
Candidatura Equip Ana Valdés 

Presentació dels Membres de la Junta 
Equip Ana Valdés

“Em complau presentar-te als socis que formem l’Equip Ana

Valdés. Som un grup heterogeni, format per professionals amb

competències complementàries, que comparteix un mateix

objectiu. Construir un club de tots i per a tots”

Ana Valdés, Candidata a la Presidència del CTNSC



Candidata a la Presidència

Ana Valdés Heres

• Data naixement: 09/05/1972
• Vinculació al club: Nascuda al Club Tenis Natació Sant Cugat.
• Objectiu: Promoure un club on tots els socis se sentin com a casa seva. Volem

un club on la gent jove també gaudeixi d’una oferta esportiva i social pensada
per a ells. Volem una junta que representi a la totalitat dels socis.

• Trajectòria:

 Vinculada al club al llarg de totes les meves etapes personals.
 He representat al club des de la categoria benjamí fins actualment que

represento al club en els principals equips de pàdel i tennis.
 Vaig ser monitora de tennis del club i de les estades d’estiu.
 He col·laborat amb diferents juntes del club.
 Voluntària i col·laboradora en actes esportius i socials del club.
 Família Valdés Heres, tres generacions actives al club.
 Becada per l’UPC com responsable del Servei d’Esports.

• Professió: Arquitecta
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• Fecha de nacimiento: 07/03/1961
• Vinculación al club: 

 Socia desde hace 26 años.
 Participación en dos juntas directivas del club: como vocal de la comisión

deportiva con Roberto Navarro y como vicepresidenta con Lluís Jiménez.
 Alumna desde hace muchos años de la escuela de adultos de tenis y pádel, así

como del Reset.
 Capitana de equipos seniors de tenis desde hace mas de 20 años.

• Aportación como miembro de la junta:

 Fomentar la participación del socio en el Reset y en los equipos de tenis de
veteranos mediante una oferta de entrenamientos y actividades de calidad
ligada a un equilibrio financiero.

 Experiencia en la gestión de una gran empresa y también en la gestión del club.
• Profesión: Economista, durante los últimos 20 años Directora Financiera de la filial

española de una multinacional americana. Actualmente pre-jubilada.



• Fecha nacimiento: 28/09/1968
• Vinculación al club: Socio del club desde hace 6 años.
• Aportación al club como parte de la junta: 

 Contribuir en todo aquello que sea necesario para que el club se convierta en
una entidad que pueda acoger todas aquellas necesidades que pueda requerir
una familia, desde el prisma puramente deportivo en todos sus ámbitos,
profesional o amateur, así como también como un núcleo de actividades de
distinta índole que conlleven una integración total en el centro. Estar un club
en el que cualquier miembro de una unidad familiar se sienta acogido lo hace
grande e importante.

 Apoyar el continuo contacto entre la Junta y los socios del club, la mediación
entre ambos ha de mantenerse viva en todo momento y cualquier incidencia
debe ser tratada, mediada y solucionada por el buen interés de nuestro club.

• Profesión: Abogado y socio director del despacho barcelonés AEQUO ADVOCATS



• Data naixement: 14/01/1953

• Vinculació al club:

 Soci del club des de fa 31 anys.
 Membre dels equips de tenis, tant com a jugador com a capità.
 Pare de jugadors de competició.
 Actiu en el grup Reset i el grup Pifaruta.

• Aportació al club com a part de la junta:

 Poder aportar els coneixements com a gestor en els comptes del club.
 Gestionar d’una manera eficient l’economia del club.
 Poder tenir contactes amb diferents entitats bancàries.

• Professió: Empleat a la banca com a director i sots director. Col·laborador com a
gestor d’un menjador escolar.



• Data naixement: 14/11/1967
• Vinculació al club: Soci del club des de fa més de 25 anys. He format part de l’escola de

tennis i ara jugo a pàdel i tennis.
• Aportació al club com a part de la junta:

• Gestió
• Les meves dues passions són empresa i esport, i tinc la sort de poder treballar

intensament en les dues àrees. Podem aportar rigor en la gestió del club, sobretot
liderant un pla estratègic que incentivi l’augment de socis, l’increment de recursos i la
inversió en la modernització del club.

• Professió: Empresari i consultor de Gestió esportiva. D’una banda, des de la meva empresa
Wuics assessorem clubs, cadenes i centres esportius a tota Espanya i Llatinoamèrica.
(Colòmbia, Xile, Perú, Argentina, Mèxic i Panamà). També elaborem plans estratègics de
l’esport per a les ciutats i assessorem en la gestió de clubs de futbol. D’altra banda, tinc altres
empreses relacionades amb el món de l’esport i dirigeixo el Màster de Direcció i Gestió de
l’esport de la Univ. Pompeu Fabra des de fa 14 anys (nº 7 del món en els ranquings
universitaris). A l’any 2009 vaig rebre el premi al Millor dirigent de l’esport. He escrit dos
llibres: “Recetas de liderazgo” i “Liderazgo en gestión de entidades deportivas”. Organitzo
congressos de gestió de centres esportius a Espanya, Colòmbia, Argentina i Mèxic.



• Data naixement: 02/04/1961
• Vinculació al club: 

• Soci des dels 9 anys.
• El meu pare va ser membre de diverses juntes en l’àrea de manteniment.
• Membre de l’última junta dins de l’àrea de manteniment.
• He jugat en diverses categories de tenis des de ben petit i ara formo part de

l’equip de veterans de pàdel.
• Organitzador de la Cavalcada de Reis.

• Aportació al club com a part de la junta:

• El meu objectiu és el de seguir treballant en la millora dels serveis.
• Optimitzar les instal·lacions i encarar nous projectes per anar adaptant el

club a les necessitats de tots els socis.
• Membre de l’entitat “Amics dels Veterans i la Regalèssia” organitzadors del

concurs d’arrossos de la Festa Major de Sant Cugat.
• Estreta relació amb entitats culturals de Sant Cugat, moltes de les quals van

participar en el 50è Aniversari del club.
• Professió: Desenvolupament de projectes, manteniment i compres en sistemes i

solucions integrals a molèsties olfactives i millores en el medi ambient.



• Data naixement: 26/06/1976
• Vinculació al club: 

 Sòcia del CTNSC des dels 10 anys. Sóc la segona generació, de 3, que en forma part.
 Conec i he viscut el club des de fa més de 30 anys; la meva infància, adolescència,

joventut i edat adulta, porten molt del CTNSC.
 No només he estat gaudint del club com a sòcia, sinó que també he participat com a

alumna i monitora tant a l’escola de tenis com a les estades.
 He participat, i formo part, dels equips de tenis; actualment estic molt vinculada al

grup d’spinning i a les excursions.
• Aportació al club com a part de la junta:

 Participo en les excursions a la natura que s’organitzen des del club i m’agradaria
aconseguir que aquestes arribessin a més socis.

 Vull promoure activitats relacionades amb la natura, tenint en compte totes les
franges d’edat i totes les tipologies familiars. Es tracta de poder fer activitats amb
gent del club, vinculades a la filosofia de la nostra entitat (esport, salut, ambient sa,
amistat) en un entorn diferent.

• Professió: Des de fa més de 15 anys, mestra d’Educació Primària. Llicenciada en Filosofia i
Diplomada en Magisteri d’Educació Física.



• Fecha de nacimiento: 15/12/1992

• Vinculación al club: 

 Socio desde hace 10 años aproximadamente.
 Jugador de pádel.

• Aportación al club como a parte de la junta:

 Mi objetivo es conseguir que vengan más jóvenes al club y que los
adolescentes no lo abandonen.

 Lideraré el equipo de jóvenes como vocal junto con Javi López Muñiz,
aportaremos ideas nuevas y frescas.

• Profesión:

 Product Marketing Manager.
 Técnico en gestión comercial y marketing.
 He emprendido varios proyectos personales desde los 16 años. Actualmente

llevo toda la parte de estrategia de crecimiento de la startup Verse,
anteriormente he trabajado en otras startups tecnológicas como Deliveroo.



• Fecha de nacimiento: 14/10/1941

• Vinculación al club: 

 Socio desde hace 45 años.
 Miembro de la junta del CTNSC desde hace 12 años.

• Aportación al club como a parte de la junta:

 Promover actividades para los seniors.
 Organizar salidas y actividades deportivas.
 Es uno de los fundadores de la Mitja Marató de Sant Cugat. Desde hace 34

años que representa al club en la comisión organizadora.

• En números:

 750 medias maratones.
 112 maratones (Nova York, Berlín, París, Londres, Roma, Venecia,…).
 Diariamente camina entre 12 y 14 kilómetros.

• Profesión:

 Empresario.



• Data naixement: 20/11/1970

• Vinculació al club:

• Mare de cantera i jugadora de pàdel.
• Membre de l’anterior junta.

• Aportació al club com a part de la junta:

 Dinamitzar l'Àrea Social per totes les edats: nens, joves, adults i sèniors.
 Organització de les principals festes anuals que es celebren al club.
 Promoure la col·laboració del nostre club amb temes solidaris.
 Fer del nostre club un espai on tots els socis s’hi trobin a gust i tinguin el

seu espai.
 Mantenir la “flama CTNSC” encesa per una continuïtat inclusiva.
 Voluntat d’arribar a més socis.
 De caràcter amigable, inclusiu, respectuós i organitzador.

• Professió: Logística Comercial / Import Export



• Data naixement: 23/11/1957
• Vinculació al club: Soci del Club en una primera etapa des del 1991, i hem tornat

el 2014. Jugador de pàdel, abonat al Reset i també a les “Pifarrutes”.
• Aportació al club com a part de la junta:

 Col·laborar dins l’Àrea Social a incrementar i millorar les relacions entre els
actuals socis.

 Contribuir a que la incorporació al club de les noves famílies de socis sigui una
experiència positiva i àgil. Els socis han de ser els millors prescriptors del club
entre els seus coneguts i familiars.

• Professió:

 Estudis de Psicologia i Sector Financer.
 He treballat a Caixa Bank com a Director d’Oficines durant més de 30 anys.

Actualment pre-jubilat.
 Col·laboro amb la Fundació Emprèn dins del programa Incorpora de l’Obra

Social de la Caixa.



• Data naixement: 01/09/1964
• Vinculació al club: 

 Soci des de fa 10 anys.
 Jugador de pàdel.

• Aportació al club com a part de la junta:

 Col·laborar amb la recerca de patrocinadors, ja sigui de forma continua
com per algun tipus d’esdeveniment temporal que es faci al club.

 Col·laborar en les accions dins l'àrea institucional del club.
 Aconseguir que els nostres fills siguin la continuïtat que el club necessita.
 Engrescar la gent jove perquè sentin que el club es seu.

• Professió:

 Economista.
 Emprenedor personal. He muntat 15 tendes de la franquícia Natura

Selection a la comunitat de Madrid i actualment engrescat en un nou
projecte de patinets elèctrics de gama alta a Barcelona.



• Data naixement: 20/05/1963

• Vinculació al club: Soci des del 2002

• Aportació al club com a part de la junta:

 Coordinar i recolzar en la gestió i funcionament de l’escola de tennis,

aportant la meva experiència mitjançant una visió integradora i empàtica.

 Potenciar l’interès i compromís dels alumnes de l’escola per tal de reduir

abandonaments.

 Coneixedor de l’escola de tennis en les seves diferents seccions. Tinc dos

fills, un en l’escola de competició i un altre en l’escola de competició base,

tots dos van començar de ben petits i van passar prèviament per l’escola

base. Involucrat i coneixedor del funcionament de l’escola.

 Coneixedor del funcionament de les competicions en les que es participa.

• Professió: Químic Industrial. Màster en Administració d’Empresa Industrial per

l’IQS. Director comercial en enginyeria en seguretat industrial i medi ambient.



• Fecha de nacimiento: 27/03/1967

• Vinculación al club:

 Socio familiar del Club Tenis Natació Sant Cugat desde el año 2014.

• Aportación al club como parte de la Junta:

 Contribuir al buen funcionamiento de la sección de tenis desde los
enfoques social, deportivo y humano.

• Profesión:

 Doctor en Química.
 Profesor Catedrático de Universidad.



• Data naixement: 30/06/1970

• Vinculació al club:

 Sòcia des del 2002
 Jugadora de pàdel
 Membre de l’equip de pàdel de veteranes 2ª categoria

• Aportació al club com a part de la junta: 

• Establir els mecanismes necessaris per recollir la veu del soci.
• Elaboració del pla estratègic del club en general  i de les diferents seccions 

en particular conjuntament amb els professionals que treballen al club i els 
meus companys de junta.

 Més de 25 anys d'experiència en màrqueting i comunicació en 
multinacionals del sector serveis.

 15 anys liderant equips internacionals de màrqueting i comunicació.
 Llicenciada en Ciències de la Comunicació i Màster en Direcció de Marketing. 


