
  

Candidatura a la presidència de la UESC   
  

 

 •  Nom de la candidatura    

UNA  x a TOTS  
  

• Nom i cognoms del candidat a la presidència    

Vicenç Beltran Gonzalez:  President.  

Pare del Lluc (cadet), del Martí (preinfantil) i l’Abril (preinfantil). Director de Compres i 

Serveis en un Grup Assegurador. Ex-jugador i ex-entrenador de bàsquet.   

  



• Noms i cognoms de la resta de la junta directiva   

Jordi Puiggené Vinyals: Àrea Econòmica i Tresoreria   

Pare de la Martina (cadet). Director a una multinacional japonesa del sector químic. 

Exjugador de bàsquet i Tresorer de l’actual Junta Directiva de la UESC.  

  Roger Cabeza Garrido: Àrea Legal i Secretaria     

Pare de l’Adrià (cadet) i de l’Aleix (ex jugador UESC i actual entrenador). Advocat. Jugador 

de bàsquet fins a sènior i actualment amb els Veterans de Sant Cugat.   

Pilar Bladé Vinaixa: Àrea Social. Vocal  

Mare de jugador i entrenador de la UESC. Farmacèutica comunitària. Vocal de salut a 

l’actual Junta Directiva. Jugadora de l’equip de veteranes de la UESC.   

Joan Garcia Vicente: Àrea Compres, Logística i Espais. Vocal   

Pare de la Gemma (preinfantil). Enginyer tècnic de Telecomunicacions, Consultor i Director 

de Projectes. Jugador del primer equip sènior de la UESC l’any 1987.   

Joan Carles Sada Peligros: Àrea Esportiva Femenina. Vocal  

Tres fills jugadors UESC i OMET. Jugador de l'equip de veterans del FC Barcelona i 

cofundador del de Sant Cugat. Assessor financer i Vicepresident Àrea Esportiva Femenina 

de l’actual Junta Directiva de la UESC.  

 Marcel Arnau Monfill: Àrea Esportiva Masculina. Vocal   

Pare de la Martina (preinfantil) i del Marcel (mini). Representant. Llicenciat en Dret 

Universitat de Barcelona. Jugador de l'equip de veterans de la UESC.   

Marc Pascual Pey: Àrea Relacions Institucionals i Patrocinadors. Vocal   

Pare de la Clara (cadet) i el Guillem (infantil). Enginyer Tècnic - Director de Producció. 

Experiència a la Junta directiva al Centre Excursionista de Catalunya i ex-president de 

l'AMPA de l'Escola l'Olivera de Sant Cugat.   

Joan Gallisà Soms: Àrea d’Administració i Oficina. Vocal   

Pare de l’Oriol (preinfantil) i la Laia (preinfantil). Arqueòleg i director de museu. Marit de 

jugadora de bàsquet a les veteranes de la UESC.  

Anna Ramal Abella: Àrea de Comunicació. Vocal  

Mare de la Marta (preinfantil). Administrativa. Membre de l’AMPA i Consell escolar de 

l’institut Angeleta Ferrer. Ha jugat molts anys a bàsquet i ho segueix fent a l’equip de 

veteranes.  

Enric Bosch Pastor. Àrea Tennis Taula. Vocal  

Carlos Carretero Adelantado.  Àrea Tennis Taula.  Vocal  

 

• Descripció general de la candidatura   

La candidatura Una UESC x a TOTS la formem un grup de deu pares i mares amb presència 

en equips masculins i femenins, de diferents nivells. Coneixem les diverses sensibilitats que 

tenim al Club. També hi formen part dos representants del Tennis Taula.  



La UESC ha de tractar amb la mateixa il·lusió i professionalitat a TOTS els equips, sense 

diferències entre masculí i femení, i a la vegada entre equips negres, vermells, blancs o 

blaus.   
  

Som la candidatura del Vicenç Beltran, però SOM UN EQUIP. El nostre funcionament 

intern fuig d’estructures piramidals.  

  

Apostarem fermament per jugadors/es de Sant Cugat, i farem incorporacions puntuals si 

és necessari.  Serem el que generi la nostra base.   

   

• Projecte esportiu   

Volem professionalitzar la UESC: els entrenadors han d’estar titulats. Vetllarem per la seva 

formació, tant interna (per part del director tècnic i coordinadors) com externa (cursos i 

clínics). Els entrenadors tindran una programació de l’etapa que entrenin, dissenyada per la 

direcció tècnica, que els servirà de guia. La preparació física es farà tant en categoria 

masculina com en femenina, i  tindrem un sol projecte esportiu per als dos gèneres. 

Entregarem als pares fulls d’avaluació del jugador/a inicial i final per a que tinguin un 

seguiment de la seva evolució.  

Jugarem al nivell que ens porti el treball i l’esforç dels nostres jugadors/es.  

Treballarem els valors (respecte, compromís i esforç). Volem que els nostres jugadors/es 

aprenguin mentre es diverteixen envoltats de valors.   

  

• Projecte social   

Volem fer un club amb una forta cohesió social. Crearem una xarxa de pares i mares per 

arribar a tots els equips i que els equips arribin a nosaltres. Per a que? Per a sumar 

projectes, inquietuds , desitjos, informacions... i aconseguir màxima participació en els 

diferents projectes esportius i actes socials .  

Volem que TOTS (jugadors, pares i mares, tècnics i junta) tinguem un projecte comú. 

Volem fer el CLUB DE TOTS. El nostre club.  

Continuarem, potenciarem, revisarem, millorarem tots els projectes socials que tant ens 

fan créixer com a persones i com a club. (ASDI, StQOlimpics, Dinamiks, Campus Índia … i 

els possibles que es puguin afegir)   

Sempre apostarem per a què tothom pugui gaudir de l’esport.  

• Altres   

Comptem amb TOTS els jugadors/es, entrenadors/es que vulguin formar part del nostre 

projecte.   

Garantim estabilitat financera. Tenim al nostre equip el Jordi Puiggené - tresorer actual del 

Club - i la reforçarem amb la creació d’una àrea específica de Patrocinis dirigida pel  Marc 

Pascual.  

• Enllaços d’interès      http://unauescxatots.cat  

  @UnaUESCxaTOTS  

  @UnaUESCxaTOTS  

http://unauescxatots.cat/
http://unauescxatots.cat/
https://www.facebook.com/unauescxatots/
https://twitter.com/unauescxatots?lang=ca

