
Necessitem una regidoria 
amb dedicació exclusiva
Eva Fernández, secretària de la Coordinadora i secretària responsable 
de relacions institucionals del Club de Futbol Unión Mira-sol Baco.

Les dades de la magnitud de la població de Sant Cugat ho dema-
nen. Població: 94 012 hab. (2021). Superfície: 48,2 km².
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Presentació del 
FS Sant Cugat
El Futbol Sala Sant Cugat té 
19 equips i 230 jugadors i 
jugadores. FOTO: As.11.

Gràcies per una edició més de la 
63a Marxa Infantil, que se celebrarà 
el 9 d’octubre. Recupera les 1.200 
parelles. Agrair a totes aquelles 
persones que promouen i fan 
possible que l’esport i els 
seus valors humans 
arribin a grans i petits 
generant benestar 
vital. Si és un hàbit 
saludable per la ment 
i el cos, generant salut, 
per què no potenciar-lo? 
A Sant Cugat necessitem una 
regidoria d’Esports, amb dedicació 
exclusiva. Les dades de la magnitud 
de la població de Sant Cugat ho de-
manen. Població: 94 012 hab. (2021). 
Superfície: 48,2 km². Sant Cugat 
és el tercer municipi més poblat 
del Vallès Occidental després de 

Terrassa i Sabadell, les dues capitals 
comarcals, i el vuitè més poblat de 
la província de Barcelona. Tenim el 
privilegi que hi ha un equip humà 

amb molta il·lusió i ganes de 
promoure l’esport, les en-

titats esportives, moltes 
amb 50 anys d’ex-
periència i sense ànim 
de lucre. Convido a 

sumar il·lusió, passió i, 
sobretot, acció, a totes 

les persones que creiem 
que l’esport ajuda a ser una 

societat més feliç i, sobretot, més 
sana. Ajudar als infants a créixer sa-
ludablement i a les persones grans, 
a fer noves amistats, a no sentir-se 
soles, a exercitar la memòria a la 
vegada que cuiden la seva mobili-
tat i elasticitat, que és essencial. 

Coordinadora

Curiositats

El 9 de desembre del 1999, l’alcalde de 
Sant Cugat, Lluís Recoder, acompanyat 
del regidor d’Esports, Jaume Tubau, va 
presentar una primera fase teòrica d’un 
nou pla d’equipaments esportius per 
a la ciutat a la Coordinadora d’Entitats 
Esportives de Sant Cugat, a la Sala de 
Comissions del consistori. Aquesta pri-
mera proposta constava de la construc-
ció de noves instal·lacions al municipi en 
diverses zones de la ciutat, com la con-
strucció, també, d’una ciutat esportiva 
a la carretera de les Roquetes. Segons 
l’Ajuntament, la inversió d’aquest pro-
jecte oscil·lava entre els 2.000 i 2.500 
milions de pessetes.
Per part de la Coordinadora d’Entitats 
Esportives hi van assistir Antoni Pérez, 
president de la plataforma esportiva; 
Enric Tomàs, secretari; Carles Castro, 
tresorer, i Joan Ramon Subirats, vocal.

info@coordinadorastc.cat



CLUB HANDBOL SANT CUGAT
Quatre equips del club jugaran a la 
màxima categoria de l’handbol català

Els equips juvenils masculí i femení, el cadet masculí i l’infantil 

masculí del Club Handbol Sant Cugat s’han classificat per 

competir aquesta temporada 2022-2023 en la Lliga Catalana, 

la màxima categoria de l’handbol català en conjunts de base. 

El cadet i l’infantil femení jugaran a 1a Catalana. D’altra banda, 

els juvenils Eduardo Solano, Guillem Sanmartín, Mauri Crespo 

i Ares Barbero, i els cadets Erik de Monner, Mateo Aznar i Marc 

Sabadell han participat en un entrenament de les seleccions 

catalanes juvenil i cadet masculí.

CLUB GIMNÀSTICA SANT CUGAT
El club presenta les més de 300 gimnastes 
i les 26 entrenadores, davant 500 persones

El Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat va presen-

tar les més de 300 gimnastes i les 26 entrenadores de cara 

la nova temporada 2022-2023, el 2 d’octubre, al Pavelló 3, 

davant unes 500 persones. Entre les exhibicions que es van 

fer cal destacar l’actuació dels gimnastes internacionals Alex-

andra Agiurgiuculese i Gerard López, i l’exgimnasta interna-

cional Natalia García. L’acte va està presidit per l’alcaldessa de 

Sant Cugat, Mireia Ingla, acompanyada del regidor d’Esports 

de l’Ajuntament, Francesc Carol.

FUTBOL SALA SANT CUGAT
Presentació dels 19 equips i 230 jugadors i 
jugadores del FS Sant Cugat

Unes 300 persones van seguir en directe la presentació 

dels 19 equips, 230 jugadors i jugadores i 20 entrenadors 

i entrenadores del Futbol Sala Sant Cugat per aquesta 

temporada 2022-2023, l’1 d’octubre, al pavelló de la ZEM La 

Guinardera. Amb aquest acte, ple de lluminositat i música, es 

va donar el tret de sortida en aquest nou curs esportiu, el ja 

44è del FS Sant Cugat. El club ha incorporat a Dani Mosteiro 

com a nou responsable de metodologia de l’entitat.

CLUB KARATE SANT CUGAT
El Karate-Do i el CKSC presents a totes les 
escoles públiques de Sant Cugat

Aquesta temporada s’entrenen les escoles Turó de Can 

Mates i Jaume Ferran Clua amb les classes de karate-do. El 

Club Karate Sant Cugat som el primer club de la ciutat que 

aconsegueix estar present a les dotze escoles públiques de la 

ciutat. Aquest projecte, per una banda, entén el karate com 

una eina per a millorar la salut i el benestar dels practicants. 

I que, per altra banda, creu en la dimensió més social i 

integradora d’aquesta metodologia.



CLUB JIU-JITSU SANT CUGAT
Tots els practicants tenen la possibilitat 
d’assistir a entrenaments de la federació

El Club Jiu-jitsu Sant Cugat està afi liat a la Federació 

Catalana de Judo i disciplines associades. Tots els practicants 

tenen la possibilitat d’assistir a entrenaments periòdics 

organitzats en cap de setmana pels mestres de la Federació. 

Els entrenaments es van fent de forma itinerant visitant els 

dojos dels clubs membres de la Federació. Pròximament i de 

manera excepcional es farà un entrenament a València com a 

germanor amb els clubs locals.

CFU MIRA-SOL BACO
El CFU Mira-sol Baco presenta els equips 
de la temporada 2022-2023

El club mirasolenc ja ha iniciat la nova temporada esportiva i 

tots els seus equips, un total de 30, es presentaran davant les 

famílies el divendres 21 d’octubre en un acte que tindrà lloc 

a la ZEM de Mira-sol a les 19 hores. Així, totes les famílies que 

integren el club podran donar la benvinguda als jugadors 

i jugadores de l’entitat que recordem que disposa de 26 

equips de planter (20 masculins i 6 femenins), dos d’amateurs 

(masculí i femení), un de veterans i un de diversitat funcional.

QBASKET SANT CUGAT
Primer cap de setmana de competició pels 
60 esportistes que s’incorporen de l’escola

El cap de setmana de l’1 i el 2 d’octubre va començar la 

competició per als equips de promoció del Qbasket Sant 

Cugat. 60 nous esportistes s’incorporen des de l’escola de 

bàsquet per a formar part dels equips del club i aquest serà 

el seu primer cap de setmana de competició federada. Amb 

una bona feina en els partits i entrenaments anireu millorant 

cada dia. Desitjar-vos molta sort i ja sabeu que els valors 

d’esforç, compromís i companyonia són innegociables. 

Gaudiu!! #10ANYSDEQBASKET.

CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT
Obertes les inscripcions per a participar en 
la Mitja Marató de Sant Cugat

El Club Muntanyenc Sant Cugat i l’Ajuntament de la ciutat 

coorganitzaran el diumenge 20 de novembre la 36a edició 

de la Mitja Marató de Sant Cugat. Les inscripcions ja es poden 

formalitzar al web de la cursa, www.mitjamaratosantcugat.

com. A banda de la distància pròpia de la mitja marató, de 

21,097 quilòmetres, també hi haurà dues curses més, una 

de 5 i una altra de 10 quilòmetres. La cursa, amb nou circuit,   

reforça la seva estructura organitzativa per posicionar 

aquesta prova com una de les curses de referència del país.



PENYA BLAUGRANA SANT CUGAT
Lluís Fernàndez Alà arrossega més de 200 
persones a la Penya Blaugrana Sant Cugat

El santcugatenc Lluís Fernández Alà, precandidat en les 

últimes eleccions a la presidència del FC Barcelona, va 

oferir la xerrada-debat ‘Present i Futur del Barça’, a la seu 

de la Penya Blaugrana Sant Cugat, el 9 de setembre. Més de 

200 persones van assistir en una conferència on Fernández 

Alà va donar el seu punt de vista sobre tots els aspectes 

que envolten el club blaugrana. El també soci de la PB Sant 

Cugat va assegurar, entre moltes altres coses, que “el Barça 

no s’ha de convertir mai en societat anònima”.

SANT CUGAT FUTBOL CLUB
“Talleu! És bona!” El cinema serà el fil 
conductor de la presentació dels equips

El dimarts 11 d’octubre, a les 20 h, el SantCu farà la seva 

tradicional Presentació Solidària d’Equips. Des de fa molts 

anys les nostres presentacions són molt celebrades pels 

assistents i reconegudes dins el nostre esport per la seva 

singularitat. Es fan de nit, amb música, focus, pantalles..., 

entreguem material esportiu a l’ONG Esport Solidari 

Internacional i escollim un tema sobre el qual voltarà tot 

l’acte. Enguany el fil conductor serà el cinema i l’Àrea Social fa 

mesos que treballa en la seva preparació. 

OLIMPYC FLORESTA FUTBOL SALA
Encarem la temporada amb 14 equips, el 
doble per a beques i equipació nova

Per a aquesta temporada 22-23 tenim 14 equips: escoleta, 

prebenjamí, mini benjamí, benjamí, 2 alevins, 2 infantils, 

cadet, juvenil, 3 sèniors masculins, un de femení i un grup 

de veterans. I despès de l’èxit de l’any passat, la Diputació 

de Barcelona ens ha doblat la subvenció de les beques 

per a famílies vulnerables. Una altra novetat és el canvi de 

proveïdor de la roba per als jugadors/es. Ara ho fem amb 

Global, de Vilafranca del Penedès. 

UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT
Comencen la competició la totalitat dels 
equips de la UESC

El cap de setmana de l’1 i el 2 d’octubre van començat la 

competició la totalitat dels equips de la Unió Esportiva Sant 

Cugat (UESC) per aquesta nova temporada esportiva 2022-

2023. Per molts jugadors i jugadores és el seu primer partit 

federat. La il·lusió i els nervis per encetar una nova etapa a 

les seves vides on faran amics i amigues per sempre. Feliços 

d’acompanyar-los en aquest bonic trajecte. Molt bona 

temporada!



AGENDA ESPORTIVA SETEMBRE-DESEMBRE 2022

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

-2 d’octubre. Formació a les entrenadores del club. Organitza: Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. Sala Canigó. De 9 a 

14 hores.

-2 d’octubre. Presentació dels equips del Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. Pavelló 3. 18 hores.

-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.

-14 d’octubre. Taula rodona ‘L’evolució del bàsquet en els últims 10 anys’, amb els exjugadors Roger Esteller i Xavi Crespo i amb 

el periodista Jordi Robirosa. Organitza: Qbasket Sant Cugat. Acte del 10è aniversari del Qbasket. Casa de Cultura. 19.15 hores.

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

-21 d’octubre. Presentació dels equips del Club de Futbol Unión Mira-sol Baco. Camp Municipal de Futbol de Mira-sol. 19 hores.

-22 d’octubre. Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 Enganxa’t als Bons Hàbits. Organitzen: Penya Blaugrana Sant Cugat i 

Teampartners. Camps municipals de futbol de Can Magí i Mira-sol. De 21 hores a 1 de la matinada.

-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.

-4 de novembre. Presentació dels equips del Club Handbol Sant Cugat. Pavelló 3.  A la tarda.

-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
Reflexions sobre l’esport a la nostra ciutat, una comunicació necessària

Una trobada informal entre Junts per Sant Cugat i la Coordinadora d’Entitats Esportives va servir per contrastar opinions sobre 

el futur de l’esport i la situació de les instal·lacions a la nostra ciutat. La necessitat d’un/a regidor/a exclusiu per l’esport, el (no) 

funcionament del Consell Sectorial de l’Esport, les futures instal·lacions i l’estat de les actuals, entre d’altres, van ser temes 

recurrents en la conversa. Hi va haver consens que hauríem d’invertir en instal·lacions ara que podem i aplicar mecanismes per 

passar part del pressupost a despesa corrent (exemples exitosos ja n’hi ha al país) i, en canvi, el temps passa i la sensació serà la 

d’haver desaprofitat l’oportunitat si més endavant la crisi no ens ho permet fer. La necessitat que la despesa per esportista a Sant 

Cugat assoleixi, com a mínim, la mitjana de Barcelona o la de Catalunya. Que no siguin les famílies les que sempre suportin la 

major part del cost per practicar esport a la nostra ciutat. L’esperança que les noves licitacions de les zones esportives municipals, 

amb tres anys de retard, surtin abans d’acabar l’any i per fi els clubs puguin disposar de les instal·lacions als matins. No s’entenen 

les pròrrogues atorgades a concessionaris que impedeixen la pràctica matinal de l’esporttot i haver-hi dins el personal per 

donar el servei. Des de la Coordinadora reiterem la necessitat que les entitats esportives siguin escoltades abans de prendre les 

decisions tècniques. Ningú millor que els usuaris per conèixer la situació esportiva actual i les propostes de futur.


