
BCN Rugby Subaquàtic 

El Club BCN Rugby Subaquàtic va sorgir a Barcelona l’estiu del 2005 per iniciativa de 

joves colombians i es va inscriure al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 

Catalunya. Era i és (de moment) l’únic club de Catalunya que realitza aquest esport. En 

el seu primer any i mig de vida, el club aconsegueix tres objectius importants: un lloc 

d’entrenament regular a les Piscines Bernat Picornell, el compromís d’assistència de 

diversos jugadors i participar en torneigs. 

 

Entrenaments a les Bernat Picornell 

En el 2007, el Rugbi s’inclou als Estatuts de FECDAS i té el seu propi Comitè a la 

Federació, que li permet participar en el Campionat d’Espanya i realitzar un OPEN DE 

CATALUNYA. Així mateix, alguns jugadors del club formen part de la Selecció Espanyola 

en els Jocs Mundials CMAS a Bari (Itàlia). 

Ja en el 2008 es crea un torneig internacional, la Barcelona CUP, que reuneix equips 

nacionals i internacionals i que continua celebrant-se avui en dia. Com a nota cultural, 

es presenta el curt-metratge ‘SOTA L’AIGUA’, un homenatge a aquest esport, realitzat 

pel jugador Andrés Erazo i amb la participació desinteressada de membres del Club. 

Arribats al 2009, es produeix el triomf de l’equip femení, de recent formació, en el 

Campionat d’Espanya de Rugbi Subaquàtic (CERS), que li permet participar en el 



torneig de clubs d’Europa, la Champions Cup, a Berlín per primer cop. Durant aquell 

any i en el 2010, el club guanya socis i millora la qualitat del joc. 

 

Champions Cup Berlin 

La gran fita de l’any 2011 va ser la participació de jugadores del club al Mundial de 

Hèlsinki, on la Selecció Espanyola va obtenir el setè lloc en la categoria femenina i 

dotzè en la masculina. Apart d’això, l’equip femení va volar a Berlín per participar com 

les campiones d’Espanya per tercer any consecutiu a la Champions Cup. 

Del 2012, destaca el Campionat d’Espanya d’Autonomies (CERS Autonomies) i la 1ª 

Copa de Catalunya. I un any més, amb el triomf femení en el Campionat d’Espanya de 

Clubs (CERSC) el 30 de Juny a Barcelona, l’equip guanya la seva plaça per la Champions 

Cup de Novembre a Berlín. També, la Barcelona Cup torna a celebrar-se a l’Agost, amb 

la presència de molts clubs Europeus e Internacionals de primer nivell. Al setembre del 

2012, el Club canvia de lloc d’entrenament de les Picornell a la Piscina Sant Jordi, on 

comença una nova etapa. 


