COMUNICAT DE PREMSA
Acte multitudinari a la inauguració de la Penya
Espanyolista “Rubí Blanc i Blau”
L’esdeveniment, que es va celebrar a les instal·lacions del ZEM
Can Mir, va comptar amb una amplia presència institucional, del
RCDEspanyol i del seu entorn, i de les famílies i jugadors del CEF
Can Mir
Ahir es va viure a les instal·lacions del ZEM Can Mir un gran acte per a
celebrar la inauguració de la Penya Espanyolista “Rubí Blanc i Blau”.
L’esdeveniment, que va ser multitudinari i va aplegar més de 300
persones, va comptar amb la participació institucional de l’alcaldessa Ana
Mª Martínez, del regidor d’esports Juan López i de diferents representants
de partits de la ciutat; de la directiva del RCDEspanyol personalitzada per
l’ex-jugador Iñaki Pérez de Arrilucea, de la presidenta de la Federació de
Penyes Araceli Pérez, del capità de l’equip Victor Sánchez, del
comunicador Sergi Mas, de la il·lustradora Montse Buñuel, de l’expresident
i fundador del CEF Can Mir José Martínez “el Mister”, de mitjans de
comunicació i de molts de “pericos” de la ciutat i de la comarca.
Volem fer un agraïment molt especial a les famílies, als jugadors i
jugadores, als tècnics i als responsables del Club Escola de Futbol Can Mir
pel seu suport a l’acte i a la creació de la nova penya, que també ens fa
grans com a entitat i amb la que compartirem molts projectes i moments
especials. També al president de la Penya, Ivan Moreno, i a Xavi Mas per la
feina realitzada i fer que l’acte fos un èxit.
Des del Club Escola de Futbol Can Mir, i per part del seu president Jordi
Peiró, vàrem aprofitar la presencia de l’alcaldessa i del regidor d’esports
per explicar els projectes que estem tirant endavant i el creixement de
l’entitat, reivindicar unes instal·lacions dignes, en condicions i
homologades; de portar el nom de la ciutat més enllà del nostre terme
municipal, i la vocació del nostre Club de col·laborar amb altres entitats
de la ciutat per que facin seu aquest equipament municipal i puguem
treballar conjuntament.
Rubí, 11 d’octubre de 2018
Per ampliar la informació, us podeu adreçar a Xavi Mas al telèfon
609.659.595
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