
UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT
Present i futur d’un 

projecte esportiu, formatiu i social

Sant Cugat, juliol 2013



LA UESC

• Som un club de bàsquet i tennis taula de Sant 
Cugat, que formem jugadors i jugadores en tres 
àmbits clau: esportiu, formatiu i social.

• Som un club que ensenyem a estimar l’esport i 
ajudem als nois i noies a créixer, esportivament i 
com a persones. 



TEMPORADA 2012-2013

Deixem enrere una gran temporada... 

• ... plena de fites i èxits esportius

• ... on els aspectes formatius han tornat a ser 
protagonistes

• ... amb nombroses accions socials 
adreçades al nostre entorn més proper i 
compromeses amb els més desafavorits. 



2012-2013 Fites esportives (I)

•L’equip Sènior femení ha guanyat la 

Lliga de Segona Catalana i ha pujat de 

categoria. L’any vinent serà equip de 

Primera.

•També van jugar les finals de les 

seves respectives competicions els 

equips Cadet 3 masculí, Cadet femení i 

l’Infantil 1 masculí, amb victòria pels 

infantils. 

•El Júnior i Cadet masculins jugaran 

aquest agost les fases per pujar a 

categoria Preferent



2012-2013 Fites esportives (II)
• Els equips de la UESC han disputat al llarg de la temporada 

nombrosos torneigs i partits amistosos. Una petita mostra:

•Victòria del Cadet 1 al Memorial 

“Marc Peña Turet”

•3ª posició del Cadet 3 al Torneig

de Vilanova

•Preinfantil 1 masculí al 7è Torneig

de Reis CB Castelldefels

•Júnior 1 masculí al 2n Torneig

UNILEVER de Viladecans

•Júnior 1 femení al Torneig de 

bàsquet Molins de “Reis”

•Viatge del Cadet 3 masc. a 

Dinamarca



2012-2013 Aspectes formatius (I)

•Aquesta temporada hem organitzat 2 campus de formació i 

convivència. Durant la Setmana Santa, un centenar de joves

jugadors van participar en el Basket City organitzat a l’escola

Thau de Sant Cugat. Al juliol, el Basket City Summer ha aplegat

a 50 nois i noies a Sant Esteve Sesrovires. 



2012-2013 Aspectes formatius (II)

•També hem organitzat xerrades i presentacions per part de

personatges de reconeguda trajectòria dins el món de l’esport, com

el psicòleg del CAR, Pep Marí; Benet Andújar, Fidel Sust i Xavi Linde 

(Sportwell), etc. 



2012-2013 Compromís social (I)
•A través del programa TOTS PODEM de la Fundació UESC 

hem treballat per afavorir la integració de les persones amb

discapacitat mitjançant l’esport

E
El 8 de juny vam convidar un 

grup de nois i noies amb

discapacitat psíquica de la 

Fundació Vallès Oriental (FVO)



2012-2013 Compromís social (II)
•Hem participat en diversos actes

solidaris i ciutadans, hem organitzat

actes per les famílies del club, hem estat

presents als mitjans de la ciutat, hem fet

sortides …

Diada de la 

UESC 2013

Setmana contra la Pobresa

Visita dels preinfantils al Palau 

blaugrana



2012-2013 Compromís social (III)
•Hem fet arribar sabatilles, roba 

i pilotes de bàsquet a nois i noies 

necessitats d’un poblat de Mali



TEMPORADA 2013-2014
Aquest any seguirem construïnt la UESC del futur, aprofundint en 

un projecte il·lusionant que tornarà a posar l’accent en els

aspectes ESPORTIU, FORMATIU I SOCIAL



2013-2014 Projecte esportiu (I)

•La propera temporada, la UESC 

disposarà de 23 equips, 4 més

que el darrer any. Unes 250 

famílies conformen la UESC.

•Destaquen els 6 preinfantils

com a resultat de la bona feina

que s’està fent amb els més

joves, amb la base

•També s’han creat dos Sèniors

B, masculí i femení, per afavorir

la continuïtat dels jugadors
E



2013-2014 Projecte esportiu (II)

•Tots els equips tenen una forta presència de jugadors i 

jugadores vinculats a la ciutat de Sant Cugat

E

•S’ha introduït la figura 

del coordinador d’àrea

per fer seguiment de 

jugadors i entrenadors

•Disposarem de servei

de fisioteràpia i d’un

preparador físic que 

farà programacions des 

dels preinfantils als

sèniors



2013-2014 Compromesos amb la 
formació

•Per donar el millor servei als jugadors cal que els entrenadors 

estiguin molt ben preparats. Per això la UESC fa una aposta 

decidida per la formació, amb la nova figura del coordinador 

Joan “Coach” González.

E



2013-2014 Projecte social (I)

• Estem treballant en la creació d’un equip de bàsquet integrat 

per persones amb disminució psíquica. El projecte compta amb 

el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat i estarà liderat per la 

UESC i les entitats ASDI i ACELL (Federació Catalana d’Esports 

per a Disminuïts Psíquics)

E



2013-2014 Projecte social (II)
•Organitzarem noves accions inclusives a través del programa 

“Tots podem”

•Fomentarem l’estil de vida saludable, amb xerrades

divulgatives

•Farem campanyes per potenciar el joc net i l’esportivitat

E

•Promourem campanyes 

solidàries i participarem en les 

organitzades per altres entitats 

de la ciutat

•Organitzarem torneigs de 

bàsquet i tennis taula 



Seguirem treballant per…

• ... consolidar aquest gran equip, dins i fora de la 
pista. Treballarem amb il·lusió, compromís i esforç.

• ... créixer en equips i presència social.

• ... treballar la base en bàsquet i tennis taula.

• ... portar el nom de Sant Cugat pertot arreu. 

• ... estar al costat de la nostra gent: Oficina 
d’atenció al soci, figura de l’enllaç als equips...  



GRÀCIES

Sant Cugat, juliol 2013


