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El Rugbi Club Cornellà és una de les entitats més antigues i amb més història de la
ciutat, va néixer a la dècada dels anys 30, jugant el seu primer partit el 10 de maig de
1931 i fins ara ha estat un referent com a entitat, essent un club d’acollida, exemple
de diversitat, valors, tenacitat i implicació en la ciutat.
Els seus inicis es remunten als anys 30 quan un grup de joves que es dedicava a
practicar atletisme al camp de la Societat General d’Aigües, al tancar aquest camp,
va marxar a fer esport al camp del riu de la UE Santboiana. Al veure els partits, aquell
grup de joves decideix iniciar-se en el rugbi.
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Als inicis jugaven al camp del riu de la UE Santboiana o al camp de futbol de l’Atlètic
Cornellà fins que al 1933, inauguraren el primer camp de rugbi a la ciutat situat on
actualment està el mercat Marsans, mantenint diverses seccions esportives a la
vegada, la de rugbi, atletisme i la de tennis taula, també comptaven amb altres
seccions com boxa, hoquei, ciclisme, bàsquet i una secció excursionista. Aquest primer
camp va ser fet pels propis jugadors.
Amb la guerra civil, es deixa de competir i desapareix el club com a entitat i no és fins
als anys 40 que es reprèn l’activitat, sense disposar de camp propi, essent el camp de
la Remunta l’oficial del club en aquella època.
L’any 1966 s’inicien els treballs per al camp d’esports al costat del riu, inaugurant-se
per Festa Major d’aquell mateix any. Un camp que al estar situat al costat de la corba
del riu, s’inundava cada cop que creixia, fins que després de la riuada del 72, al
corregir-se la corba, el camp va quedar més lluny del riu.
Als anys 70 aconsegueixen pujar de categoria i jugar a la Divisió d’Honor i a la lliga
nacional per primer cop. El 10 de març del 1979 la Pilar Pons és escollida presidenta,
primera dona de l’Estat a ocupar un càrrec semblant. El 1987 s’inicia l’anomenada
era Valverde, any que el club torna a pujar a Divisió d’Honor.
L’any 1992 s’inaugura el local social del club, al carrer Rubió i Ors 149, després de
quatre anys de reformes. I l’any 2006, any del 75è aniversari del club, coincideix amb
la inauguració del nou estadi municipal, l’actual, que es comparteix amb el Cornellà
Atlètic i on han de compaginar-se les activitats del club d’atletisme i les del club de
rugbi. També comparteixen espai amb el Club Petanca Cornellà. Actualment el club
de rugbi i el d’atletisme consten d’un 200 esportistes cadascun.
El nou estadi es va haver de fer perquè on estava el camp de rugbi del riu, és on
actualment hi ha el camp de futbol del RCD Espanyol. Un estadi municipal que ja des
dels seus inicis va ser construït en precari, essent molt evidents al cap de poc temps
de la seva construcció, moltes de les seves mancances i desperfectes en les seves
instal·lacions. Es van aprofitar algunes de les instal·lacions de l’antic camp, com la
il·luminació, la caldera i les baranes exteriors; alhora les noves instal·lacions ja de bon
principi no han reunit les condicions necessàries per al bon desenvolupament dels
entrenaments i competicions, tan del club de rugbi com de l’atletisme.
El camp de rugbi és de gespa natural, el que comporta un manteniment acurat i
rigorós, per part d’empreses especialitzades (actualment el manteniment el fa
l’Ajuntament) i que mai s’ha realitzat com pertoca. Un bon manteniment de la gespa
natural comporta una despesa elevada, ja que s’ha de realitzar un reg correcte, un
tractament de la gespa i una preparació del terreny després i abans de cada partit
específic. L’estat de la gespa porta anys en un estat precari, afectant negativament al
club, fent que sobretot molt dels nens i nenes que jugaven al rugbi, hagin deixat el
club degut a l’estat del camp, ja que els afectava físicament, molt d’ells marxant a
altres clubs on els camps estan en millors condicions. El sistema de reg no funciona
correctament, regant a zones dispars, sense la pressió correcta.
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L’opció de gespa artificial abaratiria els costos, ja que un cop instal·lada, el
manteniment tan sols suposaria regar després de cada partit i milloraria les
condicions dels jugadors.
En una zona del camp de rugbi està ubicada la pista de llançament del club
d’atletisme. Les pistes de llançament han de tenir unes mides reglamentàries i han
d’estar en una zona de terra o de gespa natural, no poden estar en gespa artificial. El
fet d’estar ubicada la zona de llançament dels club d’atletisme en l’espai del camp de
rugbi, condiciona el tipus de gespa.
El sistema lumínic del camp es va recuperar de l’anterior estadi, sense tenir en compte
que les distàncies d’aquest camp són més grans. Actualment ni l’alçada, ni la
distància, ni la potència són correctes, o no arriba la llum on pertoca o enlluernen.
El club de rugbi ha hagut de fabricar-se el seu propi marcador, ja que el camp no en
disposa.
Els vestuaris són insuficients per als dos clubs. Al cap de quatre anys de la seva
construcció, ja es va haver de fer una inversió per eliminar humitats i fer
modificacions als vestuaris, però tot i així no poden donar la cobertura correcta els
dies de partit i competicions. Els vestuaris no disposen de guixetes suficients per
abastir al club d’atletisme. La caldera es va aprofitar de l’antic camp i no pot abastir
de manera correcta, i menys els dies de competició.
La ubicació inicial de la infermeria es va haver de traslladar, perquè no havien deixat
espai per al club de petanca i a hores d’ara ocupa un espai reduït, sense espai perquè
els fisioterapeutes puguin desenvolupar la seva feina, que han d’acabar realitzant a la
zona de dutxes en un dels vestuaris, deixant un vestuari menys disponible als clubs.
El gimnàs tan sols té espai per a 10 persones. La sala no disposa d’aire condicionat i la
seva estructura té uns espais inhàbils que encara redueixen més l’ús de la sala.
Les graderies estan construïdes de cara sud-oest, fet que fa que sempre estiguin de
cara al sol i que la coberta de la que disposen no faci cap tipus de servei, ja que no
produeix cap tipus d’ombra, obligant als assistents del públic a veure les competicions
i/o entrenaments sense cap tipus de protecció del sol.
Per aprofitar l’espai de sota de les graderies es van crear uns petits magatzems, que
degut a la seva configuració, l’espai útil real és d’un metre i mig aproximadament, a
diferents alçades, dificultant-ne l’ús i l’accessibilitat.
Cada club disposa d’un magatzem per guardar el seu material, des d’un inici no dóna
cabuda a tot el material del que disposen, sobretot el material del club d’atletisme.
Els despatxos dels clubs no disposen ni de calefacció ni d’aire condicionat, i en un inici
tampoc constaven de ventilació, amb un espai útil reduït.
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No disposen de línia de telèfon ni de wi-fi al camp.
El bar és una estructura petita i precària i sense cap tipus de para-sol i/o ombra per
als clients.
És evident que hi ha una sèrie de mancances estructurals que impossibilitin realitzar
en condicions els entrenaments, partits i/o competicions que es realitzen al camp,
afectant negativament al club de rugbi i al d’atletisme.
Per tot això, traslladem al ple els següents
ACORDS
Primer.- Estudiar la viabilitat tècnica i esportiva garantint el manteniment de l’actual
activitat esportiva a l’Estadi, per aplicar la implantació de la gespa artificial al camp.
Mentre tant analitzar la possibilitat de trobar una ubicació alternativa als
entrenaments de llançament el més a prop de l’Estadi.
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions per canviar el sistema de manteniment de la
gespa del camp amb l’objectiu de fer-ho més intens, fruit del permanent diàleg entre
el Club de Rugbi i el Govern municipal.
Tercer.- Estudiar i efectuar les obres necessàries recollides al document lliurat al
Govern municipal en les converses mantingudes, tenint en compte que l’espai físic
existent i la instal·lació és compartida per les entitats: Club de Rugbi, Club d’Atletisme
i els Clubs de Petanca.

...

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la
majoria absoluta dels membres del Ple.

