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Carta oberta del Rugby Club Cornellà
Especialment a tots els socis, jugadors, pares i simpatitzants
Davant de la situació sense precedents en la que ens trobem com a societat: estat d’alerta
sanitària per la malaltia COVID-19,
Davant el Pla para la Transició cap a una Nova Normalitat,
el RCC es comunica oficialment amb tot el seu àmbit d’influència per a donar a conèixer alguns
fets rellevants que afecten a nostre Club, alhora que agrair i donar suport a tota la xarxa de
relacions que tenim establerta per a mantenir la flama de l’esperit del rugby encesa.
1. El Rugby Club Cornellà es troba subjecte a les determinacions de la Federació
Catalana de Rugby, pel que fa a l’àmbit esportiu de competició, i a les de l’Ajuntament
de Cornellà pel que fa a la disposició de les instal·lacions esportives i en ambdós casos
es troba en permanent contacte per a rebre les informacions de primera ma.
2. A mida que anem entrant en les diferents fases de la Nova Normalitat, tant la Federació
com l’Ajuntament ens aniran marcant, d’acord amb les instruccions de les autoritats
sanitàries, la manera de poder reprendre les activitats esportives i socials habituals.
3. D’acord amb el procés d’assoliment i d’entrada a noves fases, el Club informarà
immediatament de les activitats que es puguin fer. El entrenadors i delegats guiaran els
procediments a través del grups de conversa establerts.
4. Actualment la FCR ha informat als Clubs d’una sèrie de determinacions que consten al
document “Nota Informativa de la FCR”. Així mateix la FCR ha tramés als clubs un
“Informe de la Comissió Sanitària”. Tots dos documents estan a disposició al Facebook
del Club i a la WEB. També es troben a la WEB oficial de la FCR.
5. D’acord amb l’esperit de la FCR, que pretén iniciar la propera temporada donant
prioritat a la fidelitat dels seus associats, el RCC també enfocarà el projecte esportiu i
social de la propera temporada estimulant i afavorint la continuïtat dels esportistes per
sobre de la promoció i difusió, tot i que també formaran part del projecte.
6. Agrair a tots els col·laboradors del club: entrenadors, monitors, delegats i membres de
la junta la tasca de cohesió dels grups mitjançant les Xarxes socials; la preparació
d’activitats com entrenaments, vídeo-conferències, entrenaments on-line, reptes i
tantes altres que han permès mantenir la cohesió, interès i, fins i tot l’entusiasme dels
nens i nenes.
7. Agrair a tots els participants en els grups de xats l’interès i el contacte que ha permès
que l’Ajuntament pogués actuar en diversos casos de necessitat per a que cap ciutadà
de Cornellà quedés aïllat i tingués una atenció digna.
8. Esteu atents als diferents xats de conversa per a rebre les notícies dels inicis de les
activitats i de les condicions en que es faran.
Demà dia 10 de maig, es una data assenyalada pel Club, es compliran 89 anys del primer partit
de Rugby celebrat per aquesta institució. Va ser a l’estadi de Montjuïc davant l’Agrupació
Esportiva Joventut, data que prenem com de la fundació del RCC,

Gràcies a tots per ser-hi avui i permetre que anem complint aniversaris
La Junta del Rugby Club Cornellà
9 de maig de 2020
http://www.rugbyclubcornella.com/
https://www.facebook.com/RugbyClubCornella
https://twitter.com/RCCornella
https://www.youtube.com/channel/UCvhkw2MnpCLbTdi4OTyPLd

