
 
 

ARGUMENTARI DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT ALS ACTES 

CONMEMORATIUS DEL CENTENARI DE LA UNIÓ ESPORTIVA 

SANTBOIANA 

 

El rugbi va ser introduït a Espanya l'any 1921 de la ma del senyor Baldiri Aleu 

Torras, esportista i veterinari que ho va aprendre a jugar a Toulose quan 

estudiava veterinària. El va instaurar a SANT BOI DE LLOBREGAT i 

posteriorment es va fundar la Federació Espanyola de Rugbi. A partir d'aquí es 

va començar  a estendre per tot el país. L'any 1922, es va realitzar la primera 

competició de Rugbi a Espanya. Va ser la Copa Real Sociedad de Carreras de 

Caballos, que va guanyar la UE Santboiana superant a la final al Club Natació 

Barcelona. 

 

El rugbi viu un bon moment tant a nivell nacional com internacional, amb un 

increment del nombre de llicències tant masculines com femenines i  amb un 

augment de les audiències en televisió i streaming. Compta amb un suport i un 

interès cada cop més important de patrocinadors que volen vincular les seves 

marques a l'esport del Rugbi,  i amb un impacte en les xarxes socials que 

generen unes expectatives immillorables de cara al futur d'aquest esport.   

 

El proper  any 2021 la Unió Esportiva Santboiana, club que va introduir el rugbi 

al nostre país  a partir de la figura del senyor Baldiri Aleu (fundador del club),  

celebrarà el seu Centenari coincidint amb els 100 anys d'història d'aquest 

esport a Espanya. El club és una de les institucions esportives de referència a 

Sant Boi, Catalunya i a l'Estat Espanyol. A l'hora és una de les entitats 

esportives més antigues de Sant Boi, amb una trajectòria i un palmarès 

esportiu molt important, ple de títols i fites de gran rellevància en el món del 

Rugbi. Malgrat ser un club esportiu ha tingut sempre una voluntat d'integració a 

l'activitat social de la Vila, amb un sentiment de pertinença als símbols i als 

valors de la ciutat. 

 

 



 

 

 

La Unió Esportiva Santboiana duu a terme, des de fa temps, un projecte social 

emmarcat dins dels valors de l'esport. Juntament amb la promoció del rugbi, 

l'entitat realitza tot un seguit d'activitats i projectes d'inclusió social a través de 

l'esport, de difusió i suport a l'esport femení o d'igualtat de la dona en el món de 

l'esport. Fa col·laboracions amb escoles de la ciutat amb programes educatius i 

esportius i participa en plans de promoció del rugbi a la ciutat per a persones 

amb diversitat funcional. 

També cal destacar el seu paper  en el nostre sistema esportiu com a gestora, 

mitjançant una Fundació, d'un dels Complexos Esportius més importants de la 

ciutat, el Complex Esportiu Baldiri Aleu. 

 

Des de l'Ajuntament declarem el nostre suport a la Unió Esportiva Santboiana, 

pel seu treball a la ciutat, per la promoció i impuls de tots els valors i projectes 

esmentats i demanem el màxim suport a les diferents institucions per tal de 

commemorar el seu centenari. Per tot això demanem que aquest sigui 

considerat "Acontecimiento de Interés Público Excepcional" pel seu caràcter 

simbòlic amb la historia del club a l'Estat Espanyol, pels valors que promociona 

com a club i pel seu compromís amb la ciutat. 

 


