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És presidenta de la UE Sant Cugat 
des del 15 d’abril. Quin balanç en 
fa d’aquests primers tres mesos de 
mandat? 
A la junta estem molt il·lusionats. 
Ja fa molts mesos que treballem en 
un pla estratègic basat en diferents 
reptes i oportunitats que tenim com 
a club. Tinc molta il·lusió i mentre 
la il·lusió sigui més gran que els rep-
tes, ens en sortirem. De reptes en 
tenim un munt. És un moment molt 
difícil per ser president o presiden-
ta d’un club.

Per què decideix ser-ne la presiden-
ta? 
Tinc quatre fills, dels quals tres 
juguen a  la UE Sant Cugat. L’altre 
encara no s’ha incorporat a l’esport 
federat. Per tant, encara em queden 
molts anys de bàsquet... És un pro-
jecte de continuïtat, amb la mateixa 

junta que la del Valentí Feixas, que 
va preferir no seguir a la junta, però 
que ens segueix ajudant.

Se sent orgullosa de la seva junta? 
Sóc una persona que m’agrada tre-
ballar en equip. Per sort, tenim una 
junta que, personalment i professio-
nalment, és excepcional. Hi ha pocs 
clubs que tinguin juntes com la nos-
tra. És un privilegi. Hi ha molta gent 
treballant-hi. Cada vegada hi ha 
més implicació dels pares al club. 

Com és el projecte de la UE Sant 
Cugat?
És un projecte esportiu i de ciu-
tat. Treballem amb clubs de Sant 
Cugat, amb escoles, amb l’esport 
escolar, amb la Federació Catalana 
de Basquetbol, amb el Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Sant Cugat, 
amb l’Escola de Bàsquet Nacho 

Solozábal... És un club molt obert 
a la ciutat, als pares i a noves idees. 
Vull que sigui un projecte molt col-
laboratiu i innovador perquè crec 
que també en l’esport podem inno-
var. Hi estem treballant.  

Quins són els principals objectius que 
es fixa? 
Esportivament, el que volem és que 
els nostres jugadors de Sant Cugat 
puguin arribar a jugar, al màxim 
nivell, a la UE Sant Cugat. No ani-
rem a buscar jugadors de fora per 
assolir una categoria que els nos-
tres jugadors no han assolit. També 
volem formar jugadors del club per-
què siguin entrenadors. En l’aspec-
te social pretenem continuar treba-
llant per a la ciutat, amb projectes 
de ciutat.  A banda del bàsquet, tam-
bé volem potenciar la secció de ten-
nis de taula. I el gran repte és el punt 

econòmic. 

Un dels punts forts de  la UE Sant 
Cugat és el seu equip tècnic? 
Sí, sí. Hem fet alguns canvis. Tenim 
un equip tècnic molt potent. Ser-
gi Sànchez és el director tècnic des 
de fa uns mesos i recentment hem 
incorporat Xavi Dorio (coordinador 
de l’àrea femenina) i Joan González 
(coordinador de l’àrea formativa). 
Són tres peces clau del nostre pro-
jecte esportiu.

Creu que ha canviat la imatge de la UE 
Sant Cugat que es tenia des de fora? 
Hauríem d’haver comunicat les 
coses d’una altra manera. El projec-
te de la UE Sant Cugat té tres ves-
sants: l’esportiu, el formatiu i el 
social. Quin és el més important? 
Per a mi els tres tenen la mateixa 
importància. Crec que hem arribat 
a un equilibri amb els tres vessants 
que ens han fet enfortir.

Quins són els nous projectes? 
A través de la Fundació de la UE 
Sant Cugat, volem crear, i estem 
molt a prop de fer-ho, un equip de 
bàsquet per a persones amb disca-
pacitat psíquica, i comptem amb la 
col·laboració d’ASDI, l’Ajuntament, 
l’ACELL i La Caixa. Volem que 
sigui una realitat aquest 2013.

La UE Sant Cugat vol ser Ciutat del 
Bàsquet Català. 
Ens fa molta il·lusió. Ja hem comu-
nicat a la Federació Catalana de 
Basquetbol que ens agradaria fer-
ho i també a l’Ajuntament. Ja hem 
parlat amb l’alcaldessa, Mercè 
Conesa. Ens presentaríem per ser-
ho l’any 2015. 

Al setembre, la UE Sant Cugat convo-
carà una assemblea extraordinària. 
La Seguretat Social ens dóna fins l’1 
d’octubre als clubs per regularitzar 
les persones que hi col·laboren. Cre-
iem que això va totalment en con-
tra de la línia de flotació de l’esport 
de base. Som entitats sense ànim 
de lucre! El pressupost d’una enti-
tat el pot arribar a fer encarir fins a 
un 40%! I la partida de sous és el cost 
més alt que tenim al club. Si això 
no s’arregla ho haurem d’assumir 
els pares, com sempre. Ens veurem 
obligats a apujar les quotes de soci. 
Estem molt preocupats. //

Entrevista Mònica Mateu, presidenta de la Unió Esportiva Sant Cugat    @monicamateu58
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“Tinc molta il·lusió, i mentre la 
il·lusió sigui més gran que els 
reptes, ens en sortirem”
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