
COMUNICAT DE PREMSA 

 
 

L’INEF RENUNCIA A LA CONVOCATÒRIA DE LA SELECCIÓ CATALANA PER 
DISPUTAR EL CAMPIONAT AUTONÒMIC 

 
Les jugadores de l’INEF Barcelona de rugbi, actual Campió d’Espanya i de Catalunya, han decidit 
renunciar a participar amb la Selecció Catalana al Campionat Autonòmic, la primera trobada del qual 
tindrà lloc a Lleida el proper dissabte 10 de desembre, contra Castella i Lleó. El motiu de la renúncia 
són les negatives per part de la Federació Catalana de Rugbi durant la temporada a la petició del 
conjunt de Barcelona de no fer coincidir partits de Lliga i partits de la Selecció Espanyola.  
 
L'últim cas en què la Federació ha negat l'ajuda a l'INEF Barcelona es va produir el passat 27 de 
novembre en el partit de Lliga que enfrontava l'equip barceloní amb el Club de Rugbi Sant Cugat, i que 
va coincidir amb la participació de fins a quatre jugadores de l'INEF en la consecució d’una plaça per al 
Mundial amb la Selecció Espanyola. Aquest fet va obligar a l'actual campió estatal a competir amb 12 
jugadores al camp (tres menys de les reglamentàries). 
 
Davant la petició de l'INEF a l'ajornament del partit contra el Sant Cugat per falta d'efectius, el Jutge 
Únic del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva va resoldre que "no es considerarà com a causa 
justificada per acceptar l’ajornament del partit la participació de qualsevol dels equips en qualsevol 
altre activitat esportiva, competició, jornada o partit no organitzat per la Federació Catalana de 
Rugbi". Així doncs i un cop més, la convocatòria de les jugadores en competicions internacionals i 
com a representants de la Federació Catalana no va semblar ser un motiu de prou força per al canvi 
de data d’un partit de Lliga. 
 
“A nosaltres ens sap molt greu prendre aquesta decisió. És un gran honor representar Catalunya 
dins i fora del camp de rugbi i el sentiment d’aquesta selecció va més enllà dels vuitanta minuts 
amb la pilota ovalada. Però no volem representar a una federació que ens ha donat l’esquena en 
diverses situacions des de l'inici de la temporada quan ho hem necessitat, i per això, renunciem a la 
convocatòria”, afirmava una de les jugadores més veteranes de l’INEF.  
 
Any rere any l’equip s’ha trobat amb la mateixa situació, però no ha estat fins aquesta temporada que 
n’ha patit les conseqüències al camp, ja que la falta de fitxes ha fet que s'hagin hagut de presentar 
amb dotze o tretze jugadores als partits durant els mesos d'octubre i novembre. L'escassetat 
d'efectius en els partits ha sigut la causa de nombroses lesions que a banda de perjudicar l'equip 
psicològicament, ha reduït encara més la plantilla, generant una situació precària. D’aquesta manera 
la no participació en els partits de la Selecció Catalana també les ajuda en el procés de recuperació i 
preparació ja que al gener han de fer front a una Divisió d’Honor amb una plantilla poc nombrosa. 
 
Tot i la problemàtica al llarg de la lliga Catalana, el passat dissabte 3 de desembre l’INEF ha revalidat el 
títol de Campiones de Catalunya. Però val la pena el preu que han pagat per poder-hi arribar? 


