
ESTIMEM L’ESPORT 

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

Els membres de la Junta som tots pares i mares de jugadors de la UESC, amb ganes de millorar la UESC 

en tots els aspectes possibles. 

- PRESIDENT i Àrea Pedagògica: Lluís Trenchs, enamorat del basquet, jugador en l’equip de veterans. 

La il·lusió és el que motiva en Lluís per tirar endavant la candidatura.  

 - Tresorer: Xavier Domingo, vol aportar el seu coneixement professional a la gestió econòmica de la 

UESC. 

- Secretaria: Olga Vidri, quatre anys vivint les mancances dels equips inferiors, ara vol passar a l’acció: 

la millora contínua en la UESC. 

- Àrea Tècnica Bàsquet: Jordi Balaguer, entrenador amb més de vint anys d’experiència, és el pilar de 

la candidatura en la part tècnica bàsquet. 

- Àrea anima’t: Esther Cucurella, també quatre anys vivint les mancances organitzatives dels equips 

inferiors, vol participació, cohesió, igualtat i PISTES per tothom.   

- Àrea social: Eduardo Ferrer, vol continuar la seva tasca actual en l’àmbit de les relacions 

institucionals del club, en l’àrea social i en ASDI. 

- Àrea comunica: Setsuko Nakajima, aposta per una millora en les comunicacions, clau perquè TOTS 

ens sentim UESC. 

 

EL NOSTRE ADN:  

Què volem? Què volem pels socis? Què volem per la UESC? Volem el següent: 

- Volem un club pels socis, perquè el club és de tots i de la història que ens precedeix, volem igualtat 

de drets i d’oportunitats per TOTS els jugadors i, també, igualtat d’obligacions. 

- Volem una junta que treballi pels socis, amb una xarxa de pares delegats (jugadors delegats a partir 

de junior) que participin activament en la identitat del club. 

- Volem un club amb valors, volem un club en què l’àrea pedagògica recolzi constantment a l’àrea 

esportiva. 
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PROJECTE ESPORTIU 

El nostre projecte esportiu es basa en la millora contínua i en la igualtat de tots els jugadors, per això 

apostem per: 

- un director tècnic que englobi l’àrea femenina i la masculina, sense distinció. 

- una estructura de direcció esportiva més exhaustiva, amb quatre coordinadors d’àrees. 

- un equip d’entrenadors cohesionat, amb sentiment de club, un staff totalment cohesionat. 

- un llibre vermell que defineixi els elements tècnics, tàctics, psicològics i físics que han de marcar els 

entrenaments de cada categoria. 

- un impuls efectiu en l’àrea femenina, en l’àrea de preparació física i en l’organització i assistència de 

torneigs per tots els equips. 

 

 

 

 

 

 

 


