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SANT SADURNÍ 

TEMPORADA 20-21 



100 ANYS D’HISTORIA PLEGATS 



La Unió Esportiva Sant Sadurní és un club que existeix amb aquest nom des del 1978, tot i que la seva història arrenca l’any 1919. Aquell 
any, els membres d’una societat cultural i recreativa de Sant Sadurní d’Anoia, el Centre Agrícola, van decidir fundar una entitat 
esportiva, el Catalonia Sporting Club, dins la qual es fundaria una secció de futbol. Primer es va construir un camp, al costat mateix de 
la sala de teatre del Centre. Aquest camp es va estrenar el 26 de desembre de 1919 amb un partit entre el Vilafranca i el Nàstic de 
Tarragona, amb victòria dels penedesencs per 3 a 1.  
No va ser fins l’any següent que es va crear un equip de futbol propi, el FC Catalonia. La data és incerta, però es pot situar gràcies a la 
revista local El Noya, creada al maig de 1921, que publicava en cada número cròniques dels partits del Catalonia. En una d’aquestes 
crò9niques es diu que el partit recorda «les belles i memorables jornades de l’ist¡u prop-passat». És a dir, que a l’estiu de 1920 ja existia el 
club de futbol. El club va tenir des del primer moment diversos equips en categories inferiors, com ara un equip d’infantils. 
Al mateix temps que naixia el Catalonia, l’altra entitat cultural i recreativa sadurninenca, l’Ateneu Agrícola, va donar llum la seva pròpia 
societat esportiva, l’Sporting Club del Noia, dins la qual també es va crear un equip de futbol, el CF Noia. Des del primer moment, la 
rivalitat històrica que hi hyavia entre les dues entitats es va traslladar als equips de futbol. 
Cap el 1926, el FC Catalonia va canviar el nom pel de CF Sant Sadurní. En els seus primers anys, el Catalonia-Sant Sadurní disputava 
campionats comarcals i regionals, a més de partits amistosos, amb una gran regularitat. Va ser en aquesta època que van sorgir alguns 
dels jugadors més destacats de la història del club com Joan Miró, Josep Mata o Alfons Romeu, que van jugar a primera divisió.  
Cap el 1929 el CF Sant Sadurní es va incorporar als campionats oficials de lliga i la Copa Catalunya de la Federació catalana de Futbol. 
L’any 1936 va guanyar al Copa Catalunya (de 2a Categoria Ordinària) en vèncer en la final l’Arenys per 2 a 1.  
En acabar la Guerra Civil, les autoritats franquistes van clausurar l’Ateneu Agrícola i totes les seves activitats, fet que va suposar la 
desaparició definitiva del CF Noia. El CF Sant Sadurní, després de presentar la documentació que demanava la Federación Española 
sobre l’activitat del club, jugadors i socis en els anys de la guerra, va ser autoritzar a recuperar la seva activitat, i amb alguns canvis (es va 
haver eliminar la bandera catalana de l’escut, per exemple), es va convertir en l’únic equip de futbol de la vila. Anys després naixerien 
altres clubs locals, com l’Olímpic de Sant Sadurní o l’Atlètic Sant Sadurní, però cap d’ells tindria la continuïtat històrica del CF Sant 
Sadurní. 
L’any 1971 el CF Sant Sadurní va deixar el camp del Centre i va passar a jugar en un nou camp municipal, La Triola. Va ser en aquesta 
època que el Sant Sadurní va disposar per primera d’un equip femení. 
L’any 1978 el Sant Sadurní CF es va convertir en l’actual UE Sant Sadurní arran d’un procés de fusió amb el Noya CF, un club que havia 
estat fundat el 1974 i que més enllà del nom no tenia cap vincle amb l’Ateneu. La UE Sant Sadurní va utilitzar en els primers anys una 
samarreta blanca amb una franja amb la bandera catalana, però posteriorment va recuperar la samarreta blava dels seus orígens, que es 
la que fa servir actualment. 

UN TOMB PER LA NOSTRA HISTÒRIA 

Toni Romeu 
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ZONES COMPETICIÓ 



ELS NOSTRES EQUIPS (CATEGORIES) 

FUTBOL 5/7 FUTBOL 11 

CATEGORIA ANY GÉNERE 

DEBUTANT 2015-2016 MIXTE 

PREBENJAMÍ 2013-2014 MIXTE 

BENJAMÍ 2011-2012 MIXTE 

ALEVÍ 2009-2010 MIXTE 

CATEGORIA ANY GÉNERE 

INFANTIL 2007-2008 MASC 

CADET 2005-2006 MASC 

JUVENIL 2002-2004 MASC 

JUVENIL 2002-2004 FEMENÍ 

AMATEURS 

MASCULÍ FUTBOL 11 FEMENÍ FUTBOL 11 



ORGANIGRAMA COORDINACIÓ  
UNIÓ ESPORTIVA SANT SADURNÍ 



ORGANIGRAMA COORDINATIU UE SANT SADURNI 

● AQUEST ORGANIGRAMA POT VARIAR EN FUNCIÓ DE LES  PROPERES REUNIONS  AMB ELS RESPONSABLES DEL NOSTRE 
CLUB. EL COORDINADOR DE PORTERS EXISTEIX I S’HA FICAT A LA MATEIXA CAIXA 

DIRECCIÓ ESPORTIVA   
(JUNTA) 

C. GESTIÓ 

C.PROJECTE I 
FORMACIÓ F7/F11 

COORDINADOR                  
(RAUL MONTALBAN) 

TUTOR 

TUTOR 

ENTRENADORS 
FUTBOL 7 

ENTRENADORS 
FUTBOL 11 

C. PORTERS 

ENTRENADO
RS PORTERS 



FUNCIONS ORGANIGRAMA UE SANT SADURNÍ 

COORDINADOR  
COORDINADOR 

PROJECTE/FORMACIÓ I TUTORS 

• El Coordinador de projecte 
/formació Formará al grup de tutors. 

• Conjuntament, el Coordinador de 
projecte /formació i tutors prepararan 
metodologia formativa pels entrenadors 
del club. 

• Participaràn activament en la formació 
dels actuals tècnics del club. 

• Metodologia de base (estructura sistema). 
Creació BBDD d'exercicis de sistema 
(escalfament, pre-partit, sortida, 
pressió, ABP). Utilitzant noves 
tecnologies d'accés ràpid pels tècnics. 

• Creació de tests avaluadors pels nostres 
jugadors. 

• Elaboració d'informes del projecte i dels 
formadors. 

• Reunió setmanal DT's, CG,CP,.... 
• Preparació temporada 2020-2021. 

▪ Serà el responsable  de la creació/ 
supervisió del projecte 

▪ Preparació temparada 2020-2021. 
▪ Planificarà les àrees esportives que  

Direcció Esportiva consideri necessàries.  
▪ Conjuntament amb el Coordinador de 

projecte /formació i tutors prepararan 
metodologia d’formativa pels 
entrenadors del club. 

▪  d’informes del proyecte i dels formadors. 
▪ Reunió setmanal DT’s, CG,CP,…. 
▪ Preparació temporada 2020-2021. 
▪ Elaboració d’informes del projecte i 

evaluació continuada 
▪ Respectar i assumir com a pròpies les 

decisions que en benefici del club 
prengui la junta directiva. 



COORDINADOR DE GESTIÓ 

▪ FCF. ( Insc. Equips, sancions, comunicats, 
jugadors fcf,......) 

▪ Control documentació setmanal 
entrenadors, arch. i revisió (assistència, 
convocatòria.) 

▪ Control material club ( material 
d'entrenament, samarretes dels partits, 
petos,.....) 

▪ Lligues, amistosos i tornejos dels nostres 
equips. 

▪ Vestuaris i camps (entrenament i partits) 
▪ Creació (conjunt amb DT's) i manteniment 

de BBDD jugadors 
▪ Contacte conserge de les instal·lacions 

conjuntament amb la junta 
▪ Contacte amb altres clubs ( mantenir 

relacions actives) 
▪ Reunió setmanal DT's , MF 

COORDINADOR PORTERS 

▪ Elaboració d'un projecte formatiu 
pels porters del nostre club. 

▪ Reunions setmanals amb DT's, MF, 
Tutors, CG,... 

▪ Procés d'inclusió dels porters als 
sistemes 

▪ Control i millora de Metodologia 
especifica de porters. 

▪ Coordinar la gestió total de Porters 
▪ Assumirà el control dels processos 

de tecnificació dels porters des de 5 a 
l'amateur. 

▪ Tindrà sota la seva tutela, els 
entrenadors de porters. 

▪ Realitzar labors de captació, 
innovació, treballs específics 
puntuals, etc. focalitzat en Porters. 

FUNCIONS ORGANIGRAMA UE SANT SADURNÍ 



PROJECTE ESPORTIU 
UNIÓ ESPORTIVA SANT SADURNÍ 



PROJECTE ESPORTIU UE SANT SADURNÍ 

OBJECTIUS 

• Fomentar la pràctica esportiva entre els i les joves. 
• Contribuir en la formació com a persones de les postres jugadores i jugadors completant, des dels 
valors presents en el futbol, l'educació que reben en la seva família i col·legi o institut. 
• Desenvolupar els diferents àmbits (motor, cognitiu, afectiu i social) de la personalitat a través 
d'una educació integral. 
• Créixer de manera sana a través de l'experimentació d'activitats que permetin la millora i 
progressió en el seu desenvolupament físic d'acord amb l'edat en la qual es troben. 
• Conèixer, experimentar i desenvolupar gestos tècnics amb els quals poder resoldre situacions reals 
del joc. 
• Conèixer, assimilar i aplicar conceptes tàctics i estratègics perquè el jugador sàpiga desembolicar-
se en el camp i ser útil per a l'equip. 
• Establir una metodologia comuna per a l'entrenament, així com per als partits, adaptant-la a les 
diferents categories. 
• Usar estratègies globals, amb situacions reals del futbol, sent el protagonista la pilota, buscant la 
major participació possible de cada nena i cada nen al llarg de les diferents sessions. 
• Definir mecanismes d'autoavaluació per a la millora i creixement esportiu del club. 

OBJECTIUS GENERALS 



PROJECTE ESPORTIU UE SANT SADURNÍ 

OBJECTIUS 

OBJECTIUS PER CATEGORIES 

BENJAMÍ 
a) Afermar la coordinació dinàmica general i la lateralitat. 
b) Desenvolupar la velocitat de reacció, així com iniciar el desenvolupament de la resistència aeròbica. 
c) Millorar els recursos tècnics a través d'activitats globals aproximant-les a situacions reals del joc. 
d) Millorar la situació en el terreny de joc, sent capaços d'adaptar les seves posicions segons estiguin atacant o defensant. 
e) Desenvolupar estratègies que els permetin resoldre situacions reals tant de superioritat com d'inferioritat en atac i defensa. 
f) Iniciar moviments sense pilota per a ser útil a l'equip i ajudar al company que el posseeix. 
g) Adquirir conceptes tàctics bàsics i ser capaços d'aplicar-los en entrenaments i partits. 
h) Conèixer i aplicar jugades senzilles d'estratègia per a situacions a pilota parada. 
i) Conèixer el reglament i el terreny de joc. 
j) Adquirir hàbits d'higiene després de l'entrenament i partits. 

ALEVÍ 
a) Desenvolupar la velocitat de reacció i desplaçament, introduint tasques senzilles de força per a millorar la 
potència. 
b) Ampliar la resistència aeròbica i començar accions de flexibilitat abans, durant i després de l'exercici. 
c) Potenciar la tècnica individual, posant l'accent principalment en la millora del costat no dominant. 
d) Dominar la posició i moviments en el terreny de joc, amb i sense pilota, en atac i defensa, aplicant els conceptes 
tàctics que és treballen. 
e) Iniciar el treball de situacions de transició defensa-ataqui i ataqui-defensa. 
f) Desenvolupar la capacitat de resoldre problemes en situacions de superioritat i inferioritat. 
g) Utilitzar l'estratègia per a trobar solucions en jugades a pilota parada. 
h) Adquirir hàbits d'higiene després de l'entrenament i partits. 



PROJECTE ESPORTIU UE SANT SADURNÍ 

CONTINGUTS 

BLOC CONTINGUTS 

• Tècnica 
-Individual (ofensiva i defensiva). 
-Col.lectiva. 

• Tàctica. 
Defensiva. 
Ofensiva. 

• Condició física. 
 -Qualitats perceptives (corporal, 
espacial, temporal) 
 -Qualitats coordinatives (dinàmica 
general, agilitat) Capacitats físiques (V, R, 
F y FL) 

• Estratègia. 
-Ofensiva. 
-Defensiva 
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PROJECTE ESPORTIU UE SANT SADURNÍ 

METODOLOGIA 

MÈTODE ANALITIC MÈTODE GLOBAL 

PRINCIPIS METODOLÒGICS 

Aprenentatges significatius: aquells que anem a ensenyar ha d'estar en relació amb el que ja coneix el 
jugador/a. 
Individualització: cada nen/a se troba en un moment del seu desenvolupament que pot requerir una 
adaptació d'una determinada tasca. D'igual manera cal considerar les peculiaritats de les posicions en 
el terreny de joc, sobretot el porter. 
Seqüenciació: anar del senzill al complex, evitant salts importants que dificultin l'aprenentatge. 
Continuïtat: treball continuat dels diferents blocs de continguts al llarg de les setmanes. D'igual 
manera la participació del jugador ha de ser la màxima possible a casa sessió. 
Globalitat: cerca de tasques que tinguin diversos objectius i que permetin treballar alhora diferents 
blocs. 
Funcionalitat: el que ensenyem ha de ser útil per al joc real, cada situació de l'entrenament serveix per 
al partit. 
Flexibilitat: adaptar l'estil d'ensenyament al contingut que s'està treballant buscant aconseguir 
l'objectiu de manera eficaç. 
Motivació: el jugador motivat aprèn més ràpid que aquell que arriba a l'entrenament sense interès. 
Constantment cal estar informant-lo de com ho fa amb l'ús del reforç positiu. 
Varietat: evitar la repetició d'entrenaments per a no caure en la monotonia, avorriment i 
desmotivació. 



PROJECTE ESPORTIU UE SANT SADURNÍ 

COM? 

COORDINADOR DE PROJECTE I FORMACIÓ TUTORS 

FORMACIÓ 
(FORMADOR DE FORMADORS) 

ENTRENADORS 
DE F5/7 

ENTRENADORS 
DE F11 

JUGADOR 
F7 

JUGADOR 
F7 

JUGADOR 
F7 

JUGADOR 
F7 

JUGADOR 
F7 

JUGADOR 
F11 JUGADOR 

F11 

JUGADOR 
F11 

JUGADOR 
F11 



PROJECTE ESPORTIU UE SANT SADURNÍ 

FORMACIÓ 

FORMACIÓ PRESENCIAL 
(ZOOM/SALA AUDIOVISUAL) 

CREACIÓ D’UNA TAREA A LES 
NOSTRES PLANTILLES TAREA 

INTRODUCCIÓ TAREA A LES 
NOSTRES PLANTILLES SESSIÓ 

PLANIFICACIÓ D’UNA 
TEMPORADA 

SEQÜÈNCIA DE CONTINGUTS I 
OBJECTIUS  

APLICACIÓ DEL CONTINGUTS AL 
NOSTRE ESTRUCTURA DE JOC 

TEORIA CONTINGUTS, 
CONCEPTES,…… 

UNA LÍNEA DE TREBALL 



PROJECTE ESPORTIU UE SANT SADURNÍ 

AVALUACIÓ 

• Reunions periòdiques: monitors, direcció esportiva i junta directiva, en les 
diferents reunions que s'establiran al llarg de la temporada, aniran 
realitzant una avaluació contínua de l'aplicació del projecte, corregint allò 
que no estigui sent efectiu. 
 
• Informe a junta directiva: finalitzada la temporada desenvoluparan una 
avaluació global sobre el projecte esportiu, posant l'accent principalment en 
el treball de tots els que formen part de la direcció esportiva. 
 
• Informe dels entrenadors: cada entrenador elaborarà un informe 
individual de cadascun dels seus jugadors i jugadores. 
 
• Avaluació externa: de manera totalment anònima, pares i mares podran 
completar uns qüestionaris relatius al projecte i al club. 



PROJECTE ESPORTIU UE SANT SADURNÍ 

COMUNICACIÓ 

 

•Reunió general d'entrenadors: del __ al __ de ________ durà a terme una reunió inicial en la 
qual s'informarà els monitors de les línies generals del projecte esportiu per a la temporada, 
així com d'altres aspectes organitzatius i de funcionament. En finalitzar de la temporada, es 
tornarà a reunir el grup d'entrenadors per a analitzar la mateixa. 
 
•Reunió Entrenadors per categories F7/F11: del __ al __ de ________ es fixaran unes reunions 
de monitors per categories. Se centraran en aspectes metodològics i relatius als 
entrenaments amb la idea d'establir unes línies comunes d'actuació. Aquest tipus de 
reunions tindrà caràcter mensual per a millorar la coordinació entre els monitors i fer 
posades en comú amb l'objectiu de corregir errors. 
 
•Reunió inicial pares per equips: del __ al __ de ________ cada equip durà a terme una 
reunió amb els seus pares, entrenador i delegat. En ella s'informarà sobre el 
desenvolupament de la temporada amb especial atenció al reglament de règim intern. 

Considerant que la relació entre tots els que formen part del club serà molt més positiva si es parteix 
d'una informació clara i una comunicació directa, s'estableixen una sèrie de vies per a aconseguir-lo 



PROJECTE ESPORTIU UE SANT SADURNÍ 

COMUNICACIÓ 

 

•Informacions de l'entrenador a pares per equips: setmanalment i seguint la via que 
s'estableixi per a tots, cada entrenador informarà els seus pares sobre les convocatòries, 
horaris,... i sobre qualsevol altre tema que sorgeixi. D'altra banda, cada monitor crearà el 
grup de whatsapp amb els pares del seu equip com a eina d'informació per a aquells temes 
més urgents, evitant qualsevol altre tipus d'ús. 
 
•Reunions setmanals direcció esportiva: responsable de la direcció esportiva, coordinador i 
encarregat de material es reuniran setmanalment per a realitzar un seguiment continu del 
dia a dia dels equips. 
 
•Horari d'atenció a pares del Coordinador: es fixarà un horari en el qual el 
Coordinador/director esportiu atendrà els pares que el requereixin. Serà el primer pas per a 
resoldre qualsevol problema que un nen/a o pare/mare tingui en relació al club, Entrenador, 
equip, companys,... 
 
•Reunions junta directiva: en les diferents reunions ordinàries o extraordinàries de la junta 
es podran resoldre qüestions relatives al projecte esportiu acudint a les mateixes aquelles 
persones que siguin requerides. 



PROJECTE ESPORTIU UE SANT SADURNÍ 

PROPERS PASSOS 

• Durant la setmana del 04/05/2020 es realitzarà una reunió amb els 
entrenadors Categories F7 i F11, per acabar d'explicar com començarem a 
treballar. En Aquesta reunió es tractarà la composició dels equips per la 
temporada 20-21. 
 
• Tot seguit a finals d'aquesta mateixa setmana i durant la següent (11-
17/05/2020) l'entrenador de l'equip o coordinació del club ús faran 
personalment una trucada per presentar-se i explicar el projecte pel 
jugador/a en concret: Equip, categoria, entrenador, dies d'entrenament 
(provisional però pràcticament segur) i resoldre els vostres dubtes. 
 
• Amb tota aquesta informació podrem definir amb temps i amb cura la 
següent temporada. 


