
 

 

Benvolguts Socis        

La Junta de la Penya Blanc-i-Blava de Blanes, està organitzant, a petició de varis 
socis, una visita al nostre estadi de Cornellà-Prat, amb l’objectiu de fer un tour per 
les seves instal·lacions. És a dir, conèixer l’estadi per dins. 

Entre les diverses instal·lacions que veurem, visitarem els següents espais: 

MURAL FOTOGRÀFIC DELS INTERNACIONALS: Podrem contemplar les fotografies de 
tots aquells jugadors que han vestit la samarreta nacional quan eren jugadors de 
l’Espanyol. 

AUDITORI: espai on es fan les rodes de premsa, conferències, presentacions de 
jugadors, etc. etc. 

GALERIA DE SAMARRETES: Veurem emmarcades totes les samarretes de la història 
del nostre club. 

SALA DE RECORDS: Ens emocionarem veient records que formen part de la història 
del nostre club i de la nostra pròpia vida, trofeus, fotografies, etc, etc objectes 
inoblidables que un dia ens varen omplir de il·lusió i que tornem a veure exposats a 
la sala dels records. 

VESTUARI: Visitarem el vestuari del nostre primer equipo i veurem les magnifiques 
instal·lacions de que disposen els nostres jugadors. 

BANQUETA DE L’ENTRENADOR: A través del túnel sortirem al terreny de joc, 
veurem la perspectiva del camp des de la banqueta del nostre equip, per uns 
moments ens sentirem entrenadors de l’Espanyol o jugadors amb ganes de saltar al 
terreny de joc. 

PALCO PRESIDENCIAL: Visitarem la llotja presidencial i veurem la història 
cronològica dels Presidents que ha tingut l’Espanyol en tota la seva història. 

Aquestes són algunes de les instal·lacions que podrem gaudir a la nostra visita.     

El dia escollit és el 10 de setembre a les 11 hores i el preu és el següent: 

 MAJORS DE 15 ANYS: 15 Euros - MENORS DE 15 ANYS 12 Euros.   

El preu inclou entrada al camp i desplaçament en autocar. La sortida serà a las 9 
hores i el retorn a les 13,30 hores. 

El termini per apuntar-se és fins el dia 7 de setembre. 

NOTA: Al tour, como no podia ser d’una altra manera, hi ha un objecte donat per un 
soci de la Penya. Entre totes les persones que endevinin de quin objecte es tracta, es 
sortejarà a la tornada a l’autocar, una pilota amb la signatura dels jugadors de la 
primera plantilla. 

No ho dubteu, serà una experiència per no oblidar, us hi esperem!!  

Telèfon de contacte 649.710.865.  No oblidar la màquina de fotografiar. 

Salutacions. 


