
 

 

 

REVISTA UESC 
Temporada 2014-2015 

 

 
FOTO: Lluis Llebot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La newsletter de la UE Sant Cugat 

 



 

 

 

REVISTA UESC                                      Temporada 2014 - 2015 

ÍNDEX 

 

SETEMBRE ........................................................................................................ 3 

OCTUBRE .......................................................................................................... 4 

NOVEMBRE ....................................................................................................... 6 

DESEMBRE ....................................................................................................... 7 

GENER ............................................................................................................ 15 

FEBRER ........................................................................................................... 18 

MARÇ ............................................................................................................... 19 

ABRIL ............................................................................................................... 22 

MAIG ................................................................................................................ 24 

JUNY ................................................................................................................ 29 

JULIOL ............................................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SETEMBRE 

Presentació dels equips de la nova temporada 
Notícia publicada el dia 1 d’octubre a www.uesc.cat  

El total dels 24 equips de bàsquet de la UESC i els vuit de la secció de tennis taula 
(UESC TT) que defensen els colors dels club aquesta temporada es van presentar el 
diumenge 28 de setembre en un acte celebrat al PAV3 de la ZEM Rambla del Celler. 
Més de 250 jugadors del club es van donar cita davant una graderia plena per seguir la 
presentació del equips. 
 

A l’acte hi van assistir l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, el regidor 
d’Esports Xavier Tizón i els tinents d’alcalde Francesc Carol i Susanna Pellicer, a més 
dels expresidents del club Valentí Feixas i Enric Tomàs, actual president d’ASDI, amb 
qui el club treballa conjuntament en tasques socials com ara la consolidació de l’equip 
UESC-ASDI.  

Recull de 96 imatges del fotògraf santcugatenc Lluís Llebot 
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/sets/72157648124616346/  

Vídeo de resum del soci Alex Bas http://www.uesc.cat/video-presentacio-dels-
equips-de-la-temporada-20142015/  

 

El reconeixement dels Premis Valors en l’Esport 

El mateix dia de la presentació dels equips de la UESC per a la temporada 2014-2015 
i durant l’acte, la Fundació UESC va fer entrega dels Premis Valors en l’Esport a 
diversos jugadors i membres del club 
 
Premi Especial 10 anys a la UESC: POL BRUN 

Premi Especial trajectòria esportiva: ADRIÀ I BRIAN AMABILINO 

Premi Especial trajectòria esportiva: JOAN MINGUELL (UESC TT) 

Premis Compromís: JORDI BALASCH (UESC TT) 

Premi millor jugador/a Preinfantil / Infantil: ANNA CORTÉS i ARNAU DOMINGO 

Premia millor jugador/a Cadet / Júnior: CRISTINA ABELLAN i MARC GARCIA 

Premi millor jugador/a Sènior: ALEYDA LLOBET i ALBERT GARCIA 

Premi millor entrenador en categoria femenina: ORIOL ANTRÀS 

Premi millor entrenador en categoria masculina: DAVID PASCUAL 

http://www.uesc.cat/
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/sets/72157648124616346/
http://www.uesc.cat/video-presentacio-dels-equips-de-la-temporada-20142015/
http://www.uesc.cat/video-presentacio-dels-equips-de-la-temporada-20142015/


 

 

OCTUBRE 

L’últim adéu a Eduardo Kucharski, a Sant Cugat 

Notícia publicada el dia 3 d’octubre a www.uesc.cat  

El pioner del bàsquet català i una de les figures més destacades de tota la història del 

bàsquet espanyol ha mort a l’edat de 89 anys 

 

Eduardo Kucharski (L’Hospitalet de Llobregat, 1925 – Valldoreix, 2014) va ser 

pioner del bàsquet català i va contribuir amb la seva aportació a obrir nous 

camins en el món del bàsquet. “Kuchi”, pels molts amics que tenia dins el món 

del bàsquet, va morir dijous a l’edat de 89 anys a casa seva a Valldoreix. Aquest 

dissabte al matí tindrà lloc la cerimònia fúnebre per l’exjugador i exentrenador al 

Monestir de Sant Cugat. La UESC hi serà present. 

 

Ha dit adéu una de les figures més destacades de tota la història del bàsquet 

espanyol. Va començar a jugar al finalitzar la Guerra Civil Espanyola i durant el 

període de postguerra va ser el gran impulsor d’aquest esport. Es va convertir en el 

primer tècnic que va portar la selecció espanyola de bàsquet a una Jocs Olímpics 

(Roma, 1960). 

 

Trajectòria esportiva 

Com a jugador Kucharski va jugar al Laietà, Barça, Joventut i Aismalíbar de Montcada. 

Com a entrenador precisament va debutar amb l’Aismalíbar de Montcada, club que va 

abandonar per marxar a Itàlia a entrenar la Virtus de Bolonya, però al qual tornaria tres 

anys després per tornar a entrenar. Després d’una segona etapa a Montcada es va 

asseure a la banqueta del Joventut i el Barça, on va finalitzar la seva carrera com a 

entrenador. 

 

Palmarès 

Com a jugador Kucharski va aconseguir dues Copes amb el Laietà, dues més amb el 

Barça i una amb el Joventut. Com a entrenador va aconseguir una Lliga i una Copa 

amb el Joventut i una Copa amb el Barça. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/


 

 

 

Presència de la UESC a la 39a Festa de Tardor 
 

El cap de setmana del 25 i 26 d’octubre la ciutat de 

Sant Cugat va viure la celebració de la Festa de 

Tardor. Sota el lema ‘Sant Cugat va decidir: 0’7%’, 

prop d’una seixantena d’entitats, entre elles la UESC, 

donaven suport a aquesta festa celebrada a l’entorn 

del Monestir de Sant Cugat.  
 

 

A la pàgina web i al perfil de Flickr del club trobareu imatges de la jornada: 

http://www.uesc.cat/galeria-dimatges-de-la-festa-de-tardor/ 

https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/sets/72157648986689451/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/galeria-dimatges-de-la-festa-de-tardor/
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/sets/72157648986689451/


 

 

NOVEMBRE 

Clínic formatiu en atenció primària, pels entrenadors 

El dimecres 5 de novembre tots els entrenadors del club van rebre un clínic formatiu 

en atenció primària i embenat funcional. El curs va ser impartit pel fisioterapeuta de lal 

UESC Adrià Muñoz i va comptar amb la col·laboració d’Sportwell i de la farmàcia Pilar 

Blade. Consulta aquí la part tèorica de l’activitat  
 

Curriculum Vitae d’ADRIÀ MUÑOZ ILLANA 

Formació: Diplomat en Fisioteràpia per la Fundació 

Universitària del Bages’11 
 
Cursant Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
per la Universitat de Barcelona ’13 
 
Postgrau en Activitat Física i Esport per la Universitat 
Internacional de Catalunya ’12 
 
Altres formacions continuades en l’àmbit de la fisioteràpia 
  

Experiència en el món esportiu: Vinculat a diversos 

clubs esportius des de 2011 
 
Federació Catalana d’Atletisme 
 
Fisioterapeuta de la secció de bàsquet de la Unió 
Esportiva Sant Cugat des del 2013 
 
Elite Jove Bàsquet (2013, 2014) 

http://www.uesc.cat/clinic-formatiu-en-atencio-primaria-pels-entrenadors-del-club/
../Activitats%20Internes%20(Àrea%20Esportiva)/Clínic%20Formatiu%20Atenció%20Primària%2005.11.14/atencio%20primaria%20i%20tapes.pptx


 

 

DESEMBRE 

Silincode, nou patrocinador del club 

Notícia publicada el dia 3 de desembre a www.uesc.cat 

Aprofitant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el club anuncia 

que Silincode es converteix en nou patrocinador de l’àrea social de la UESC i 

dels projectes de la Fundació UESC. Aquests projectes de col·laboració amb 

Silincode inclouen l’equip UESC-ASDI, la col·laboració del club amb els 

StQlímpics, les accions que es duen a terme conjuntament amb la ciutat de Sant 

Cugat, així com projectes de formació i salut. 

 

L’acord amb Silincode 

A través d’aquesta signatura Silincode es converteix en nou patrocinador de l’àrea 

social de la UE Sant Cugat i dels projectes de la Fundació UESC. Silincode i la UE 

Sant Cugat han acordat col·laborar conjuntament en la promoció d’activitats esportives 

i socials que fomentin la normalització de les persones amb discapacitat i/o risc 

d’exlcusió social a Sant Cugat del Vallès, una línia que el club ja treballa des del 

2005 amb el naixement del programa social ‘Tots Podem’. L’equip UESC-ASDI i la 

participació del club en projectes com els actuals StQlímpics, dedicats al 

bàsquet i la petanca, també es veuen afavorits per aquest acord. 

 

  

Al centre Lluís Dones (Silincode) amb Mònica Mateu i Oriol Antràs 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/dimarts-dentrenament-amb-uesc-asdi/


 

 

Resum dels tornejos del pont de la Puríssima 
Notícia publicada el dia 8 de desembre a www.uesc.cat 

Torneig Infantil Bàsquet Ciutat d’Esplugues 

L’INFANTIL femení, dirigit a la banqueta per Marçal Jané com a primer entrenador i amb Eric Gil de 

segon, ha acabat com a segon classificat després de la seva participació en aquest torneig. El primer 

classificat ha estat el CB Cervera; tercer el CB Nou Esplugues, i quart el CB Blanes. El club felicita la 

plantilla d’Oscar Martin per aquest bon resultat! 

 

El resultats de l’equip han estat: CB Nou Esplugues – UESC (55-53); CB Blanes – UESC (53-63); 

UESC – CB CERVERA (43-58)   VÍDEO RESUM DEL TORNEIG 

 

3a Copa Maresme-3 Viles 

L’INFANTIL BLAU masculí, després de tres dies (6, 7 i 8 de desembre) de competició, ha acabat com 

a segon classificat a la 3a Copa Maresme-3 Viles. El primer classificat ha estat el SESE Bàsquet; tercer 

el Bàsquet 3 Viles, i 4rt l’AB Premià. El club felicita a aquests jugadors, la plantilla subcampiona a la 3a 

Copa Maresme-3 Viles! 

 

El resultats de l’equip han estat: 1r partit fase de grups: UESC – SESE Bàsquet (48-43). Gran victòria 

en el primer partit de la plantilla vermell-i-negre; 2n partit fase de grups: Bàsquet 3 Viles – UESC (30-

41). Victòria davant l’equip amfitrió de la competició; 3r partit fase de grups: AB Premià – UESC (36-

33). El tècnic Oriol Català, al final del partit: “La falta d’encert ens ha fet perdre aquest partit. Esperem 

retrobar-lo demà a la final”, i FINAL: SESE Bàsquet – UESC (38-29). Partit molt treballat i amb igualtat 

constant en el marcador, amb una bona actitud de la UESC i lluitant fins al final davant un SESE amb més 

jugadors per a la rotació i molt intens. En l’últim quart, les faltes personals i alguna precipitació dels 

jugadors d’Oriol Català han fet decantar la balança per l’equip barceloní, una plantilla amb grans 

qualitats.  

 

Topbàsquet 2014 “Ciutat de Sabadell” 

L’INFANTIL NEGRE masculí ha acabat la seva participació al prestigiós Torneig internacional Mini i 

Infantil Topbàsquet 2014 “Ciutat de Sabadell” en 5a posició. El club felicita la plantilla per aquest magnífic 

resultat!  Els resultats de l’equip han estat: 1r partit del grup B: CB Mollet – UESC (41-42). Debut amb 

victòria ajustada per l’equip d’Andreu Cervera; 2n partit del grup B: UESC – Catalana Occident 

Manresa (58-30). Victòria amb Albert Garcia a la banqueta exercint com a primer entrenador; 3r partit del 

grup B: UESC – BA Tallinn Kalev (49-55). Derrota lluitada de la plantilla d’Andreu Cervera, contra el 

campió d’Estònia; partit 2a fase (pel 5è-8è lloc): CB Cornellà – UESC (35-59). Gran partit jugat amb una 

intensitat màxima per part de la plantilla vermell-i-negre, i partit pel 5è-6è lloc: UESC – CB Llíria (58-

56). Victòria i cinquè lloc final de setze equips participants. 

 

VÍDEO RESUM DEL CB Mollet – UESC / VÍDEO RESUM DEL UESC – BA Tallinn Kalev / VÍDEO 

RESUM DEL CB Cornellà – UESC / VÍDEO RESUM DEL UESC – CB Llíria  

http://www.uesc.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=NeUodZrda60&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t55h2aFoYn4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PuBZ4DMZSLk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hGdep7SBw0I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hGdep7SBw0I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qrXatTGOnOg&feature=youtu.be


 

 

La UESC, reconeguda als Premis Esport en Marxa 
Notícia publicada el dia 18 de desembre a www.uesc.cat 

La nit de l’esport santcugatenc ha premiat la plantilla del Cadet 1 masculí de la temporada 
passada (2013-2014) i al jugador de la UESC TT Josep Antón Velázquez 
 
La gala s’ha celebrat al CAR de Sant Cugat, i la UESC  juntament amb l’Handbol Sant Cugat i 
l’atletisme, ha estat qui s’ha endut més guardons 
 
Al perfil de flickr del club trobareu la galeria fotogràfica sencera d’aquesta notícia 
 
VÍDEO del moment en què el Cadet 1 ha rebut el seu premi i David del Cerro ho ha agraït amb 
unes paraules http://www.uesc.cat/la-uesc-reconeguda-als-premis-esport-en-marxa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Antón Velázquez i la plantilla del Cadet 1 (temporada 2013-2014) han vist 

reconeguda la seva entrega a l’esport en la gala dels 18ns Premis Esport en 

Marxa. Aquest dimecres a la nit el CAR de Sant Cugat del Vallès ha acollit 

l’entrega d’aquests guardons, que reconeixen anualment als esportistes 

santcugatencs els mèrits obtinguts l’anterior temporada. El jugador de la UESC 

TT, Josep Antón, ha rebut el Premi a Millor Projeccció Exterior, mentre que la 

plantilla de la temporada passada del Cadet 1 masculí ha recollit el Premi a Millor 

Equip Júnior. 

 

L’alcaldessa de la ciutat, Mercè Conesa, ha presidit una cerimònia on hi han actuat la 

jove cantant Carmen Pendones, acompanyada per Oriol Saltor a la guitarra, i el Club 

Ball Esportiu Sant Cugat.  Josep Antón ha estat acompanyat a la gala per 

alguns membres de la UESC TT, l’entrenador i jugador del primer equip Enric Bosch i 

el delegat i vicepresident de la UESC TT, Joan Minguell. Pel que fa al Cadet 1 

2013/14, l’entrenador d’aquesta plantilla Oscar de Paula, ara entrenador del Cadet 

2000, no s’ha volgut perdre la cita a l’igual que els seus ajudants a la banqueta la 

temporada passada Enric Cosp i Luis-Eloy Fernández. La presidenta del club i una  

http://www.uesc.cat/
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/sets/72157649803992311/
http://www.uesc.cat/la-uesc-reconeguda-als-premis-esport-en-marxa/


 

 

 

trentena de familiars que no s’han volgut perdre l’oportunitat d’acompanyar els 

jugador en aquesta nit, també han fet costat a les candidatures de la UE Sant Cugat 

en aquests premis. 

 

Durant la gala s’han lliurat fins a nou guardons: 

 Millor esportista de l’any (Pol Carreras, esquiador) 

 Millor equip sènior (Handbol Sant Cugat) 

 Millor equip júnior (UESC Cadet 1 Masc 2013/14) 

 Millor entrenador (Joan Sancho, entrenador de l’Handbol Sant Cugat) 

 Millor direcció esportiva (Club Esportiu Valldoreix) 

 Millor projecció exterior (Josep Antón, UESC TT) 

 Millor projecció social (30ª edició de la Mitja Marató de Sant Cugat) 

 Promoció de la base (15a edició del Cros Ciutat de Sant Cugat) 

 Premi a tota una trajectòria (100 anys del Club de Golf) 

 

Els altres finalistes a millor equip júnior eren el Cadet del Rugby Sant 

Cugat (campió de Catalunya i Espanya amb només un partit perdut durant tota la 

temporada) i el Cadet del Sant Cugat Esport FC (per l’ascens a Divisió d’Honor, 

màxima categoria del futbol, en un fet històric per ser el primer club de la ciutat que 

assoleix aquesta categoria). Els finalistes en la categoria a millor projecció exterior de 

la ciutat (premi per Josep Antón), han estat el futbolista Àlex Rodríguez (autor del gol 

que va donar l’ascens a la Sèrie A al Cesena italià) i el Club Voleibol Sant Cugat (pel 

10è Torneig Internacional de Voleibol Ciutat de Sant Cugat). 

 

L’últim premi Esport en Marxa concedit a la Unió Esprtiva Sant Cugat data 

del 2007, durant l’11a edició dels Premis Esport en Marxa, quan l’aleshores entrenador 

del Júnior de la UESC David Lizano, es va endur el premi a Millor Entrenador per 

“ser un dels artífexs” de l’ascens la temporada anterior del primer equip a Copa 

Catalunya.  

 

El jurat, que escollia entre un total de 55 propostes seleccionades, està format pel 

regidor d’Esports de l’Ajuntament, Xavier Tizón; el president de la Coordinadora 

d’Entitats Esportives de Sant Cugat, Joan Salabert; el cap de Relacions Institucionals 

del CAR, Albert Mendoza; el coordinador de l’Oficina Municipal d’Esport per a 

Tothom, Xavi Requeno; el cap d’esports del TOT Sant Cugat i el Diari de Sant 

Cugat, Àlex López; la cap d’Esports de Cugat.cat,Carme Reverte, i el cap de redacció 

d’Esports de Cugat.cat, Joan Garcia. 

 

Els Premis Esport en Marxa estan organitzats per Cugat.cat, amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Sant Cugat, el CAR, el setmanari ‘Diari de Sant Cugat’ i l’Escola d’Art i 

Disseny, i el patrocini de Freixenet. 



 

 

Annex: Històric dels Premis Esport en Marxa a la UESC 
Notícia publicada el dia 19 de desembre a www.uesc.cat 

Tots els guardonats de la UESC en les 18 edicions de la gala dels Premis Esport en Marxa 

Any 1997 

Categoria MAX al millor jugador de la UE Sant Cugat (Nacho Argento i Ferran Quinto) i a la millor 

jugadora (Júlia Villar) 

Any 1998 

Categoria MAX al millor jugador de la UE Sant Cugat (Nacho Argento) i a la millor jugadora (Marga 

Almagro) 

Categoria FORÇA premi per a la UESC TT 

Any 1999 

Categoria MAX al millor jugador de la UE Sant Cugat (Toni Ballart) i a la millor jugadora (Núria Oliver) 

Categoria ALTER premi per a la UESC TT 

Any 2000 

Categoria MAX premi al millor jugador de la UE Sant Cugat (Gerard Moreno) i a la millor jugadora (Marta 

Puig) 

Any 2001 (canvien les categories) 

Premi a la Millor Projecció Social per a la Unió Esportiva Sant Cugat 

Any 2002 

Premi al Millor Equip Sènior per a la UESC TT 

Any 2003 

Premi a tota una Trajectòria per Enric Tomàs (president de la UE Sant Cugat) 

Any 2004 

Premi a la Millor Direcció Esportiva per a la Unió Esportiva Sant Cugat 

Any 2005  

--- 
Any 2006 

Premi a la Millor Projecció Social per a la Unió Esportiva Sant Cugat 

Any 2007 

Premi al Millor Entrenador per a David Lizano 
Any 2008 

--- 
Any 2009 

--- 
Any 2010 

--- 
Any 2011 

--- 
Any 2012 

--- 
Any 2013 

--- 
Any 2014 
Premi al Millor Equip Júnior pel Cadet 1 masculí 
Premi a la Millor Projecció Exterior per Josep Antón (UESC TT) 

http://www.uesc.cat/


 

 

 

El CB L’Hospitalet, campió de la Copa Federació Júnior 

Notícia publicada el dia 21 de desembre a www.uesc.cat 

El CB L’Hospitalet s’ha proclamat per primer cop campió de la Regal Copa Federació 
Júnior en guanyar en la final al Joventut de Badalona (82-94) 
 
La competició s’ha disputat al PAV 3 de la ZEM Rambla del Celler de Sant Cugat, amb 
la UESC com a organitzadora i amfitriona 
 
La plantilla del Júnior 1 de Manel Blanco no ha pogut superar el Joventut de Badalona 
(60-95) en la segona semifinal de la Regal Copa Federació Júnior Masculí 
 
En la primera semifinal el CB L’Hospitalet “A” s’ha imposat al CB Sant Josep “A” amb 
un resultat molt ajustat (64-63) 
 

 

FLICKR UESC: IMATGES de la Regal Copa Federació Júnior Preferent 2014 
 
Estadístiques de les semifinals 

Estadístiques de la final 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/sets/72157649838657622/
http://www.uesc.cat/el-junior-1-no-estara-a-la-final-de-la-copa-federacio/
http://www.uesc.cat/galeria-dimatges-de-la-regal-copa-federacio/


 

 

La UESC B porta el Nadal a l’entrenament d’ASDI 
Notícia publicada el dia 24 de desembre a www.uesc.cat 

Una àmplia representació de l’equip filial ha participat aquest dimarts a la tarda en 
l’últim entrenament de l’any de la plantilla UESC-ASDI 
 
Els jugadors d’Oriol Carmona han disputat un partit amistós contra la UESC-ASDI i 
han aportat un toc festiu a la trobada 
 
Mira les imatges a http://www.uesc.cat/la-uesc-b-porta-el-nadal-a-lentrenament-de-
uesc-asdi/ 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/dimarts-dentrenament-amb-uesc-asdi/


 

 

El Cadet 1 Femení s’emporta el Ciutat de Vilanova 
Notícia publicada el dia 29 de desembre a www.uesc.cat 

El 6è Torneig Ciutat de Vilanova ha posat punt i final a tres dies de competició amb la 
Unió Esportiva Sant Cugat campiona en la categoria Cadet femenina 
 
La plantilla de Germán Simón ha superat en la final al CE Xamba per 44 a 57 i 
s’acomiada del 2014 amb l’alegria que suposa aquest títol 
 
Podeu reviure la final retransmesa en vídeo aquest dissabte dia 4 a les 12.30 h a 
través de http://www.canalblau.cat/televisio/televisio-en-directe/ 

 

La plantilla del Cadet 1 femení ha jugat a Vilanova i la Geltrú cinc partits en tres dies, 

amb el balanç final de quatre victòries i una derrota. Després de superar en la fase de 

grups el CB Samà 1 i CB Samà 2 (47-17 i 49-40), la derrota arribava contra el CE 

Xamba (30-36). En les semifinals l’equip ha superat de nou el CB Samà 2 (41-34) i en 

la final s’ha imposat al CE Xamba amb el resultat final de 44-57. El tècnic Germán 

Simón no ha pogut ser present en la final i a la banqueta qui ha dirigit l’equip ha 

estat Xavier Dorio. La jugadora vermell-i-negre Marta Colàs ha estat designada com a 

millor jugadora (MVP) del torneig. 

 

Galeria d’imatges cedides pel CB Samà a http://www.uesc.cat/campiones-el-cadet-

1-fem-semporta-el-6e-torneig-ciutat-de-vilanova/ 

http://www.uesc.cat/
http://www.canalblau.cat/televisio/televisio-en-directe/
http://www.uesc.cat/campiones-el-cadet-1-fem-semporta-el-6e-torneig-ciutat-de-vilanova/
http://www.uesc.cat/campiones-el-cadet-1-fem-semporta-el-6e-torneig-ciutat-de-vilanova/


 

 

GENER 

Josep Antón revalida el títol de campió del món de 
cops espectaculars 
 

El palista de la UESC TT Josep Antón ha estat el guanyador del STIGA ITTF Trick 

Shot Showdown 2014. Antón revalida el títol -campió mundial de cops espectaculars- que 

ja va aconseguir l’any passat en quedar classificat per davant d’Adam Hugh. En 

aquesta edició, el segon classificat ha estat R. Ganapathi Subramanian. El premi –que 

només suma dues edicions- consisteix en un viatge de quatre dies a Bangkok per 

assistir, amb un acompanyant, a la gran final de la Gira Mundial de la ITTF; 

l’esponsorització d’un any amb la marca de material STIGA, i una dotació econòmica 

de 4.000 dòlars. 
 
El resum de la gala a Youtube https://www.youtube.com/watch?v=YOKZvgtEpmo 
 

 

Josep Antón rebent el guardó durant la gala celebrada el 7 de gener de 2015, a Dubai 

 

Tota l’actualitat de la secció de tennis taula la trobaràs 
a www.uesc.cat i www.facebook.com/UESCTT 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOKZvgtEpmo
http://www.uesc.cat/
http://www.facebook.com/UESCTT


 

 

Cerdanyola i Sant Josep, vencedors del 2n Torneig de 
Reis de la UESC 
Notícia publicada el dia 7 de gener a www.uesc.cat 

En categoria femenina el CBF Cerdanyola i en categoria masculina el CB Sant Josep 

de Badalona s’han proclamat campions de la 2a edició del Torneig de Reis de Bàsquet 

de Sant Cugat, organitzat per la UESC el 3 i 4 de gener 

 

Un total de 14 equips en categoria preinfantil han disputat la competició que s’ha 

celebrat entre els pavellons 2 i 3 de la ZEM Rambla del Celler 

 

 

 

EL TORNEIG ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

VÍDEO RESUM de les finals (premsa: Cugat.cat) 

 

GALERIA D’IMATGES  

Podeu trobar totes les fotografies del torneig al perfil de flickr del club (136 imatges) 

 

RESULTATS DEL TORNEIG 

FASE FINAL (Quadre femení) 

Partit entre tercers de grup: CE Escola del Carme – CB Mollet (40-26) 

Semifinals: Joventut de Badalona – CB Granollers (50-29); UESC – CBF Cerdanyola (21-33) 

Final: Joventut de Badalona – CBF Cerdanyola (38-49) 

 

FASE FINAL (Quadre masculí) 

Partit entre tercers de grup: UESC – UE Mataró (55-54) 

Semifinals: CB Sant Josep de Badalona – CB Santfeliuenc (68-39); CB i Unió Manresana – 

SESE Bàsquet (63-33) 

Final: CB i Unió Manresana – CB Sant Josep de Badalona (44-61) 

http://www.uesc.cat/
http://www.cugat.cat/noticies/videos/105705
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/sets/72157650071084866/


 

 

Bona resposta al campus de Nadal de la UESC 
Notícia publicada el dia 16 de gener a www.uesc.cat  

 

El Basket City Nadal 2014, el campus de Nadal organitzat per la UE Sant Cugat, ha 
tancat l’edició d’aquest hivern amb 32 nois i noies participants 
 
Durant tres dies els jugadors d’edat mini i preinfantil han treballar el bot, la passada i la 
finalització de cara a cistella, amb set monitors de la casa: Andreu Cervera; Dante 
González; Cristina Costa; Xifré Vives; Santi Suso; Utku Yusuf, i Roger Guàrdia 
 

Les 35 imatges del Basket City Nadal 
 

Joan Cortés (FCBQ) visita la ZEM Rambla del Celler 
Notícia publicada el dia 20 de gener a www.uesc.cat  

FORMACIÓ. Joan Cortés, responsable de l’àrea de formació de la Federació Catalana de 

Basquetbol, visita Sant Cugat aquest dijous 22 de gener per impartir la xerrada 

‘Metodologia aplicada al bàsquet’, adreçada als entrenadors del bàsquet català 

 

http://www.uesc.cat/
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/sets/72157650178793962/
http://www.uesc.cat/


 

 

Joan Pahisa protagonitza una doble xerrada amb les 
plantilles preinfantils, infantils i cadets 
 

FORMACIÓ. El coach esportiu de la UE Sant Cugat, Joan Pahisa, va protagonitzar els 

dies 15 i 21 de gener dues xerrades a la ZEM Rambla del Celler, sota el  títol ‘Tu 

decideixes!’  

 

FEBRER 

El Cadet 2000 estrena el ‘canal equips’ de Fast Break 

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

 

La plantilla masculina del Cadet 2000 de la UE Sant Cugat és la protagonista del 
primer reportatge del portal de bàsquet de formació Fast Break 
 
Durant dues setmanes del novembre l’equip de gravació de Fast Break va enregistrar 
les imatges amb el consentiment del club i de les famílies dels jugadors 
 

 
 
Clica per veure el vídeo del Cadet 2000 
 

Gràcies a tot l’equip de Fast Break pel treball realitzat. L’agraïment al Ricard José, 

Albert Vilardaga, Ferran Anguera, Xavi Hernández, Marcel Pascual i Berta Villaró. 

http://www.uesc.cat/
http://www.fastbreakbasquet.com/
https://vimeo.com/118480326


 

 

Clínic de Joan Enric Garcia al Preinfantil Negre masculí 
Notícia publicada el dia 18 de febrer a www.uesc.cat  

Aquest dilluns l’equip Preinantil Negre masculí ha gaudit d’un clínic amb l’entrenador 
de bàsquet Joan Enric Garcia (@houdini4 a twitter) 
 
Durant una hora els jugadors d’aquesta plantilla han treballat la sincronització de les 
mans 
 
Imatges del clínic al Flickr del club 
 
Vídeos del clínic amb Joan Enric Garcia a http://www.uesc.cat/videos-clinic-de-
joan-enric-garcia-al-preinfantil-negre-masculi/ 
 
 

MARÇ 

Gràcies! Tots els missatges d’ànims a Andreu Cervera 

Notícia publicada el dia 5 de març a www.uesc.cat  

 

El club vol agrair les mostres de suport rebudes (correus, xarxes socials, comunicats..) 
en les últimes hores i dedicats al coordinador de la gestió esportiva Andreu Cervera 
 
Andreu Cervera es recupera favorablement de les lesions sofertes després del seu 
accident del cap de setmana passat 
 
La FCBQ, el Qbasket, Bilbao Basket, València Basket, CB Santfeliuenc, CE Sant 
Nicolau, Basquet Samà, Club Baloncesto Villarobledo i entrenadors, de la UESC i 
d’altres clubs, entre els que han fet arribar els seus missatges d’ànims  
 
Una bona part dels missatges han arribat a través de fotografies…i de pissarres 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/sets/72157650480710750/
http://www.uesc.cat/videos-clinic-de-joan-enric-garcia-al-preinfantil-negre-masculi/
http://www.uesc.cat/videos-clinic-de-joan-enric-garcia-al-preinfantil-negre-masculi/
http://www.uesc.cat/


 

 

Tres cadets masculins, convocats amb la Territorial  
Notícia publicada el dia 26 de març a www.uesc.cat  

 

Garaizabal (dorsal 10), Rosell (7) i Karatzas (33) 

Els jugadors de la plantilla del Cadet 2000 masculí Alejandro Garaizabal, Alejandro 

Karatzas i Victor Rosell, han estat convocats dins del Programa de Seleccions 

Territorials Cadets per formar part del grup de Barcelona, que participarà aquest cap 

de setmana en el Torneig de Seleccions Territorials. 

 

El Torneig de Seleccions Territorials Cadets ‘Memorial Rafael Mora’ es disputarà la tarda 

del diumenge 29 de març al Pavelló Poliesportiu Municipal de Figueres. En aquest mateix 

escenari el matí de diumenge es disputarà el Torneig de Minibàsquet ‘Memorial Rafael 

Mora’ amb la participació del CB Albera-Peralada, CB Escolàpies Figueres, CB Adepaf 

Figueres, Bàsquet Vilafant, CB L’Escala, Grifeu-Llançà, CB Roses o el CB Torroella. 

 

Molta sort als nostres jugadors! 

 

 

 

http://www.uesc.cat/


 

 

Barreneche fa història en guanyar l’Open Catalunya 
Notícia publicada el dia 29 de març a www.uesc.cat  

Per primera vegada a la història un jugador de la secció de tennis taula guanya un 
Open Catalunya en categoria Absolut A 
 
Álvaro Barreneche ha derrotat als seus companys d’equip Pau Gaju (vuitens) i Josep 
Antón (quarts) per acabar guanyany el campionat 
 
“Barreneche està demostrant aquesta temporada una progressió espectacular”, en 
paraules del seu company Josep Antón 
 

 
 

Aquest dissabte s’ha disputat la tercera i última fase de l’Open Catalunya (FCTT), 

la competició catalana més important pel rànquing individuals dels juadors, 

després dels Campionats de Catalunya, i la UESC ha obtingut uns excel·lents 

resultats en la categoria Absolut A. 

 

Tres jugadors del primer equip de la UESC TT (Josep Antón, Pau Gaju i Álaro 

Barreneche) han pres part en aquest Open, en què l’atzar ha volgut creuar als tres 

vermell-i-negre al quadre final. Barreneche i Gaju s’han enfrontat en vuitens de final, 

amb victòria per 3-0 de Barreneche, i després el mateix Barreneche ha derrotat Josep 

Antón, també per 3-0, als quarts de final.  

 

A les semifinals el vermell-i-negre ha derrotat per 3-1 Àlex Vidal (CETT Esparraguera) 

i en la final ha superat a la promesa resident al CAR de Sant Cugat, Joan Masip (CPP 

Igualada), amb un 3-1. És la primera vegada a la història que un jugador de la UESC 

de Tennis Taula (UESC TT) guanya un Open Catalunya en la categoria Absolut A. 

 

Classificació final del campionat per la FCTT 

http://www.uesc.cat/
http://www.fctt.cat/images/documents/t1415/competicio/OPEN_CATALUNYA/OC1415_SEN_A_3F.pdf


 

 

 

ABRIL 

El Júnior 1 cau a les semifinals de la Sabadell Cup 

Notícia publicada el dia 6 d’abril a www.uesc.cat  

 

La plantilla de Manel Blanco ha perdut en les semifinals davant el CB Cornellà (47-60) 
 
La 2a edició de la Sabadell Basketball Cup 2015 s’ha disputat entre els dies 3 i 5 
d’abril, en categories U16, U17 i U18 
 
El CB Cornellà s’ha endut el torneig en categoria U18, on prenia part la UE Sant 
Cugat, en derrotar a la final al Toulouse Travel Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Júnior 1 de la UESC, reforçat amb jugadors del Júnior 2, ha disputat aquesta 

Setmana Santa el torneig Sabadell Basketball Cup 2015 (SBC’15) i ha aconseguit 

arribar fins a les semifinals, on ha caigut davant el CB Cornellà per 47-60. En la 

competició paral·lela de tir per equips la UESC s’ha endut la victòria en la seva 

categoria (veure imatge). 

 

 

http://www.uesc.cat/


 

 

La UESC TT jugarà la fase d’ascens a la Divisió d’Honor 

Notícia publicada el dia 27 d’abril a www.uesc.cat  

HISTÒRIC. La UESC TT s’ha classificat per disputar la fase d’ascens a la Divisió 

d’Honor de la Reial Federació Espanyola de Tennis Taula. Amb la victòria per 6 a 0 en 

el partit d’aquesta jornada davant el Gimnàstic de Tarragona, el primer equip de la 

secció de tennis taula assoleix una fita històrica. 

 

El primer equip de la secció de tennis taula (Enric Bosch, Josep Antón, Pau Gaju i Álvaro 

Barreneche) ha finalitzat la lliga en tercera posició, amb 32 punts, per darrere del CTT 

Ripollet (campió, 44 punts) i del TT Torelló (subcampió, 34 punts). Ara disputarà la fase 

d’ascens a Divisió d’Honor, amb seu encara per determinar, el cap de setmana del 29 i 

30 de maig. La lliga al grup 3 de Primera Nacional començava pels vermell-i-negre a casa, 

rebent el CTT Ripollet, i es tancava el passat 25 d’abril amb la visita en aquest cas del 

Gimnàstic de Tarragona. 

 

Declaracions d’Enric Bosch 

En declaracions al TOT Sant Cugat, l’entrenador-jugador Enric Bosch s’ha referit a 

les fase d’ascens: “És la primera vegada que ens classifiquem a la fase d’ascens i 

anirem a gaudir-la. Les nostres possibilitats dependran molt del sorteig. Veurem 

quins equips ens toquen i a partir d’aquí sabrem si tenim més o menys 

possibilitats”. 

 

Classificació final del grup 3 de Primera Nacional 

http://www.uesc.cat/
http://resultados.rfetm.com/liga_eligajornada.php?idm=2&idsm=0&IDJORNADA=100&IDNIVEL=15&IDGRUPO=03


 

 

MAIG 

Pòquer d’alegries el cap de setmana 

Notícia publicada el dia 3 de maig a www.uesc.cat  

 

En un mateix cap de setmana, en una mateixa jornada, els quatre primer equips 

del club han assolit diferents objectius i saben en quina categoria competiran la 

propera temporada. Les primeres plantilles masculina i femenina, i el filial 

femení, han assegurat la permanència; mentrestant, el filial masculí ha 

aconseguit el campionat del grup 4 de de Tercera Catalana i l’accés directe a 

Segona Catalana, a falta d’una jornada per acabar la lliga regular. 

 

La UESC ha certificat la permanència matemàtica malgrat la derrota d’aquesta jornada 

davant el líder, el Netsport-El Masnou (82-62). La victòria del CN Sabadell davant el 

CB Granollers ha provocat que els de Del Campo sortissin a la pista amb l’objectiu de 

la permanència assolit. 

 

La UESC Femení, de la seva banda, ha certificat la seva permanència (Primera 

Catalana) també aquest dissabte després de superar al PAV 1 al Sagrada Família-

Claror (61-54).  

 

El filial femení ha certificat la permanència un any més a Segona Catalana amb la 

victòria a casa davant el CB Salt A (61-48). 

 

El filial masculí s’ha assegurat el seu retorn a Segona Catalana en vèncer al Bàsquet 

Pia Sabadell B (46-88). 

http://www.uesc.cat/
http://www.basquetcatala.cat/competicions/resultats/03710101-1
http://www.basquetcatala.cat/competicions/resultats/07010102-1
http://www.basquetcatala.cat/competicions/resultats/07510101-1


 

 

Alberto Reyes, al 5 ideal Copa Catalunya de Basket Vallès 

Notícia publicada el dia 15 de maig a www.uesc.cat  

 

L’aler pivot de la primera plantilla masculina de la UE Sant Cugat, Alberto Reyes, ha 

estat inclòs al quintet ideal ‘vallesà’ de la Regal Copa Catalunya 2014-2015, elaborat 

pel portal Basket Vallès. 

 

El ‘5’ ideal vallesà de la temporada 

Acompanyen al vermell-i-negre en aquest cinc ideal ‘vallesà’ de la temporada 2014-

2015, el base del CB Tanino Cerdanyola, Genís Tena; l’escorta del CB Castellar, Toni 

Roure; l’aler del CN Sabadell, Jonathan Ramírez, i el pivot del CB Castellbisbal Marc 

Mañés. 

 

Presències al ‘5’ de la jornada 

Al llarg de la temporada el jugador vermell-i-negre amb més presència al ‘5’ ideal de la 

jornada ha estat també Alberto Reyes (11 jornades), seguit per Roger Guàrdia (3 

jornades) i Sergi Balagué i David Carbonell (2 jornades). 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/


 

 

Comiat de Santi Suso, al PAV 1 
Notícia publicada el dia 8 i 14 de maig a www.uesc.cat  

Un cop acabi el partit entre la UESC i el CB Vic (17:30 h, PAV 1), el pivot Santi 

Suso haurà disputat el seu últim partit com a jugador. L’actual segon capità de la 

primera plantilla masculina es retira després de 22 anys de carrera en el món del 

bàsquet. Les pistes el trobaran a faltar. GRÀCIES PER TOT SANTI! 

 

Aquesta ha estat  la segona temporada al club de Santi Suso com a jugador del 

primer equip de la UE Sant Cugat. Abans havia estat al Martorell (set temporades), 

Castellbisbal (dues temporades), Alella (cinc temporadess), AB Gràcia, Salle 

Bonanova i Sant Ignasi. El vermell-i-negre ha completat al llarg de la seva carrera 

esportiva, 10 temporades a Copa Catalunya i quatre a EBA. 

 

Trajectòria de Santi Suso fins a la temporada 2010/11 

El comiat de Santi Suso, en 7 fotografies a http://www.uesc.cat/imatges-i-el-comiat-

de-santi-suso-en-7-fotografies/ 

 

El passat 10 de maig, un dia després 

de la seva retirada com a jugador de 

bàsquet, Santi Suso publicava aquesta 

imatge a twitter i l’acompanyava amb el 

nom de tots els equips catalans per on 

ha passat al llarg dels 22 anys de 

carrera basquetbolística. Un bonic gest 

a l’alçada d’un gran capità. 

http://www.uesc.cat/
http://competiciones.feb.es/estadisticas/Jugador.aspx?i=536457&c=1060585&med=1
http://www.uesc.cat/imatges-i-el-comiat-de-santi-suso-en-7-fotografies/
http://www.uesc.cat/imatges-i-el-comiat-de-santi-suso-en-7-fotografies/


 

 

Tennis taula al Sant Cugat Centre Comercial 
Notícia publicada el dia 16 de maig a www.uesc.cat  

La Federació Catalana de Tennis Taula, amb la col·laboració de la Unió Esportiva Sant 

Cugat, ha promogut l’esport del tennis taula entre el 30 d’abril i el 9 de maig, al Sant 

Cugat Centre Comerial. Una nombrosa representació de jugadors de la secció de 

tennis taula del club hi ha participat com a monitors i Josep Antón Velázquez (primer 

equip) i el jove Niran Carretero (12 anys, Tercera Provincial) han ofert una exhibició als 

visitants del centre. La cita també ha comptat amb la presència de l’excampió 

espanyol Josep Maria Palés i de l’exjugador de la selecció xinesa Li Qui. 

Vídeos de l’exhibició a http://www.uesc.cat/videos-i-tennis-taula-al-sant-cugat-

centre-comercial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/videos-i-tennis-taula-al-sant-cugat-centre-comercial/
http://www.uesc.cat/videos-i-tennis-taula-al-sant-cugat-centre-comercial/


 

 

El Cadet 1 Femení, subcampió de Nivell A2 
Notícia publicada el dia 31 de maig a www.uesc.cat  

SUBCAMPIONES! La plantilla del Cadet 1 Femení s’ha proclamat subcampiona de 

Nivell A2 després de perdre (47-35) en la final davant el Barça CBS-Blau, en el partit 

disputat aquest diumenge al Pavelló Joan Marquès de Vilafranca del Penedès. Les 

jugadores de Germán Simón i Adrián Rodríguez tanquen d’aquesta manera una 

temporada amb un 5è lloc a la fase prèvia de Nivell A; 1r classificades (grup 4) en la 

fase regular de Nivell A2, i el subcampionat final de Nivell A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/


 

 

JUNY 

Acord entre Thinkinsport i la UESC 

Notícia publicada el dia 4 de juny a www.uesc.cat  

· Thinkinsport lluirà a les samarretes dels primer equips de la UE Sant Cugat a partir de la 
propera temporada · Els socis i familiars de socis gaudiran de descompte en calçat 
esportiu a la botiga Thinkinsport de Sant Cugat del Vallès 
 

 

Mercè Florentí, vocal de l’àrea femenina de la UESC, i Paco Atienza, gerent de Thinkinsport 

 

La UE Sant Cugat i l’empresa dedicada a la logística d’equipacions esportives i 

venda de material esportiu Thinkinsport han signat un conveni de col·laboració pels 

proper dos anys, prorrogables per ambdues parts amb previ acord. El present acord 

de col·laboració té com a objectiu establir la botiga Thinkinsport com a punt de 

venta, logística i distribució de les equipacions de la UE Sant Cugat, a partir de la 

temporada 2015-16. A més, Thinkinsport oferta a partir d’aquest acord un 10% de 

descompte en calçat esportiu a tots els membres, socis i familiars de la UESC. 

 

Nova línia de marxandatge 

Fruit de l’acord amb Thinkinsport es dissenyarà i crearà una línia de productes personalitzats 

de la UESC. Bosses d’esport, dessuadores, anoracs, tasses, clauers… 

 

Els primers equips lluiran Thinkinsport 

L’acord amb Thinkinsport suposa que les primeres plantilles del club llueixen a les samarretes 

de partit el logotip de Thinkinsport durant les properes 2 temporades. 

 

Un referent en altres clubs de la ciutat 

En l’actualitat Thinkinsport patrocina i gestiona la logística d’equipacions d’altres equips de la 

ciutat com el Sant Cugat Esport FC, l’Handbol Sant Cugat, el Futbol Sala Sant Cugat, o 

elClub Voleibol Sant Cugat. 

http://www.uesc.cat/


 

 

 

Celebrada la final dels StQLímpics amb el recolzament 
de la UESC 
Notícia publicada el dia 11 de juny a www.uesc.cat  

Aquest matí s’ha viscut la jornada final dels StQLímpics de bàsquet, organitzats per 
l’Ajuntament de Sant Cugat i amb la col·laboració durant tot l’any de la UE Sant Cugat 
 
El coordinador de l’àrea social del club, Oriol Antràs Martí, ha dirigit setmana rere 
setmana els entrenaments d’aquests GRANS JUGADORS DE BÀSQUET!  
 
L’encarregar d’arbitrar els partits d’aquesta cita final dels StQLímpics ha estat el 
coordinador de l’àrea social de la UESC, Oriol Antràs 
 

 

Els StQLímpics van nèixer el 2012, coincidint amb els Jocs de Londres i 

unificant diverents activitats esportives, però des del 2013 es va decidir dedicar 

cada edició a un esport. La petanca, l’atletisme i el bàsquet han agafat aquest 

any el relleu a l’atletisme, únic esport protagonista en l’edició del 2013. 

 

Prop de 60 esportistes de cinc centres per a discapacitat de la ciutat (ASDI, GURU, 

Residència Sant Medir, Aspasur Valldoreix i Taller Jeroni de Moragas) han 

participat en les diferents sessions dels StQLímpics. El passat 3 de desembre, amb 

motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el club va anunciar 

un acord de col·laboració amb Silincode (actual patrocinador de l’equip UESC-

ASDI). El mateix 3 de desembre els participants als StQLímpics gaudien d’un 

entrenament amb portes obertes al PAV 1 de la ZEM Rambla del Celler. 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
http://www.uesc.cat/silincode-nou-patrocinador-del-club/
http://www.uesc.cat/dimarts-dentrenament-amb-uesc-asdi/
http://www.uesc.cat/dimarts-dentrenament-amb-uesc-asdi/


 

 

Dissabte 13 de juny, Diada de la UESC 
Notícia publicada el dia 16 de juny i 1 de juliol a www.uesc.cat  

La diada de la UE Sant Cugat celebrada el 13 de juny a la ZEM Rambla del Celler, en 

fotografies al Flickr i en vídeo al Canal UESC Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesc.cat/
https://www.flickr.com/photos/uesantcugat/sets/72157652315425634
https://www.youtube.com/watch?v=Z7sROG6hPFI


 

 

IMATGES-RESULTATS 3×3 UESC-Totsports (2a edició) 
Notícia publicada el dia 20 de juny a www.uesc.cat  

 

 

Aquest dissabte s’ha celebrat la segona edició del 3×3 de bàsquet al carrer a 

Sant Cugat, amb la col·laboració de l’empresa d’esdeveniments esportius 

Totsports i el patrocini de TapForMenu, Speedgrass, Silincode, Thinkinsport, 

Skills, Noops Restaurant i la Fundació Casa Ametller.  

 

Guanyadors finals per categoria 

Benjamí masculí (1r classificat: Los de Brooklyn, 2n classificat: Los Petardos); Aleví 

masculí (1r classificat: Air Team, 2n classificat: Warriors ); Infantil masculí (1r 

classificat: Dream Team 1, 2n classificat: UESC Brackers); Infantil-Cadet femení (1r 

classificat: Colàs Manda, 2n classificat: Warriors); Júnior masculí (1r classificat: Air 

Palazón, 2n classificat: Big 4); Sènior masculí (1r classificat: Amics de Barrett, 2n 

classificat: Lockout); Sènior aficionats (1r classificat: Quién tuvo retuvo, 2n classificat: St. 

Cugat Warriors); Concurs de triples masculí (Xavi Juanico); Concurs de triples femení 

(Marta Colàs); Concurs de triples ‘infantil’ (Gerard Alexandrescoff). 

 

Galeria d’imatges de Flickr del 3×3 (177 fotografies)  
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Emilio Callejo recull el reconeixement de la FCBQ per 
l’ascens 
Notícia publicada el dia 29 de juny a www.uesc.cat  

UESC B. Aquest divendres 26 de juny s’ha celebrat la 34ª Nit del Bàsquet Català de la 
FCBQ 

 
El capità de la 
plantilla 2014-2015 
de la UESC B, 
Emilio Callejo, ha 
rebut el diploma 
que reconeix el 
mèrit de l’ascens 
del filial a Segona 
Catalana 
 
Callejo ha volgut 
destacar que els 
jugadors, entrenats 
per Oriol Carmona, 
han aconseguit ser 
“un equip dins i fora 
 de la pista”  

 

 

La UESC ha estat representada en la Nit del Bàsquet Català 2015 per la seva 

presidenta Mònica Mateu i pel capità de la UESC B 2014/15, Emilio Callejo. Més 

de 300 assistents han omplert l’Edifici Lluçanès de la Salle deBarcelona, on els 

jugadors Marta Fernández, Cindy Lima, Oriol Junyent i Roger Grimau han rebut 

una distinció especial per la seva retirada de les pistes. 
 

Declaracions d’Emilio Callejo 

“Esta noche recibimos el premio en representación de todo el Senior B masculino. Tuve el 

honor de ser el capitán en esta temporada en que pudimos quedar campeones de grupo y subir 

de categoría. Es el premio a todos los golpes, lesiones, problemas, a todo el sudor, lágrimas y 

risas que hemos tenido todos como grupo. Es muy difícil hacer un equipo en la pista y fuera de 

ella, pero nosotros logramos ser un EQUIPO. Ahora toca descansar y continuar el trabajo para 

poder, primero mantener la categoría, y por qué no buscar la parte alta de la tabla. Un, dos, 

tres UESC!!” 

 

Galeria d‘imatge al Flickr de la UESC 
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El racó vermell-i-negre a la Festa Major 
Notícia publicada el dia 29 de juny a www.uesc.cat  

 

Durant la Festa Major de Sant Cugat 2015 el club ha col·laborat un any més en 

l’organitació i les activitats de la Desplaça Jove, on ha dispotat totes les nits 

d’una barraca pròpia. Com a novetat, aquest any s’ha organitzat un Sopar 

Popular per a tots els socis i no socis de la Unió Esportiva Sant Cugat.  

 

El coordinador de l’àrea social de la UE Sant Cugat, Oriol Antràs, agraeix especialment 

a l’equip de voluntaris la tasca que han fet perquè fos possible la participació del club 

en aquesta Festa Major de la ciutat. 

 

Galeria d’imatges del racó vermell-i-negre a http://www.uesc.cat/la-festa-major-

vermell-i-negre-en-imatges/ 
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JULIOL 

Basket City Summer, el campus d’estiu de la UESC 

Del 29 de juny al 17 de juliol s’està duent a terme el campus d’estiu de la UESC sota el 

monitoratge d’entrenadors i jugadors de la UE Sant Cugat. Podeu seguir l’activitat del 

dia a dia del campus a www.facebook.com/CampusBasketCity 

 

 

Fotografia de grup dels assistents a la segona setmana del BC Summer 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/CampusBasketCity


 

 

 

RECORDATORI DELS CANALS DE COMUNICACIÓ 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 perfil de Flickr on hi trobaràs imatges de la temporada i el 

tradicional taulell informatiu de la recepció del Pavelló 1 de la ZEM Rambla del Celler.  

 
Telèfon *Oficina UESC          93 583 14 24 

*Horari Oficina: dilluns , dimecres, dijous i divendres (18 a 20 h) 

 

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/ 
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