sóc karateka significa que practico un art amb tradició

Equip, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, per

mil·lenària, que respecto un estricte protocol orientat a

evitar que la situació econòmica d’una família impedeixi la

preservar la tolerància i el respecte. Milloro la meva condició

canalla jugar al nostre esport preferit. De moment, se n’han

física treballant la força, la flexibilitat, la velocitat, la resistèn-

beneficiat 17 famílies i l’objectiu del club és mantenir el pro-

cia, la coordinació... Sóc karateka significa que practico un art

grama els pròxims anys. I és que l’Olimpyc fem poble des del

marcial, la filosofia del qual es basa en la tolerància i la pacièn-

1978, ja fa 44 anys. Som a les pistes municipals de Can Llobet

cia i en la conservació de la pau en les relacions interperson-

i ens agradarà que ens seguiu també a @olimpycfloresta d’In-

als i, conseqüentment, en les socials. Es connecten així la part

stagram, on pengem notícies, resultats i vídeos. Som-hi!

física de la pràctica esportiva amb la part més espiritual.

CFU MIRA-SOL BACO

QBASKET SANT CUGAT

Vols participar en l’aniversari del CFU Mirasol Baco i compartir les teves fotografies?

L’Escola de Bàsquet, per a nens i nenes
d’entre 7 i 9 anys, amb segell propi

Aquesta temporada, 2021-2022, el CFU Mira-sol Baco celebra

L’Escola de Bàsquet del Qbasket Sant Cugat, que l’entitat

50 anys des de la seva fundació. És per això, que el club

esportiva va posar en marxa fa un any, està funcionant molt

mirasolenc convida a tothom a enviar les fotografies que

bé. Es tracta d’una escola formativa dirigida a nens i nenes

tingui relacionades amb el conjunt verd-i-negre a info@

d’entre 7 i 9 anys, amb entrenadors del club coordinats pel

mirasolbaco.cat. Així, es pot col·laborar amb l’entitat en la

director Xavier Martínez. Els entrenaments són els dissabtes,

commemoració del seu mig segle. El club prepara així la

de 16 a 17.30 hores, i els diumenges, d’11 a 12.30 hores, a

celebració dels 50 anys en els quals ha evolucionat clarament

l’Institut Leonardo da Vinci. L’Escola de Bàsquet ha creat

amb la creació de l’Escola de Futbol i de Valors, i amb un total

recentment un equip premini masculí que competeix en la

de 28 equips, 23 masculins i 5 femenins.

lliga de la Federació Catalana de Basquetbol.

FUTBOL SALA SANT CUGAT

UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT

Èxit rotund de la formació de la Ferrao 11
Academy al Futbol Sala Sant Cugat

Neix la secció 3X3 amb dos equips sèniors
i es vol tenir equips en totes les categories

La Ferrao 11 Academy, que des del novembre passat fa una

Al desembre, la UE Sant Cugat va posar en marxa una nova

sessió d’entrenament setmanal -els dimecres- adreçada als

secció, el 3X3. L’objectiu d’aquesta modalitat és oferir una altra

jugadors benjamins i alevins del Futbol Sala Sant Cugat, al

opció de continuar jugant a bàsquet a jugadors i jugadores

pavelló de la ZEM La Guinardera, està funcionant amb molt

que no poden dedicar tant de temps als entrenaments i les

d’èxit. L’objectiu és potenciar els gestos tècnics mitjançant

competicions, però que volen continuar gaudint de l’esport.

una innovadora i moderna metodologia, acompanyant als

La UESC Lockout, amb el patrocini de La Casa Agency, té dos

nens i nenes en el seu procés d’aprenentatge esportiu i per-

equips sèniors, un femení -líder- i un masculí -segon-, que

sonal. Ferrao, jugador del FC Barcelona i millor jugador del

competeixen al Campionat de Catalunya 3X3 de la federació

món, hi participa un cop al mes.

catalana. El club vol tenir equips en totes les categories.

CLUB HANDBOL SANT CUGAT

CLUB MUNTANYENC

El primer equip masculí lluita per jugar la
fase d’ascens a Divisió d’Honor Plata

Alicia Hernández supera dos rècords
mundials de triple salt en W-60

El sènior A masculí del Club Handbol Sant Cugat afronta

L’atleta de la secció d’atletisme del Club Muntanyenc Sant

les últimes deu jornades de lliga en el grup D de la Primera

Cugat, Alicia Hernández, va superar el 2021 dos rècords del

Nacional amb l’objectiu de finalitzar el campionat entre

món en triple salt en la categoria W-60. En una prova de con-

els dos primers classificats. Això li permetria jugar la fase

trol de la federació catalana, al Palau Sant Jordi i, havent can-

d’ascens a Divisió d’Honor Plata per primera vegada en la

viat de categoria feia pocs dies, l’atleta de 60 anys va assolir

història. Els vermells-i-negre són segons -amb els mateixos

el rècord del món en pista coberta amb un salt de 10.25 m. Al

punts que el KH-7 BM Granollers B i el CH La Salle Montcada,

cap d’una setmana, i en el mateix escenari, va incrementar la

amb un partit menys que han de jugar a la pista del CH

seva marca mundial en 2 centímetres, 10.27 m, en el Campio-

Palautordera el 10 de març, a les 21.30 hores.

nat de Catalunya de Pista Coberta.

CLUB JIU-JITSU SANT CUGAT

COORDINADORA

Un club familiar que vol fomentar el jiujitsu i la defensa personal

La Coordinadora d’Entitats Esportives
manté contactes amb diversos col·lectius

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

La Coordinadora d’Entitats Esportives de Sant Cugat ha ini-

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

ciat una ronda de trobades amb l’objectiu d’aconseguir sin-

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

ergies amb diferents col·lectius de la ciutat. S’ha entrevistat

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

amb la Coordinadora d’Afes de Sant Cugat, amb l’associació

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

Sant Cugat Comerç, amb el partit polític Junts per Sant Cugat

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

i amb el Club Handbol Sant Cugat. El passat 15 de febrer tam-

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

bé va mantenir una reunió, amb altres entitats de la ciutat,

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

amb l’àrea d’Esports de l’Ajuntament, sobre el repartiment

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

de les instal·lacions esportives municipals entre els clubs.

