RCDE STAD�UJM
El Tour RCDE ofereix la possibilitat de
reviure la magia de rRCDE Stadium.
coneixer els seus secrets i entendre
la historia d·un club amb 121 anys
plens de moments inoblidables.

RCDE STAD�UJM
VISITA A L'ESTADI
En aquest recorregut passejarem per les
nostras instal•lacions i us ensenyarem espais
únics. així com també els murals histories que
es traben repartits per diferents zones de
rEstadi. T 1 has imaginat alguna vegada com
seria fer d1entrenador? Parlar durant una
roda de prensa? Poder ser a dins del vestuari
del primer equip? O quina és la vista des de la
llotja presidencial? Sens dubte viuras una
experiencia que t·apropara al món del futbol i
sentires el mateix que els jugador& del primer
equip!

ESPAI HIST6RIC
Durant el tour també es visitara respai
historie dedicat al Club. La Sala Historica
Ricardo Zamora és rescenari on podreu
veure tates les copes. trofeus. insignias i
reconeixements que ha obtingut rentitat
durant tata la seva historia.
La sala també és un memorial de les
seccions esportives que la institució ha
acollit al llarg del temps. i recull un
apartat del futbol base i del femení.
D1 altra banda. al passadís que hi ha al
costat d1aquesta. que uneix els vestidor&
amb la zona mixta. hi ha exposades
practicament tates les samarretes que
ha lluit el primer equip des de rany 1900.
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VISITA EL VE&TUAAI
DEL PRIMEA EQUIP
Durant el tour visitarem un
deis espais més privats i
meravellosos del recinte.
Ens endinsarem a la zona on
el primer equip es prepara
abans de saltar a la gespa.
Un vestidor al nivell d·un
equip de primera amb tates
les
comoditats
i
última
tecnologia.
Podras sentir el mateix que
viuen els jugadora abans de
sortir al terreny de joc
i seure a la butaca del teu
jugador preferit!

TÚNEL I TEAAENV DE JOC
Travessarem el túnel que
ens porta cap al terreny
de joc i podrem gaudir de
les impressionants vistes
que fan tan especial el
nostre
temple.
També
podras fer fotografies des
de la zona d"escalfament i
somiar que ets un dels
nostres jugadors assegut
a la banqueta del primer
equip.

TOUR RCDlE
AUDITOAI JUAN
SEGURA PALOMARES
Visitarem la sala on s'acullen
diferents esdeveniments com
poden
ser
les
rodes
de
premsa i les presentacions de
les noves incorporacions de
la temporada.
Allà es podrà fer un simulacre
de roda premsa i podreu
respondre preguntes com si
fossiu els nous fitxatges de la
temporada!
Tanmateix, a la part superior
de la sala també podreu
trobar les fotografies dels
jugadors blanc-i-blaus que han
sigut internacionals amb la
sel·lecció absoluta espanyola
i, també, tots els entrenadors
del primer equip des de l'any
1929 fins l'actualitat.

ZONA MIXTA
Visitarem
també
la
zona mixta que és el
lloc on es duen a terme
les entrevistes un cop
ha finalitzat el partit.
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PASSADÍSDE
SAMARRETES
En aquest passadís que
ens porta fins els vestuaris.
podem trobar les 104
samarretes que han sigut
vestidas pels jugadors de
l"Espanyol des del 1900
fins aquest últim any.

SALA HISTORICA
RICARDO ZAMORA
Enmig del passadis trobarem
la Sala Historica on hi ha a
disposició del públic les copes
més importants. fotografies i
altres objectes rellevants que
formen part de la historia de
l"Espanyol.
Les més importants a destacar
són les 4 copes del Rei (1929.
1940.2000 i 2006). les dues
Copes Macaya de 1902/03 i
1903/04. que va ser la primera
competició estatal que es va
duur a terme. i les dues
plaques
commemoratives
aconseguides en disputar dues
vegades la final de la UEFA Cup
(1988 i 2007).
Els partic ipants també podran
veure
una
zona
dedicada
especialment
a
tates
les
seccions que en algun moment
van formar part del Club.
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SALA PRESIDENT
Visitarem
el
bust
d'Ángel
Rodríguez i coneixerem com
va nèixer l'RCD Espanyol.

Visitarem també la zona
destinada a preservar la
dels
memoria
historica
presidents que han format
part del nostre club. des del
fundador., Angel Rodríguez.
fins l"actual president. Chen
Vansheng.

LLOTJA
PRESIDENCIAL
Veurem també la tribuna
presidencial i gaudirem
de
les
espectacular&
vistes del nostre Estadi.

tJn plaer per a la vista
de �ualsevol perico!

TOUR RCDlE
SALA AUDIOVISUAL
Entrarem a la Sala Executive per viatjar
a través del temps i coneixer d1una manera
més propera qui som. d·on venim i perque
és tan important el sentiment arrelat als
colors blanc-i-blaus.
Amb una espectacular i emotiva projecció
en 360º viuràs una experiència única.
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ZONA EXECUTIVE
La grada intermitja. destinada als membres
VIP. disposa de diversas sales privadas que
normalment estan destinadas a sponsors i
emprases.

.4.

Just al centre de ranella intermitja. comptem
amb una sala coneguda com la Showroom
de LaLiga.
És
en
aqu esta
sala
des
d·on
es
retransmeten en directa els partits que es
ju gu en a rEstadi i. per tant. és la vista que
tenim quan veiem els partits a través de la
televisió.

MURAL DANI JAAQUE.
MINUT 211 ESTATUA
Finalitzarem el tour en un deis espais
más especials de rEstadi. Recordarem
qui va ser en Dani Jarque i la
seva trajectoria professional i vital amb
l'Espanyol.
En Dani ens va ensenyar maltas coses. va
lluitar pels seus somnis i ens va
aferir moments inoblidables com a
jugador i capita del primer equip.
EH va ser i és un gran referent par tots
els jugadors del plantar., un exemple
d'esfo9 i dedicació. En definitiva, una
llegenda.

TOOR RCDE
OBJECTIUS
PEDAG0GICS
Fomentar
l"interes
per
coneixer la historia d·un deis
clubs más rellevants del
futbol catala.
A.portar una visió global deis
fets
histories
más
importants de la historia
blanc-i-blava.
Desenvolupar la imaginació i
el gust par expressar par
mitja del llenguatge verbal
idees. preguntes. fets. etc.

HOAAAIS
El tour té una durada
aproximada d"una hora i
es pot reservar:
• De dimarts a
divendres a les 16:30.
• Dissabte a les 12:30.
Les entradas es poden
aconseguir a través de la
pagina web oficial del club o
bé. a través de l�pp oficial.

Donar a coneixer i compartir
la importancia del sentiment
blanc-i-blau.

Els dies de partit a casa i els
dies posterior& als partits a
l"Estadi no es realitzaran
tours. Tampoc es podran
dur a terme en cas que
estigui entrenant el primer
equip.

PREUS

ACCÉ& PEA A PERSONE&
AMB DIVEA&ITAT FUNCIONAL

No Socis:15C
Socis:10C
Menors de 10 anys: 5C
Grups de 50 persones o
més:BC

L"Estadi de l"RCDE permet
realitzar el tour sense
problemas d"accés per
aquellas persones amb
diversitat funcional física.
ja que l"Estadi esta equipat
que
amb
ascensor&
permeten l"accés a tots
els espais que es visiten
durant el tour. En cas
d"utilitzar els ascensors.
es dura a terme una petita
variació del recorregut.

TOOR RCDE
COMI AAAIBAA-HI?
- Autobús 67 o 68 des de PI.
Catalunya

CONTACTA AMIB
NOSALTAES
- Informació:
tour@rcdespanyol.com

- Metro L5 Cornella
- Rodalies R4 i R7 Cornella
Centre
- FGC LB Cornella-Riera

- Telefon:
- 932 927 700 (ext. 3018)

