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Sis cares noves a la junta de la UE Sant Cugat 
Notícia publicada el dia 4 de setembre  a www.uesc.cat  

 

D’esquerra a dreta Sada, Ferrer, Villalonga, Pérez, Bladé i Puiggené 

Nomenament de nous càrrecs i funcions junta directiva 

El nou tresorer i vicepresident de l’àrea econòmica del club serà en Jordi Puiggené. 

S’enforteixen les àrees d’organització, esportiva, social i de comunicació. 

 

Vicepresident econòmic i tresorer: Jordi Puiggené 

Vicepresident de l’àrea esportiva femenina: Joan Carles Sada 

Vicepresident de l’àrea esportiva masculina: Eduardo Ferrer 

Vicepresident de l’àrea d’organització: Elies Villalonga 

Vocal de l’àrea d’organització: Núria Pérez 

Vocal de l’àrea social: Pilar Bladé 

 

El club dóna la benvinguda a aquests nous components de la junta i els agraeix la seva 

implicació amb la Unió Esportiva Sant Cugat d’ara en endavant. 

 

Ofrena floral de la UE Sant Cugat al monument a Rafael 

Casanova   
Notícia publicada el dia 11 de setembre  a www.uesc.cat  

 
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya una representació del club ha fet avui el 
tradicional homenatge al monument a Rafael Casanova 
 
El jugador del primer equip encarregar d’assistir a l’ofrena floral ha estat Patrick Reyes 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/
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La UESC mostra el seu condol per la mort de Josep 

Marcet 
Notícia publicada el dia 2 d’octubre a www.uesc.cat  

La Unió Esportiva Sant Cugat lamenta la pèrdua del jugador de bàsquet Josep Marcet, qui 
va jugar durant una temporada al nostre club. Descansi en pau Josep Marcet. 

 

  

 

 

La presentació de la temporada 2015/16 de la UESC 
Notícia publicada el dia 4 d’octubre a www.uesc.cat  

La celebració de l’acte de presentació dels equips de la UESC per a la temporada 2015-
2016 en 220 imatges dels fotògrafs Jordi Puiggené i Bernat Ayneto. 
 
FLICKR UESC (imatges) https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/albums 

 

 Premis Valors en l’Esport, atorgats per la Fundació UESC 
 

 Premi President d’Honor de la UE Sant Cugat: Josep Garcia Pérez 

 Premi menció especial a una mare: Montse Galindo  

 Premi Especial a 10 anys a la UE Sant Cugat: Oscar Martin 

 Premi especial a la trajectòria esportiva: Jou Marimon 

 Premi reconeixement a un equip: UESC-ASDI 

 Premi compromís a la secció de tennis de taula: Niran Carretero 

 Millor jugador sènior masculí (temporada 2014/15): Lluís Curto i Emilio Callejo 

 Millor jugadora sènior femení (temporada 2015/15): Ingrid Monclús 

 Millor jugador cadet o júnior masculí (temporada 2014/15): Aleix Cabeza 

 Millor jugadora cadet o júnior femenina (temporada 2014/15): Lisa Spinnox 

 Millor jugador preinfantil o infantil masculí (temporada 2014/15): Matias Viner i Eduard Calpe 

 Millor jugadora preinfantil o infantil femenina (temporada 2014/15): Berta Arroyo 

 Millor entrenador de l’àrea masculina (temporada 2014/15): Patrick Reyes  

 Millor entrenador de l’àrea femenina (temporada 2014/15): Germán Simón 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/wp-content/uploads/2015/10/Tuit-condol-Josep-Marcet-CB-Cerdanyola.jpg
http://www.uesc.cat/wp-content/uploads/2015/10/Tuit-condol-Josep-Marcet-CB-Cerdanyola.jpg
http://www.uesc.cat/
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/albums
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Fotografia dels guardonats amb alguns familiars i autoritats II Foto: Jordi Puiggené 

 

Adhesió de la UESC a la carta ètica de SantCugatCreix 

 
Notícia publicada el dia 10 d’octubre a www.uesc.cat  

El coordinador de l’àrea social del club, Oriol Antràs, serà la cara visible de la UE Sant 
Cugat en aquest projecte 
 
El programa ‘Enganxa’t els valors’ de la Fundació UESC treballa des de fa 10 temporades 
per a la formació de jugadors, entrenadors i aficionats 

 

 

Martínez, Salarich, Mateu, Guivernau i Antràs han signat l’adhesió 

 
Sònia Guivernau, presidenta de la Fundació UESC: “La carta ètica de 
SantCugatCreix ens orienta en el nostre comportament i ens defineix com a col·lectiu, 
fomentant els valors que ens són comuns.” 
 
Oriol Antràs, coordinador de la UESC per al projecte SantCugatCreix: “Som formadors 
de persones a través de l’esport i des de la base hem d’assolir l’excel·lència i generar 
talent perquè els esportistes puguin competir al seu màxim nivell.” 

 

http://www.uesc.cat/
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Patrick Reyes, nova figura del defensor del jugador 

 
Notícia publicada el dia 14 d’octubre a www.uesc.cat  

El jugador i entrenador de la UE Sant Cugat, Patrick Reyes, assumeix el rol de “defensor 
del jugador/a” de l’entitat vermell-i-negre 
 
L’enllaç de Patrick Reyes serà amb el cos tècnic (Xavier Dorio i Ramon Cuñé) i amb l’àrea 
tècnica a través dels vicepresidents esportius Eduardo Ferrer (àrea masculina) i Joan 
Carles Sada (àrea femenina) 
  
La figura del defensor del jugador està inspirada en la mateixa que va crear el Club de 
Rugby de Sant Cugat 

 
Joan Carles Sada: “Aquesta figura d’enllaç entre jugadors i jugadores i les àrees 
esportives és molt necessària i ens aportarà molt valor a l’entitat” 
 
Eduardo Ferrer: “Des del club hem cregut que la figura del defensor del jugador/a podia 
ser de gran rellevància per a la UESC. Creiem que és un funció que li escaurà molt bé al 
Patrick i el propòsit és que l’àrea esportiva en surti reforçada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/


 

Anuari Unió Esportiva Sant Cugat 

8 
 

Activa’t el nou servei de notícies “WHATSAPP UESC” 
 
Notícia publicada el dia 11 de novembre a www.uesc.cat  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vols rebre les alertes i les notícies del club a través del teu telèfon mòbil? 
 
Si actives el servei Whatsapp UESC podràs ser el primer en rebre les alertes al teu telèfon 
mòbil. Com l’actives? Envia un correu amb les teves dades (nom i cognom) i el número 
de telèfon mòbil a l’adreça comunicacio@uesc.cat 
 
Després del primer mes de funcionament hi ha 41 usuaris que han activat el servei amb el 
departament de comunicació del club. 

 

Guinea Bissau rebrà un enviament de material esportiu 

procedent de la Fundació ESI 
 
Notícia publicada el dia 10 de novembre a www.uesc.cat  
 

La Unió Esportiva Sant Cugat, a través de la seva fundació i en col·laboració amb la 
fundació Esport Solidari Internacional (ESI) que presideix l’exsecretari General de 
l’Esport, Josep Maldonado, prepara un enviament de material esportiu amb destinació a 
Guinea Bissau, a l’Àfrica. 

 

http://www.uesc.cat/
mailto:comunicacio@uesc.cat
http://www.uesc.cat/
http://www.esportsolidari.org/ca/qui_som.php
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La UESC, present ahir al 35è sopar benèfic d’ASDI 
Notícia publicada el dia 15 de novembre a www.uesc.cat  

 

Una representació del club formada pels tres entrenadors i els jugadors de l’equip UESC-
ASDI, i per la presidenta del club Mònica Mateu, han assistit al sopar benèfic, on el club ha 
projectat juntament amb el Sant Cugat Esport FC, un VÍDEO. 
 
Silincode és el principal patrocinador de l’equip UESC-ASDI, una plantilla entrenada 
aquest any per David Pascual, Roger Guàrdia i Stefano Fauzia 
 
 

La Fundació UESC signa un acord amb DINAMIKS pels 

nens amb TEA 
Notícia publicada el dia 20 de novembre a www.uesc.cat 

La Fundació UESC i l’empresa social DINAMIKS han fet públic aquest dijous un acord de 
col·laboració per impulsar l’activitat “BÀSQUET_TEA”  
 
El projecte, amb el suport de Silincode, té l’objectiu de desenvolupar una línia esportiva 
que permeti als nens i nenes diagnosticats amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) 
exercir la practica del bàsquet 
 
Hi han assistit la tinenta d’alcalde de Benestar i Ciutadania, Suanna Pellicer; el regidor 
d’Esports, Eloi Rovira; el director general de Dinamiks, Carlos A. Felipe; la presidenta de la 
UESC, Mònica Mateu, i la presidenta de la Fundació UESC, Sònia Guivernau 

 

 
  

 

DINAMIKS, 

l’Ajuntament de Sant 

Cugat i la UESC, 

presents en l’acte. 

Foto: Localpress 

 

 
 

 

 

http://www.uesc.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=bi7mF2PbDkU&feature=youtu.be
http://www.silincode.es/
http://www.uesc.cat/
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Xerrada del nutricionista de Fruits Secs Corbera als 

júniors de la UESC 
Notícia publicada el dia 26 de novembre a www.uesc.cat 

El nutricionista de la botigues Corbera, Alex Parrilla, ha impartit aquest dimecres a la tarda 
una xerrada als júniors de la UESC 
 
L’activitat ha tingut una part teòrica i una altra més pràctica, amb degustació de fruits secs 
Corbera. Cesc Senpau (UESC): “Posar-nos en mans de professionals ens permetrà 
augmentar el rendiment” 

Jordi Balaguer es converteix en el nou entrenador del 

Júnior 1 
Notícia publicada el dia 2 de desembre a www.uesc.cat 

Jordi Balaguer arriba a la UESC com a nou tècnic del Júnior 1 i Ramon Cuñé, entrenador 
del Cadet Negre, serà el seu ajudant a la banqueta 
 
L’equip ha començat aquesta temporada a Preferent on li resta una jornada per disputar, la 
del proper dia 12 de desembre davant el Formatges Betara Bàsquet Olost al PAV 1 
 

Un entrenador amb una àmplia experiència 
Jordi Balaguer García ha entrenat molts anys a LEB Plata, ha estat campió de la Lliga 
Catalana de Bàsquet i té experiència tant a nivell nacional com internacional. 

http://www.uesc.cat/
http://www.somcorbera.cat/
http://www.uesc.cat/
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Avui, 3 de desembre, #TotsJuguem 
Notícia publicada el dia 3 de desembre a www.uesc.cat 

La UESC, amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

 

       #TotsJuguem #FundacióUESC 

 

http://www.uesc.cat/
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Bones festes i bon any nou! 
Notícia publicada el dia 23 de desembre a www.uesc.cat 

 
La Unió Esportiva Sant Cugat us desitja a totes 
i a tots unes bones festes 
 
Per felicitar el Nadal més vermell-i-negre us 
convidem a utilizar en les xarxes socials 
l’etiqueta #NadalUESC 
 
Perfil de twitter de la UESC: @UESC_SantCugat 

La UESC participa en la cavalcada de Reis de Sant 

Cugat   
Notícia publicada el dia 5 de gener a www.uesc.cat 

 
Nois i noies del club en edat 
preinfantil desfilaran aquesta tarda i 
vespre al damunt de la carrossa de la 
UESC 
 
El Grup Moldtrans facilita al club el 
camió i els preparatius de la carrossa 
de la UESC s’estan fent en un espai 
cedit al Qgat Restaurant, Events & 
Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/
http://moldtrans.es/
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El debut de Marta Colàs amb 15 anys amb el primer 

equip 
Notícia publicada el dia 12 de gener  a www.uesc.cat 

La jugadora del Cadet 1, Marta Colàs, ha debutat aquest diumenge en competició oficial 
amb el primer equip amb tan sols 15 anys. Ha disputat 16 minuts davant el líder, el CEEB 
Tordera, i ha anotat 2 punts en la derrota de l’equip per 79-54 
 
Oriol Antràs: “Quan veus jugar a la Marta nomes pots veure-hi passió. Personalment m’ha 
fet especial il·lusió” 

 

 

 

 

 

 

Ramon Cuñé assumeix la direcció tècnica de l’àrea 

masculina 
Notícia publicada el dia 11 de gener a www.uesc.cat 

El coordinador de l’àrea masculina de la UESC, Ramon Cuñé, és el nou director tècnic de 
l’àrea masculina i unifica les seves funcions en el nou càrrec 
 
Xavier Dorio treballarà a partir d’ara com a director tècnic de l’àrea femenina i Ramon 
Cuñé assumeix la branca masculina 
 
El vicepresident de l’àrea esportiva masculina, Eduardo Ferrer, valora com “una molt bona 
notícia per a la UESC” el nou càrrec de Ramon Cuñé 

 

 

 

 

 

 

Ramon Cuñé assumeix la direcció 

tècnica de l’àrea masculina de la UE 

Sant Cugat 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/
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Oriol Antràs dirigirà la campanya dels 30 anys de la 

UESC 
Notícia publicada el dia 3 de febrer a www.uesc.cat 

El coordinador de l’àrea social de la UESC, Oriol Antràs, serà el director tècnic del 
programa d’activitats dels 30 anys de la UESC 
 
El club celebrarà 30 anys de vida la temporada vinent (2016-2017) des de la seva fundació 
el 7 d’abril de 1987  
 
Una comissió integrada per persones de la junta i altres voluntaris relacionats amb el club 
treballarà en l’organització de diferents activitats i propostes per a tots els públics, que es 
viuran a la ciutat de Sant Cugat 

 

Sigues voluntari! Tu també jugues aquest partit! 

 

Des de la Unió Esportiva Sant Cugat demanem la màxima col·laboració possible amb la 

celebració dels 30 anys de vida d’aquesta entitat. Si vols participar-hi com a voluntari pots 

adreçar un correu a comunicacio@uesc.cat i entraràs a formar part de la comissió del 

voluntariat dels 30 anys de la UESC. 

 

Tens fotos, vídeos o altres materials d’anteriors temporades? Jugaves en un equip i 

vols retrobar els teus companys/es? Estaries disposat a tornar a vestir-te de curt i 

sortir a la pista? Posa’t en contacte amb l’àrea de comunicació del club, a través de 

l’adreça comunicacio@uesc.cat 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
http://comunicacio@uesc.cat/
mailto:comunicacio@uesc.cat
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I Jornada de Tecnificació UESC (6 febrer) 
Notícia publicada el dia 6 de febrer a www.uesc.cat 

Cesc Senpau, Patrick Reyes, Jordi Costa i Xavi Costa han estat els encarregats d’impartir 
la primera de les dues jornades (dissabte i diumenge) de la I Jornada de Tecnificació 
UESC 
 
La proposta, distribuïda entre l’Escola Joan Maragall i l’Escola Catalunya, estava dirigida a 
nois i noies de categoria preinfantil, infantil i cadet, amb l’objectiu que els entrenadors de la 
casa aprenguin els mètodes de treball de ponents com ara Senpau 
 
Galeria d’imatges i vídeos al Flickr de la UESC 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Els entrenadors, assistents de luxe 
la I Jornada de Tecnificació UESC 

 
 

Solivelles i Fauzia, preseleccionats de cara a la 

Selecció Catalana cadet 
Notícia publicada el dia 25 de febrer a www.uesc.cat 

Els jugadors vermell-i-negres Rai Solivelles i Albert Fauzia han estat preseleccionats amb 
la territorial de Barcelona de cara a una futura convocatòria de la selecció catalana cadet 
masculina 
 
És la primera vegada que tots dos jugadors, que estan citats per participar en un partit el 
dia 20 de març, entren en una convocatòria de la selecció catalana de bàsquet 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/inscripcions-obertes-a-la-i-jornada-de-tecnificacio-uesc-6-7-febrer/
http://www.uesc.cat/inscripcions-obertes-a-la-i-jornada-de-tecnificacio-uesc-6-7-febrer/
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/albums/72157663674452939
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/albums/72157663674452939
http://www.uesc.cat/
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L’assemblea ordinària se celebra amb una baixa 

assistència de socis 
Notícia publicada el dia 1 de març a www.uesc.cat 

L’assemblea ordinària del club celebrada ahir va reunir un total de 25 socis 
 
Es va ratificar l’entrada dels sis nous directius a l’actual junta directiva i es va aprovar el 
pressupost de l’actual temporada 

 

La FCBQ porta a Sant Cugat un clínic formatiu per a 

entrenadors 
Notícia publicada el dia 7 de març a www.uesc.cat 

El dimecres 23 de març la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) i la UESC organitzaran 
el primer clínic de bàsquet conjunt a la ciutat de Sant Cugat, a les instal·lacions de la ZEM 
Rambla del Celler 
 
L’assistència és obligada per aquelles persones que es treuen en aquests moments la 
titulació d’entrenador, tal com indica en l’apartat d’inscripcions la FCBQ en la seva pàgina 
web 
 
Segueix a Twitter als dos ponents: @MarcelRoca i @XaviBassas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartell promocional del clínic de la FCBQ a Sant Cugat del Vallès 

 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/sis-cares-noves-a-la-junta-de-la-ue-sant-cugat/
http://www.uesc.cat/
http://www.fcbqtecnic.com/#!blank-6/cjan8
http://www.fcbqtecnic.com/#!blank-6/cjan8
https://twitter.com/MarcelRoca
https://twitter.com/XaviBassas
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Primer partit amistós de la història dels Veterans de 

Sant Cugat 
 
Notícia publicada el dia 9 de març a www.uesc.cat 

 

Aquest dijous, a les 22 h, l’equip masculí dels Veterans de Sant Cugat disputarà un partit 

amistós contra els Veterans de Barberà del Vallès, en terres barberenques 

 

La plantilla dels Veterans de Sant Cugat està formada per un total de 41 jugadors, tot i 

que habitualment són 16 els jugadors amb més presència, i es va crear ara fa sis mesos 

 

L’excapità de la UESC B, Emilio Callejo, i els directius Joan Carles Sada (UESC) i Miquel 

Angel Sabrido (Qbasket Sant Cugat) són els responsables de la plantilla 

 

Dies i Horaris dels entrenaments dels Veterans de Sant Cugat (masculí) 

 DIMARTS, de 22 a 23:30 h, Escola Thau Sant Cugat 

 DIMECRES, de 22 a 23:15 h, Escola Thau Sant Cugat 

 DIJOUS, de 20:45 a 22 h. Escola Catalunya (Mira-sol) 

 

Dies i Horaris dels entrenaments dels Veterans de Sant Cugat (femení) 

 DIMECRES, de 22 a 23:15 h, Escola Thau Sant Cugat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.uesc.cat/
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Rai Solivelles entra a la llista de la preselecció catalana 

cadet 
 
Notícia publicada el dia 24 de març a www.uesc.cat 

 
 

El vermell-i-negre 

Rai Solivelles ha 

estat inclòs per 

Ramon Reigada en 

la llista de la 

preselecció 

catalana cadet de 

cara al Campionat 

d’Espanya de 

seleccions 

autonòmiques que 

tindrà lloc al gener 

de 2017

 

 

Parlem amb Rai Solivelles, el vermell-i-negre convocat amb Catalunya 

La primera convocatòria  

“Em vaig quedar soprès de la convocatòria per disputar el Torneig de Seleccions Territorials a Figueres. 

Va ser una molt bona notícia que em va comunicar el Ramon Cuñé en un entrenament” 

L’experiència al Torneig de Seleccions Territorials  

“Va ser una molt bona experiència participar amb la territorial de Barcelona. Hi havia companys contra els 

que ja havíem jugat i per sort vam poder guanyar” 

La notícia de la preselecció 

“A Figueres, un cop acabat el torneig, em van dir que era molt difícil entrar en la preselecció dels 30 

jugadors. La trucada del Ramon Cuñé va ser una molt bona notícia i ara esperem tenir sort i poder estar 

entre els seleccionats finals” 

La trucada a la mare 

“La notícia de la convocatòria va agafar a la meva mare fora de casa. Amb el meu pare la vam trucar per 

explicar-li. Després ho vaig explicar a la resta de familiars” 

La reacció dels companys d’equip 

“Com que és una notícia molt recent no estic segur que tots ho sàpiguen! Espero que es posin contents!!” 

El final de lliga amb el Cadet Negre 

“Anem primers i intentarem guanyar tots els partits que queden per aconseguir la lliga” 

Els propers mesos fins a la convocatòria per al Campionat d’Espanya 

“Intentaré fer-ho el millor possible i si finalment no sóc un dels seleccionats hauré viscut l’experiència” 

http://www.uesc.cat/
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Entrenaments oberts a la UESC a partir del 4 de maig. 

#BeUESC! 
 
Notícia publicada el dia 11 d’abril a www.uesc.cat 

 
A partir del proper mes de maig la UESC inicia els entrenaments oberts amb nois i 
noies nascuts abans de l’any 2005 
 
Tots els inscrits seran benvinguts/des a formar part de la familia de la UESC i hauran de 
comunicar l’interès en els entrenaments oberts a través d’un formulari online o 
bé enviant un correu a l’adreça info@uesc.cat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diada de Sant Jordi solidària amb les roses de la UESC 
 
Notícia publicada el dia 20 d’abril a www.uesc.cat 

 
DISSABTE 23 d’abril regala roses i solidaritat amb la Unió Esportiva Sant Cugat 

 

I a les xarxes 
socials… 
 
Piula al Twitter amb 

l’etiqueta # SantJordiUESC 
 si vols obtenir un retuit 
des del compte oficial de 
la UESC 
(@UESC_SantCugat) 
 

 

 

http://www.uesc.cat/
https://docs.google.com/forms/d/1Kv5HY9UyjVrJBiYckf8QT4EkUl7m0YkcOVyph__cO3A/viewform?ts=570fcf69&edit_requested=true
http://www.uesc.cat/calendari-resultats-i-la-jornada-6-a-10-dabril/
http://www.uesc.cat/
https://www.facebook.com/hashtag/santjordiuesc?source=feed_text&story_id=1066019906804759
https://www.facebook.com/hashtag/santjordiuesc?source=feed_text&story_id=1066019906804759
http://www.uesc.cat/wp-content/uploads/2016/04/Diada-Sant-Jordi-2016-UESC.jpg
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Un any d’activitats per celebrar el 30è aniversari del 

club 
 
Notícia publicada el dia 29 d’abril a www.uesc.cat 

 
La Unió Esportiva Sant Cugat celebrarà durant la temporada 2016/2017 els 30 anys 
d’història del club des de la seva fundació el 7 d’abril de 1987  
 
Una comissió integrada per persones de la junta i altres voluntaris relacionats amb el club 
treballarà en l’organització de diferents activitats i propostes per a tots els públics, que es 
viuran a la ciutat de Sant Cugat 

 

EL PROGRAMA D’ACTIVITATS (Temporada 2016/2017) 
 
UESC 30 ANYS (Setembre 10/09/16) PRESENTACIÓ EQUIPS NOVA TEMPORADA 
 
UESC 30 ANYS (Octubre) Programa “Enganxa’t als valors” amb Cugat.cat 

UESC 30 ANYS (Novembre) Concurs “Proposa la mascota” del 30è aniversari del club 

UESC 30 ANYS (Desembre) Què és per a tu la UESC? Recull d’escrits 

UESC 30 ANYS (Gener 05/01/2017) Carrossa de Reis del 30è aniversari 

UESC 30 ANYS (Febrer) Candidatura als Premis Ciutat de Sant Cugat 

UESC 30 ANYS (Març) Xerrada al Teatre-Auditori al voltant del món del bàsquet 

UESC 30 ANYS (Abril 07/04/2017) Inauguració “Exposició dels 30 anys de la UESC”  

UESC 30 ANYS (Maig) Presentació del Llibre dels 30 anys de la UESC 

UESC 30 ANYS (Juny) Celebració d’unes 24 hores de 3×3 de bàsquet a Sant Cugat 

UESC 30 ANYS (Juliol) Acte de cloenda de temporada amb els patrocinadors del club 

UESC 30 ANYS (finals de juliol) Festa de cloenda de la temporada dels 30 anys 

 

Les noies del Colomiers campiones del 1r Triangular 

OFFICE24 
Notícia publicada el dia 30 d’abril a www.uesc.cat 

 
El PAV 1 de la ZEM Rambla del Celler ha acollit aquest dissabte a la tarda el 1r Triangular 
Infantil Femení OFFICE24. La US Colomiers Basket s’ha imposat per davant del Barça 
CBS i de la UE Sant Cugat 

 
 

 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/
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Doble representació de la UESC al Brothers in 
Basketball a Florència 
 
Notícia publicada el dia 2 de maig  a www.uesc.cat 

 
Les plantilles masculines del Preinfantil Vermell i el Cadet Negre de la UE Sant Cugat 
disputaran el Torneo Internazionale Brothers in Basketball 2016, del 2 al 5 de juny, a 
la ciutat de Florència (Itàlia) 
 
Albert Garcia ens explica a www.uesc.cat com s’ha planificat el viatge i quins són els 
objectius de la Unió Esportiva Sant Cugat en aquest torneig 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/
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Cesc Senpau valora la seva primera temporada 

entrenant a la UESC 
Notícia publicada el dia 8 de maig a www.uesc.cat 

 
La Unió Esportiva Sant Cugat celebrarà durant la temporada 2016/2017 els 30 anys 
d’història del club des de la seva fundació el 7 d’abril de 1987  

 
La Unió Esportiva Sant Cugat ha acabat la lliga 2016/2017, 8è classificat. 
 
Com valores la temporada? 
La temporada ha estat dura i exigent. Canviar a meitat de curs d’entrenador és un mal 
símptoma i personalment m’ha costat molt trobar la tecla que fes funcionar l’equip com jo 
volia. Ara, al final de temporada, plens de baixes i amb nanos joves de casa i júniors, és 
quan hem jugat millor. Per tant, entenc que això ha de ser un senyal per futurs projectes. 
Ens calen jugadors implicats, sacrificats, solidaris i que es diverteixin jugant i treballant dur, 
que encara que sembli un tòpic, a vegades no es produeix. 
 
11 jornades sense Senpau a la banqueta.. 
Bé, hem aconseguit acabar amb un balanç positiu de 16-14 i anotant més punts (2168) 
dels que hem rebut (2165) i això és l’important ara. Al final hem guanyat almenys un partit 
a tots els equips de la lliga, excepte el Vic. Hem derrotat els quatre equips que faran fases 
d’ascens a EBA, el que explica fins a quin punt hauríem arribat amb una millor dinàmica 
interna i compromís. 
 
En què ha fallat l’equip? 
En els partits contra els rivals de la part baixa hem mostrat la nostra pitjor cara. No hem 
aguantat la pressió d’haver de guanyar sí o sí i en aquests moments ha aparegut el pitjor 
d’alguns jugadors a nivell emocional. Però de tot se’n pot aprendre i estic convençut que la 
UESC ho ha de fer de cara a la temporada vinent. 

 

 

 

 

 

 
 
Cesc Senpau en una 
imatge d’aquesta 
temporada al PAV 1 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
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Carme Mestre, subcampiona del món al Campionat de 
Veterans (consolació)
Notícia publicada el dia 28 de maig a www.uesc.cat 

 
La palista de la UESC TT, Carme Mestre (@cmestre14) s’ha proclamat subcampiona en 
la final de consolació al Campionat del Món de Veterans 
 
En la final de la via de consolació la vermell-i-negre ha patit una derrota per tres sets a 
zero (11-3, 11-8, 13-11) davant la nordamericana Minming Zhu 
 
Del 23 al el 29 de maig les ciutats d’Alacant i Elx han registrat un record històric de 
participació amb 4.608 esportistes procedents de 80 països 
 
Tota l’actualitat de la secció de tennis taula la trobaràs a www.uesc.cat i 
www.facebook.com/UESCTT 
 

Carme Mestre, 

declaracions a 

la web del club 

“És una experiència 

que val la pena 

viure-la. Compartir 

una afició i tenir la 

possibilitat de 

conèixer persones d’ 

altres països i 

cultures és molt 

enriquidor. Haver 

aconseguit la posició 

de sots-campiona del 

món de consolació, 

ha estat per mi un fet 

inesperat i molt 

gratificant. Totes les 

persones que s’han 

creuat amb mi en el 

tennis taula ho han fet possible.” 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
https://twitter.com/cmestre14?lang=ca
http://www.uesc.cat/
http://www.facebook.com/UESCTT
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Dissabte 2 de juliol no et perdis el millor bàsquet a Sant 

Cugat! 
 

Notícia publicada el dia 22 de juny a www.uesc.cat 

 
La plantilla de la UESC-ASDI Silincode participarà amb dos equips al 1r Meeting de 
Bàsquet Unificat que acollirà el dissabte 2 de juliol al PAV 3 de la ZEM Rambla del 
Celler de Sant Cugat 

 

Recupera totes les fotografies (182) del 1r Meeting de Bàsquet Unificat aquí 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uesc.cat/
http://www.basquetcatala.cat/noticies/5697
http://www.basquetcatala.cat/noticies/5697
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/albums
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Nou 3×3 Streetball MICROGESTIÓ-SANT CUGAT! 

 
La UE Sant Cugat organitza la 3ª edició del 3×3 Streetball, en aquesta ocasió amb el 
suport de Microgestió Sant Cugat. Al 3×3 streetball (bàsquet al carrer) s’hi poden 
inscriure tant nens com adults, en categoria masculina, femenina o mixta, ja siguin 
professionals, amateurs o aficionats a l’esport. 
 

DIADA DEL 3×3 

L’activitat tindrà lloc el dissabte 18 de juny, de 10 h del matí a 19:30 h de la tarda, als 

voltants de la ZEM Rambla del Celler, davant l’Ajuntament de Sant Cugat, aprofitant la 

celebració de la Diada del club de final de temporada. 

 

La UESC amb la Festa Major de Sant Cugat (30 de juny, 

1 i 2 de juliol) 
 

Notícia publicada el dia 28 de juny a www.uesc.cat 

 
Els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol la Unió Esportiva Sant Cugat farà costat a la Festa 
Major de la ciutat, amb activitats  programades des del Parc de Ramon Barnils 
 
De 18 h de la tarda a 2 h de la matinada (dijous) i fins a les 4 h de la 
matinada (divendres i dissabte) la UESC disposarà d’una “barraca” de Festa Major on 
us trobareu amb cares conegudes de la UE Sant Cugat 

http://microgestio.com/es/tienda-apple-sant-cugat
http://www.uesc.cat/
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Sant Cugat, seu de la Ciutat del Bàsquet Català 2017 
 

Notícia publicada el dia 2 de juliol a www.uesc.cat 

 
El president de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), Joan Fa, ho ha anunciat 
durant l’entrega de premis del “1r Meeting de Bàsquet Unificat” celebrat a Sant Cugat 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat, la UESC, el Qbasket i l’Europa International School 
participaran en els actes esportius i formatius que s’organitzaran durant l’any 2017 

 

Han estat Ciutat del Bàsquet Català 

2000 Lleida 

2001 Girona 

2002 Mataró 

2003 Tarragona 

2004 L’Hospitalet de 

Llobregat 

2005 Badalona 

2006 Manresa 

2007 Castellar del Vallès 

2008 Sitges 

2009 Blanes 

2010 Tortosa 

2011 Vic 

2012 Terrassa 

2013 Castelldefels 

2014 La Seu d’Urgell 

2015 Granollers 

2016 Sant Fruitós del 

Bages 
 

Joan Fa anuncia Sant Cugat com a Ciutat del Bàsquet Català 2017 

 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/dissabte-2-de-juliol-no-et-perdis-el-millor-basquet-a-sant-cugat/
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CANALS DE COMUNICACIÓ BÀSICS DEL CLUB 

Per estar informat el dia a dia del que passa al club, segueix ara més que mai el 

moviment comunicatiu de les xarxes socials Facebook i Twitter, les notícies 

publicades a la pàgina web del club, el servei whatsapp UESC, el perfil de Flickr on 

hi trobaràs imatges de la temporada i el taulell informatiu de la recepció del Pavelló 1 

de la ZEM Rambla del Celler.  

 

 

 

Telèfon Oficina UESC          93 583 14 24 

 

Correu electrònic Oficina           info@uesc.cat 

Correu electrònic comunicació          comunicació@uesc.cat 

 

Web Unió Esportiva Sant Cugat             www.uesc.cat 

Facebook              facebook.com/UESC.SantCugat 

Twitter             @UESC_SantCugat 

Flickr (Imatges)                       flickr.com/photos/uesantcugat/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@uesc.cat
mailto:comunicació@uesc.cat
http://www.uesc.cat/
http://www.facebook.com/UESC.SantCugat
http://www.flickr.com/photos/uesantcugat/
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PATROCINADORS OFICIALS DE LA UE SANT CUGAT 

 

COL·LABORADORS DE LA UE SANT CUGAT 

 

 

 

 

 

MITJANS DE COMUNICACIÓ COL·LABORADORS 


