
Un nou curs, complex        
i amb il·lusió
Rafa Robledo, president de la Coordinadora d’Entitats Esportives.

Tot plegat ens fa pensar que l’entesa mútua serà imprescindible 
perquè puguem fer el que caldrà per bé de tots i especialment 
dels nostres esportistes, pels que haurem de treballar de valent.
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Tot a punt per a 
la Marxa Infantil!
El Club Muntanyenc Sant 
Cugat l’organitzarà el 9 d’oc-
tubre. FOTO: CMSC.

Ja som al fi nal de l’estiu i estem en-
grescats amb una nova temporada 
que comença amb tot un seguit de 
reptes i d’interrogants. Una tempo-
rada d’entrenaments, compet-
icions i objectius que ens 
exigiran un gran esforç 
per avançar. Aquest 
serà un curs en què 
haurem de superar 
no solament els reptes 
inherents a les nostres 
disciplines esportives 
sinó esdeveniments que ens 
exigiran una atenció més enllà del 
que ja tenim per costum. Tindrem 
l’inici d’activitats i amb tota proba-
bilitat canvis més o menys desitjats 
i adaptacions a circumstàncies 
externes que ens obligaran a veure 
i prendre decisions diverses. També 

esdeveniments en l’àmbit munici-
pal que ven bé ens faran córrer per 
estar al nostre lloc. Em refereixo 
a les eleccions municipals i tot el 

que això pot representar per 
als nostres clubs i els 

nostres esportistes. 
No ens oblidem del 
canvi climàtic, la crisi 
econòmica, etc, que 

no són poca cosa. Tot 
plegat ens fa pensar 

que l’entesa mútua 
serà imprescindible perquè 

puguem fer el que caldrà per bé 
de tots i especialment dels nostres 
esportistes que a la fi  són pels que 
haurem de treballar de valent. Un 
cursa de tots i per a tots per contin-
uar construint el futur que és, a la fi , 
del que es tracta.

Coordinadora

Curiositats

A fi nals de novembre de 1999, la Coor-
dinadora d’Entitats Esportives de Sant 
Cugat va participar, per primera vegada, 
en la 24a Festa de Tardor, que es va cel-
ebrar a la plaça del Monestir. Llavors, la 
plataforma esportiva, que es va fundar 
el 3 de maig de 1999, es va presentar 
en públic a la ciutat, amb molt d’èxit. 
En aquesta trobada de les entitats de 
Sant Cugat, la Coordinadora va donar 
a conèixer els seus projectes i va lliurar 
fi ns a 1.500 díptics informatius.
Antoni Pérez, president de la platafor-
ma, va assegurar que “hem obtingut una 
gran resposta per part dels ciutadans 
de Sant Cugat. Crec que una bona part 
ha comprès les nostres exigències. La 
Coordinadora va lliurar en només un 
matí 1.500 díptics que expliquen què és 
aquesta plataforma i quins són els ob-
jectius que persegueix”.

info@coordinadorastc.cat



CLUB HANDBOL SANT CUGAT
El sènior A masculí incorpora quatre nous 
jugadors per lluitar per la fase d’ascens

El Club Handbol Sant Cugat arrencarà una nova campanya a 

la Primera Estatal, després de quedar-se la darrera temporada 

a les portes de les fases d’ascens. És per això que enguany els 

vermell-i-negres s’han reforçat amb quatre nous jugadors per 

fer un salt qualitatiu: el porter Pol Varela (del BM Granollers), el 

lateral Marc Bermúdez (BM Granollers B), l’extrem dret Martí 

Ruiz (CH La Salle Montcada) i el pivot i especialista defensiu 

Marcos Montiel (juvenil FC Barcelona), a més del retorn 

després d’un any de l’extrem esquerre, Arnau Domingo.

CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT
Les inscripcions de la 63a edició de la 
Marxa Infantil, fi ns al 25 de setembre

Les inscripcions de la 63a edició de la Marxa Infantil, que 

organitzarà el Club Muntanyenc Sant Cugat el diumenge 9 

d’octubre, es poden formalitzar de l’1 al 25 de setembre al 

web marxainfantil.cat. El màxim de participants que admet 

aquesta activitat esportiva, d’uns 10,5 quilòmetres de recor-

regut, és de 1.200 parelles. Les edats per a poder participar-hi 

són entre els 7 i els 12 anys (de 2n a 6è de Primària) en equips 

de dos participants. Tindrà un vessant solidari i es destinarà 1 

euro de cada inscripció a l’associació Labdoo de Sant Cugat.

QBASKET SANT CUGAT
Iniciem una temporada molt especial per a 
nosaltres: celebrarem el 10è aniversari

Comencem una temporada molt especial per a nosaltres. 

Celebrem el 10è aniversari. El 2 de setembre ja van començar 

els primers partits amistosos. La temporada es presenta plena 

de reptes i expectatives. Comencem amb 60 nous jugadors i 

jugadores que comencen en les categories de mini i premini. 

Aquests esportistes seran el veritable centre d’atenció del 

club. El seu creixement i millora seran el millor mesurador del 

funcionament del club.

CLUB KARATE SANT CUGAT
L’entitat demana una nova sala d’arts 
marcials per Sant Cugat

Arran d’una reunió entre el regidor d’Esports, Francesc Carol, 

el president de l’entitat, Òscar Martorell, i el director esportiu 

del Club Karate Sant Cugat, Salvador Álvarez, celebrada el 20 

de juliol, el club va fer pública l’obertura d’una nova sala d’arts 

marcials a la ZEM La Guinardera on es podrien desenvolupar 

activitats d’arts marcials i ampliar l’oferta de karate a la ciutat. 

La nostra demanda va ser a l’alcaldessa. Demanàvem una 

nova sala d’arts marcials a la Guinardera.



CLUB JIU-JITSU SANT CUGAT
L’interès pel jiu-jitsu ha crescut en els 
últims anys

Comencem temporada amb l’energia renovada. Durant 

els primers mesos tenim el nombre més gran de noves 

incorporacions al Club Jiu-Jitsu Sant Cugat. L’interès pel jiu-

jitsu ha crescut en els últims anys i ara és un bon moment per 

provar-ho. No cal cap classe de nivell inicial, ja que la pràctica 

està adaptada a tothom. Posat en forma, aprèn defensa i 

recupera molèsties o lesions anteriors. Cuida el cos i la ment i 

gaudeix de l’activitat.

FUTBOL SALA SANT CUGAT
El club, que es presenta l’1 d’octubre, ha 
iniciat els entrenaments amb 19 equips

El Futbol Sala Sant Cugat va iniciar els entrenaments de la 

nova temporada 2022-2023 el divendres 2 de setembre, a la 

ZEM La Guinardera, en què tindrà 220 jugadors i jugadores 

i 19 equips. El club farà la presentació ofi cial dels equips el 

dissabte 1 d’octubre, a les 18 hores, abans del primer partit de 

lliga del sènior femení a Divisió d’Honor Catalana, que jugarà 

davant el Magic Sants Futsal, a les 20.15 hores. Serà el debut 

d’aquest equip en la màxima categoria catalana.

UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT
Nova etapa molt il.lusionant per a la secció 
femenina de bàsquet de la UESC

Encetem una nova etapa molt il·lusionant per a la secció 

femenina de la UESC, obrint fi nestres i deixant que entri aire 

jove i renovat. La base es divideix en dos grups de treball. Des 

de la base fi ns a la categoria infantil, la Joana Orive en serà la 

coordinadora. Des de cadet fi ns a sub-25, la coordinació anirà 

a càrrec de Marçal Jané. El sènior vermell i el negre lluitaran 

per assolir l’ascens de categoria. El sènior negre dirigit per 

Joana Galdeano vol recuperar la categoria de 1a Catalana que 

mai es deuria haver perdut.

OLIMPYC FLORESTA FUTBOL SALA
Mor Pedro José Martín, fundador de 
l’Olimpyc Floresta FS

Lamenten comunicar que el 29 d’agost va morir el fundador 

de l’Olimpyc i president durant els primers 19 anys (1978- 

1997), Pedro José Martín, als 89 anys. El 1978 va reunir una 

colla de nens de l’escola de la Floresta, entre els quals hi havia 

el seu fi ll David, i en va fer un equip, amb la intenció que es 

divertissin i fessin esport. Els anava a recollir i a portar a casa 

amb la seva furgoneta, per anar als entrenaments i als partits. 

Després d’aquell grup se’n va fer un altre i després un altre... 

fi ns avui. Sempre estarà entre nosaltres. Gràcies, Pedro José!



CFU MIRA-SOL BACO
El CFU Mira-sol Baco inicia la temporada 
amb més equips

El club mirasolenc ha donat el tret de sortida a la temporada 

esportiva 2022-2023 amb un total de 30 equips, 2 més que 

la passada. S’incorporen un benjamí femení i un cadet-

juvenil femení, per fer un total de 330 jugadors i jugadores 

de planter, més la setantena d’amateurs i veterans. Els verd-

i-negres tenen un total de 7 equips femenins i 22 masculins 

i l’equip de diversitat funcional, que compta amb un 

total de 10 jugadors i jugadores de la Fundació Creactiva 

Catalonia.

CLUB GIMNÀSTICA SANT CUGAT
Aquest curs, el club gestionarà de forma 
directa 5 escoles més, amb un total de 12

Ja han començat els entrenaments de l’Escola Base i la 

Competició Federada i Escolar de gimnàstica rítmica i els tres 

equips de gimnàstica estètica del Club Gimnàstica Rítmica 

i Estètica Sant Cugat, amb 300 gimnastes. La presentació 

oficial del club es farà el diumenge 2 d’octubre, a la tarda, 

al Pavelló 3. Al matí, l’entitat santcugatenca organitzarà una 

masterclas amb gimnastes internacionals, a la Sala Canigó. 

Aquest curs, el club gestionarà de forma directa 5 escoles 

més, amb un total de 12.

SANT CUGAT FUTBOL CLUB
Campiones del món formades al SantCu i 
èxit del femení al Torneig d’Històrics

Les jugadores Júlia Bartel i Esther Laborde, formades al 

SantCu, es van proclamar campiones d’Europa sub-19 a Tx-

èquia el passat juliol i, sense descans, van ser seleccionades 

a l’agost pel Mundial sub-20 a Costa Rica on es van impo-

sar en la final per 3 a 1 al Japó. Per altra banda, el primer 

equip femení va perdre la final del Torneig d’Històrics per 1 

a 4 contra l’Igualada en el debut de les vermell-i-negres en 

aquesta competició. 

PENYA BLAUGRANA SANT CUGAT
Tradicional sessió formativa d’entrenadors 
de la Penya Blaugrana Sant Cugat-H8S

Un any més, la Penya Blaugrana Sant Cugat-H8S ha 

organitzat la tradicional sessió formativa d’entrenadors per 

aquestes dates abans que s’iniciï la temporada esportiva 

2022-2023. El director esportiu, Antonio Sánchez, l’ha ofert a 

17 entrenadors de futbol 7 i futbol 11 de l’entitat, el 3 i 4 de 

setembre, al matí, al Camp Municipal de Futbol de Can Magí. 

Nico Mírquez és el coordinador esportiu de l’àrea de futbol 7, 

i David Barco, de futbol 11.



AGENDA ESPORTIVA SETEMBRE-DESEMBRE 2022

-3 i 4 de setembre. Clínic de formació d’entrenadors de la PB Sant Cugat-H8S. Camp Municipal de Futbol de Can Magí.

-9 de setembre. Xerrada de Lluís Fernàndez Alà, exprecandidat en les últimes eleccions a la presidència del FC Barcelona. Penya 

Blaugrana Sant Cugat. 19.30 hores.

-Del 23 al 30 de setembre. Setmana Europea de l’Esport 2022. Diferents activitats. Organitza: Club Gimnàstica Rítmica i Estètica 

Sant Cugat.

-1 d’octubre. Presentació dels equips del Futbol Sala Sant Cugat. ZEM La Guinardera. 18 hores.

-Octubre (data per a concretar). Inauguració de la substitució de la gespa del Camp Municipal de Futbol de Can Magí i 

presentació dels equips de la Penya Blaugrana Sant Cugat-H8S. Organitzen: PB Sant Cugat i Ajuntament.

-Octubre (data per a concretar). Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 Enganxa’t als Bons Hàbits. Organitzen: Penya Blaugrana Sant 

Cugat i Teampartners.

-2 d’octubre. Masterclas amb gimnastes internacionals. Organitza: Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. Sala Canigó. Al 

matí.

-2 d’octubre. Presentació dels equips del Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. Pavelló 3. A la tarda.

-9 d’octubre. 63a Marxa Infantil. Organitza: Club Muntanyenc Sant Cugat. Parc Ramon Barnils. 9 hores.

-11 d’octubre. Presentació solidària dels equips del Sant Cugat Futbol Club. ZEM Jaume Tubau.  20 hores.

-15 d’octubre. Presentació dels equips del Qbasket Sant Cugat. Pavelló 3. 12 hores.

-20 de novembre. 36a Mitja Marató de Sant Cugat. Organitzen: Club Muntanyenc Sant Cugat i Ajuntament de Sant Cugat.

COORDINADORA D’ENTITATS ESPORTIVES DE SANT CUGAT
La gestió de les Zones Esportives Municipals: un canvi llargament sol·licitat

Era el mes d’abril quan el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Sant Cugat, Francesc Carol, anunciava un canvi molt important 

en la forma de gestió dels equipaments de les Zones Esportives Municipals (ZEM). Aquesta era una reivindicació històrica, no 

només de molts clubs de la ciutat, sinó també de practicants d’esports que no entenien com les instal·lacions restaven buides 

als matins pel bloqueig dels concessionaris dels espais, malgrat l’alta demanda i les insistents peticions dels usuaris. Ningú no va 

entendre que, una setmana després de les passades eleccions municipals, sense estar constituït el nou consistori, l’Ajuntament 

allargués ‘sine die’ unes concessions caducades feia temps enrere en lloc d’haver convocat noves licitacions. Ara ja ha estat 

aprovat inicialment el canvi de gestió d’equipaments esportius. És l’expedient 6237/2019. Donem aquesta dada perquè és en 

data d’octubre del 2019 quan s’inicia, amb un informe tècnic, un expedient “per determinar una forma més sostenible i efi cient 

per a la prestació d’aquest servei”. Tres anys, tres inacabables anys esperant que l’expedient arribi al Ple Municipal. Sigui com 

sigui, ara es presenta un futur esperançador amb un nou model de gestió on, per primer cop, s’hi podran presentar també les 

entitats esportives. En principi està previst que afecti la ZEM Jaume Tubau, la ZEM La Guinardera, el Camp Municipal de Futbol 

de Can Magí, el Camp Municipal de Futbol de Mira-sol i les pistes esportives de Sant Francesc. Ens cal que aquest sigui un model 

d’èxit i sabem que l’Ajuntament observarà el resultat per si es pot exportar a la resta d’instal·lacions esportives.


