Moció per la reforma urgent del camp de rugbi de les
pistes poliesportives
L’esport és una eina bàsica per a la convivència i l’enriquiment social i cultural. A més
de contribuir a millorar la salut, la pràctica esportiva aporta valors lúdics, integradors i
educatius.
Des d’aquest punt de vista, el paper de les institucions –i, molt especialment, dels
ajuntaments– ha de ser posar els mitjans necessaris per tal que la ciutadania pugui
gaudir de la pràctica de l’esport en tantes modalitats com sigui possible.
A la nostra ciutat, l’any 2007 es va crear el club de rugbi SEL Vilanova. Ara mateix, el
club compta amb 170 fitxes de jugadors de totes les categories, des dels Sub 8 fins als
Veterans (majors de 35 anys). Cadascun dels equips del club competeix en la seva
categoria (el primer equip, a la màxima categoria del rugbi català).
Més enllà del vessant estrictament esportiu, el SEL Vilanova i la Geltrú s’ha preocupat
sempre per la promoció dels valors que aporta el rugbi (treball en equip, afany de
superació, etc) i pel compromís amb la ciutat. Com a mostra d’aquest compromís,
durant la temporada 2014-2015, el club ha organitzat PAEs per a 1275 estudiants a
Vilanova i 150 a Cubelles, ha organitzat dos grups de 20 alumnes a la UEC (Unitat
d’Escolarització Compartida) i 20 nens del Centre Obert Sant Joan. A més, el SEL VNG
col·labora amb la regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes (4
jugadors derivats), té també 4 jugadors que practiquen l'esport del rugbi per prescipció
medicopsicològica i manté contactes amb la regidoria de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal d'afavorir la pràctica de l'esport i
l'assumpció dels valors a una desena de nens i joves als quals beca de manera interna.
Des dels seus inicis, el club entrena i competeix al camp de les pistes poliesportives de
la ciutat. Amb els anys, el terreny s’ha anat deteriorant progressivament fins al punt
que, ara mateix, és poc apte per a la pràctica esportiva. Les contínues lesions
provocades per les deformitats del terreny –que ja han provocat que diversos jugadors
abandonin el club– i les reiterades queixes dels equips que vénen a competir a
Vilanova exigeixen una actuació ràpida per part de l’Administració per tal que el club
disposi d’una infraestructura amb unes mínimes condicions.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adopta els següents acords:
1. Fer una actuació urgent al terreny de joc per tal d’aplanar-lo i eliminar-ne les
pedres, de manera que s’hi pugui garantir la pràctica esportiva en condicions. Aquesta
actuació hauria d’estar feta, a tot estirar, abans d’acabar aquest any.
2. Assegurar que qualsevol canvi en el terreny de joc es faci consensuadament amb el
club SEL Vilanova i la Geltrú.
3. Instal·lar un sistema de reg perimetral al terreny de joc.
4. Establir contactes amb el club SEL Vilanova i la Geltrú per tal d’elaborar de manera
conjunta un projecte d’adequació de les instal·lacions a mitjà termini.

