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SUBSCRIU-TE  

Subscriu-te i t'enviarem totes les 
notícies i novetats per e-mail 

 
 

DÓNA LA TEVA OPINIÓ

Creu que el servei de recollida 
d’escombraries és correcte a 
Sant Cugat? s 

Sí.  

No. 

Resultats enquesta actual: 
0 Sí.

5 No.

Participa en el fòrum 

 
LOCALITZA AL MAPA  

Per buscar qualsevol comerç de 
Sant Cugat o qualsevol carrer amb 

la seva localització. 

 

ACTUALITAT LOCAL

ESPORTS

El Korfball Club Barcelona-
Sant Cugat, a escena
16 / 11 / 2006 
/ Sant Cugat  
El Korfball Club Barcelona, que es va 
constituir el passat mes de juny, és la 
primera entitat de corfbol que s’ubica al 
municipi, amb un equip sènior, el KC 
Barcelona-Sant Cugat. L’entitat que 
presideix Joan Garcia s’ha instal·lat a Sant 
Cugat amb el principal objectiu de 
“promocionar el corfbol a les escoles de la 
ciutat”. Comença la Lliga El Korfbol Club 
Barcelona-Sant Cugat, que s’entrena i 
competirà oficialment a la Floresta, debuta 
en la Lliga de la Segona Divisió –grup A– 
avui divendres (22 h) a la pista del 
KorfbolValldemia, de Mataró. La meitat 
d’aquest equip, format per tretze jugadors 
i jugadores, procedeixen de l’UKSA, de 
Sant Adrià, i s’hauran d’enfrontar també al 
KorfbolValldemia, al Badalona B, a 
l’Assessoria Vallparadís, de Terrassa, i a 
l’UKSA. La Junta Directiva del Korfball Club 
Barcelona té previst organitzar durant les 
festes de Nadal un torneig de corfbol, amb 
l’objectiu de donar-se a conèixer. 

Tornar a la portada / Dóna la teva opinió 

 

 
 

• El Cros Ciutat de Sant Cugat, diumenge, 
a la Pollancreda  
 
• La UE Sant Cugat, líder, derrota el segon, 
el Barberà  
 
• Teampartners gestionarà la Ciutat 
Esportiva  
 
• Berta Martín guanya la Copa d’Espanya 
d’Escalada  
 
• Sant Cugat obre les ‘rutes catalanes’ del 
dòmino  
 
• Els Premis Esport en Marxa, dijous, al 
Teatre-Auditori  
 
• El Club Hípica Collserola, a Reus  
 
• Primer triomf de la UE Sant Cugat en la 
Lliga  
 
• Segona victòria fora de casa del CV 
Lubesa Sant Cugat  
 

 
 

 
TOT SANT CUGAT edició online 2002  
Aquesta web és propietat de Premsa Local Sant Cugat, SL.,  
com també la seva actualització i administració.  
El disseny ha estat a càrrec de P&E Comunicació i 
la programació a càrrec d' Andrés Zuzunaga. 
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