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història 
i origens
Parlar de la Unió 
Esportiva Santboia-
na al món del rugbi 
significa fer-ho d’una 
institució històrica a 
nivell català, castellà 
i ibèric. Pioners del 
rugbi a Catalunya i a 
Espanya, campions 
diverses vegades en 
totes les categories 
d’àmbit nacional i 
formadors de milers 
de jugadors, el degà 
sempre ha abande-
rat l’esport oval a al 
nostre territori.

La U.E. Santboiana 
va ser fundada un 
4 de juliol de 1921 
per l’il·lustre santboià 
Baldiri Aleu Torras, 
que va conèixer l’es-
port del rugbi quan 

estudiava la ciutat 
francesa de 
Toulouse, on el va 
practicar i en va que-
dar entusiasmat. 
En acabar els seus 
estudis, Baldiri Aleu 
va tornar a la seva 
vila nadiua per 
instal·lar-s’hi pro-
fessionalment com 
a veterinari. Allà, 
l’entusiasme que 
s’havia apoderat d’ell 
pel rugbi el va portar 
a intentar convèn-
cer als seus joves 
amics de Sant Boi 
sobre la bellesa i les 
virtuts d’una pràctica 
esportiva fins ales-
hores desconeguda 
al nostre país. Així 
es fundava el primer 
club de tot l’Estat 

espanyol.  
Amb la creació d’al-
tres clubs a Cata-
lunya es van iniciar 
de forma immediata 
les competicions, 
esdevenint la Copa 
Real Sociedad de 
Carreras de Caballos 
-entre quatre equips- 
la primera competició 
oval al nostre país. 
Hi van participar C.E. 
Catalunya, C.N. Bar-
celona, C.N. Atlètic 
i U.E. Santboiana en 
format de torneig tots 
contra tots. Final-
ment, el trofeu se’l va 
endur la U.E. Sant-
boiana en un partit 
decisiu jugat amb el 
C.N. Barcelona als 
terrenys centrals de 
l’antic hipòdrom de 
Barcelona, situat a 
l’actual Zona Fran-
ca, un 2 de maig de 
1922.





1921 Segurament per la seva gran motxilla històrica però sense treure valor a la gran 
competitivitat que ha mostrat la U.E. Santboiana al llarg d’aquests 100 anys de vida, 
el degà és el club de rugbi a Espanya amb un palmarès més exitós.

Avui dia, aquest palmarès és ben extens tenint en compte només els títols de 
l’equip Sènior Masculí. Fins ara, la U.E. Santboiana ha aconseguit un total de 7 Lli-
gues, 12 Copes del Rei, 4 Copes Ibèriques, 3 Copes dels Pirineus i 18 Campionats 
de Catalunya. 

Aquests 100 anys de rugbi a Sant Boi, Catalunya i Espanya són una oportunitat 
excel·lent per desenvolupar moltes activitats, no només esportives, també socials, 
que permetin posar un punt i seguit a una magnífica història que va a començar un 
1921 a Sant Boi de Llobregat.

2021
Avui dia, aquest palmarès és ben extens tenint en compte només els títols de 
l’equip Sènior Masculí. Fins ara, la U.E. Santboiana ha aconseguit un total de 7 
Lligues, 12 Copes del Rei, 4 Copes Ibèriques, 3 Copes dels Pirineus i 18 Campio-
nats de Catalunya. 

Aquests 100 anys de rugbi a Sant Boi, Catalunya i Espanya són una oportunitat 
excel·lent per desenvolupar moltes activitats, no només esportives, també socials, 
que permetin posar un punt i seguit a una magnífica història que va a començar 
un 1921 a Sant Boi de Llobregat.





01trobada 
d’empreses

Un dels objectius 
que té la U.E. 
Santboiana amb 
l’arribada del seu 
centenari és fer 
partícips a totes les 
empreses que han 
format part del club 
-anteriors, actuals 
o interessades- en 
un projecte comú 
de futur carregat 
oportunitats.
Aquest camí de 
sinergies amb el 
món empresarial 
començarà amb 
una exposició del 
programa previst 
pel Centenari de la 

U.E. Santboiana. 
D’aquesta manera, 
es posarà sobre 
la taula les possi-
bilitats que ofereix 
un esdeveniment 
d’aquestes carac-
terístiques, consi-
derat d’especial 
interès públic, i 
tots els avantatges 
fiscals que aques-
ta denominació 
oficial suposa. 
L’acte es durà a 
terme amb unes 
aproximadament 
30 entitats, que 
podran conèixer 
de primera mà les 

interioritats d’un 
projecte ambiciós.
El suport del món 
empresarial serà 
rellevant a l’hora 
d’elevar encara 
més una fita tant 
important com és 
la celebració del 
centenari de la U.E. 
Santboiana.



02dòna i rugbi
Nascuda la secció 
femenina de rugbi 
a Sant Boi el 1980, 
el degà ha treballat 
durant dècades 
per impulsar una 
secció del club en 
clara línia ascen-
dent.
Durant el centenari 
de la U.E. Sant-
boiana, el club vol 
seguir potenciant 
el rugbi femení a 
través de xerrades 
exclusives per a 
noies de l’Escola, 
trobades sobre el 
terreny de joc amb 
rugbistes actuals 

que són referèn-
cies a Espanya així 
com clínics amb 
entrenadors de 
rugbi femení.
Assegurar el futur 
del rugbi femení a 
casa nostra és una 
prioritat. D’aquesta 
manera, un dels 
altres objectius 
serà organitzar un 
Torneig Femení 
d’Escoles al Baldiri 
Aleu.





03training camp
A l’estiu, el rugbi 
tampoc descansa 
al Baldiri Aleu. Per 
aquest motiu, la 
U.E. Santboiana or-
ganitza un Training 
Camp de referèn-
cia per a tots els 
joves amants de 
l’oval amb l’objectiu 
de potenciar les 
seves habilitats 
sobre el terreny de 
joc.
Liderat pels millors 
professionals que 
conformen el degà, 
l’objectiu d’aquest 
Training Camp es 
basa en aprendre 
i gaudir de l’esport 
oval en un entorn 

idíl·lic com són les 
renovades instal·la-
cions del Baldiri 
Aleu. 
A través d’una me-
todologia de primer 
nivell centrada en 
l’aprenentatge i 
desenvolupament 
del rugbi, els parti-
cipants gaudeixen 
d’una experiència 
única per evolu-
cionar en totes les 
vessants del joc i 
poder desenvolu-
par el seu talent.
Es tracta d’una 
experiència espor-
tiva completa en 
la que també s’hi 
suma la presència 

de jugadors de primer 
nivell per explicar en 
primera persona com 
es treballa a l’elit del 
rugbi mundial.





04exposició 
fotogràfica

Un dels patrimonis 
més preuats dels 
que disposa la U.E. 
Santboiana són 
els arxius històrics 
que documen-
ten la centenària 
història del club. 
Amb la celebració 
d’aquests 100 anys 
de rugbi arriba el 
moment de recupe-
rar, conservar, or-
ganitzar i difondre 
tot aquest patrimo-
ni vital del degà.
Aquest recorregut 
històric del cente-
nari es vehicularà 

a través d’una ex-
posició fotogràfica 
al maig de 2022 i 
un llibre del mateix 
club per Sant Jordi 
també de 2022. Hi 
haurà la possibi-
litat de desplaçar 
aquesta exposició 
per tota Catalunya 
en un recorregut 
d’itinerància. A 
més, amb l’objec-
tiu d’apropar la 
història del degà 
als mateixos sant-
boians, es publici-
tarà arreu de la Vila 
-escoles, casals, 
barris- l’opció de 
visitar aquesta 
exposició. 





05trobada veterans 
i ex-jugadors

El centenari de la 
U.E. Santboiana 
també és l’opor-
tunitat ideal per 
retrobar i recuperar 
vincles amb tota 
aquella gent que 
ha format part del 
club. 
D’aquesta ma-
nera, es durà a 
terme una Trobada 
d’ex-jugadors del 
club amb un sopar 
a les instal·lacions 
del Baldiri Aleu que 
serveixi, sobretot, 
per recuperar a 

gent que no té 
relació amb la 
Santboiana des de 
fa anys.
Abans del sopar 
hi ha la possibilitat 
d’organitzar un 
acte previ per com-
memorar i recordar 
tota aquella gent 
que ha posat el seu 
gra de sorra per fer 
avançar al club.

ex
-ju

ga
do

rs La celebració 
d’una gran Tro-
bada de Veterans 
amb el Baldiri Aleu 
com a epicentre 
és un dels altres 
grans objectius pel 
centenari de la U.E. 
Santboiana. En un 
torneig social amb 
32 equips repar-
tits en 4 camps 
entre maig i juny 
de 2022, el degà 
gestionarà aquest 
esdeveniment que 
combinarà equips 
d’àmbit estatal i 
internacional. Més 
enllà dels partits 
sobre el terreny de 

joc, s’organitzarà 
un dia d’esbarjo 
amb excursions 
així com un gran 
sopar final de 
cloenda. 
Per poder partici-
par caldrà complir 
amb una quota 
d’inscripció per 
equip i jugador. 
Grans amants del 
rugbi es veuran les 
cares a Sant Boi en 
uns dies de diver-
sió i bons moments 
per seguir gaudint 
de l’oval.

ve
te

ra
ns





06documental, 
sant boi i el rugbi

De forma ex-
terna al club, 
una productora 
s’encarregarà 
d’elaborar un 
documental 
històric de la 
U.E. Santboiana 
que tractarà el fil 
històric del degà, 
la relació entre el 
creixement de la 
Vila i la mateixa 
Santboiana i on hi 
participaran per-
sonatges relle-

vants de la ciutat 
i el rugbi.
El club i l’Ajunta-
ment de Sant Boi 
tindran una còpia 
en propietat del 
documental, que 
s’emetrà per Es-
port3 i també tin-
drà la possibilitat 
de ser mostrat a 
escoles, casals i 
barris de la ciutat 
per fer pedago-
gia històrica de la 
institució. 





07escola i formació 
internacional

Els rugbistes en 
formació del club 
tindran protago-
nisme amb l’or-
ganització d’un 
Torneig distribuït 
en tres caps de 
setmana: un per 
l’Escola -dels 6 als 
12 anys-, un altre 
per les catego-
ries S14-S16 i un 
últim S18. Aquesta 
competició, que 
es celebrarà entre 
desembre i gener 
de 2022 i en cinc 
camps de diferents 
clubs, comptarà 

amb la participació 
d’aproximadament 
40 equips cada 
cap de setmana. 
Les finals de cada 
categoria es dis-
putaran al Baldiri 
Aleu, seu central 
de l’organització.
Els equips que 
conformin el 
Torneig seran tant 
nacionals com 
internacionals i tin-
dran disponibilitat 
d’allotjament tant a 
Sant Boi com a les 
poblacions i ciutats 
del voltant. 





08 equip 
sots-23

La U.E. Santboiana 
vol seguir exercint 
com un dels grans 
referents nacionals 
a nivell de formació 
i creixement de ru-
gbistes. En aquest 
sentit, el Baldiri 
Aleu allotjarà les fi-
nals del Campionat 
estatal Sots-23 en 
un dels últims caps 
de setmana de 
maig de 2022. Dos 
bons dies de rugbi 

a Sant Boi que es 
podrien completar 
també amb un duel 
contra un equip 
estranger S23 .
El club organit-
zarà tot allò refe-
rent a la logística 
d’una competició 
d’aquestes carac-
terístiques a través 
de voluntaris i àrbi-
tres. La disponibili-
tat de l’allotjament 
també serà un 
element important 
que el club treba-
llarà per nodrir els 
serveis que ofereix 
la Vila de Sant Boi.  





09partit del 
centenari

Un dels plats 
estrella del Cente-
nari serà la cele-
bració d’un partit 
Sènior Masculí 
a l’Estadi Baldiri 
Aleu entre el Pri-
mer Equip de la 
U.E. Santboiana 
i el XV President 
amb l’objectiu de 
recrear els inicis 
de la història del 
club.
Es tracta d’un 
partit de circum-
stàncies excep-
cionals contra un 
rival de primer ni-
vell que suposarà 

una assistència 
d’aficionats molt 
important al Baldiri 
Aleu, fet que obli-
garà a a habilitar 
grades supletòries. 

En aquest procés 
per preparar el 
partit cal tenir en 
compte que la 
Santboiana s’enca-
rregarà del paga-
ment del trasllat i 
estada de l’equip 
visitant, procedent 
de França, així com 
la possibilitat seva 
d’estada per dos o 
tres dies. 

Un aspecte important a 
nivell econòmic serà la 

venda d’entrades per part 
del club.





10creu 
sant jordi

Es procedirà a 
sol·licitar la distinció 
de la Creu de Sant 
Jordi a través de la 
petició formal de la 
Federació Cata-
lana de Rugbi. En 
aquesta candidatu-
ra per aconseguir 
un dels guardons 
honorífics més 
importants de Ca-
talunya s’hi

sumaran diferents 
clubs i entitats i 
gaudirà amb el 
suport d’orga-
nitzacions tant 
públiques com 
privades.
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