PRINCIPALS ÈXITS

ELS NOSTRES

COLORS

El 1910, el RCD Espanyol va elegir
els colors blanc-i-blaus per a la seva
samarreta i el seu escut, perquè
aquesta combinació de colors
apareix a l'escut del gran almirall
dels Almogàvers "Roger de Llúria”,
admirables soldats que van solcar la Mediterrània
durant l'Edat Mitja.

La primera Copa guanyada pel RCD Espanyol va
ser la copa Macaya, el 1901, que va significar el
primer èxit del club. El 1929, va guanyar la seva
primera Copa d'Espanya (actualment Copa del Rei),
títol que va guanyar una altra vegada el 1940, l'any
2000 i recentment el 2006.

GRANS JUGADORS
Durant més de cent anys, el RCD Espanyol ha
tingut jugadors de fama mundial. Segurament el
primer i més gran ídol hagi estat el porter Ricardo
Zamora. Després d'ell, romanen en el record
jugadors com Marañón el nostre major golejador
fins a juny 2007, N'Kono, Lauridsen, Pochettino...

Celebració de la Copa del Rei 2006

L'Espanyol ha participat en la Copa de l'UEFA en
diverses ocasions i va ser finalista en 1988 i 2007.
D'altra banda, el RCD Espanyol té un dels millors
equips de futbol femení d'Espanya. Ha guanyat la
Superlliga en 2006, equivalent a la primera divisió
masculina, i de la Copa d'Espanya (Copa de la
Reina) en 1996, 1997 i 2006.

Un equip que tots els grans aficionats coneixen de memòria

Samarreta de l'Espanyol el 1952

Estem especialment orgullosos dels jugadors
sorgits de la pedrera. Entre ells, Daniel Solsona
ha estat possiblement el més emblemàtic durant
l'últim quart del passat segle. Avui en dia, Raúl
Tamundo és el vaixell insígnia de la nostra
pedrera i és el major golejador de la història del
club (en primera divisió). Una gran part dels
jugadors del primer equip s'han format en els
equips inferiors.
Equipació de l’ Espanyol en la temporada 2006-2007

Equip femení

ESTADIS

R.C.D. ESPANYOL

El RCD Espanyol de Barcelona va començar a
jugar en un descampat, al costat de la Sagrada
Família. Des de 1923 i fins a final de la temporada
1996-97, el Club va residir en el, per a nosaltres,
gloriós estadi de Sarrià, un lloc mític per a tots els
espanyolistes.

La nostra mascota: el periquito

Tanmateix, des de 1997 l'Espanyol ha estat jugant
a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, possiblement un
dels millors d'Europa.

Poc després del seu naixement els seguidors del
RCD Espanyol van ser coneguts com "periquitos".
Hi ha diferents explicacions. Podria deure's a les
bandades de periquitos que per llavors es trobaven
als voltants de l'estadi de Sarriá. Una altra possible
explicació està relacionada amb el "gat Periquito",
dibuix que apareixia en una tira còmica dels diaris
de l'època i que s'associava amb els seguidors de
l'Espanyol.
En qualsevol cas, el periquito es va convertir en la
mascota de l'Espanyol i ara, aquest ocell simpàtic i
sociable és un dels nostres majors símbols i la
manera en la qual la majoria de la gent ens
identifica.

HISTÒRIA
El RCD Espanyol de Barcelona és un dels més
antics i importants clubs de la Primera Divisió
espanyola. En 1900 Ángel Rodríguez va fundar la
"Societat Espanyola de Futbol", un club format per
universitaris aficionats a jugar un nou esport
recentment importat d'Anglaterra. Va escollir
aquest nom per diferenciar-lo d'altres clubs de
Barcelona en els quals dominaven els jugadors
estrangers. Després d'alguns petits canvis de nom,
el 1912 va passar a denominar-se Reall Club
Deportivo Español. En aquesta data, el rei Alfonso
XIII el va investir com a "real", títol que el club va
disputar i va guanyar a l'altre club de Barcelona.
En maig de 2007, el club era entre els deu
primers en la calcificació del IFFHS Club World
Ranking (www.iffhs.de).

Però l'Espanyol no ha estat només un club de
futbol. Històriques seccions com les d'atletisme,
bàsquet, hoquei sobre patins o voleibol hi han
defensat nostres colors i compartit el nostre escut.

El club té en aquests moments un nou estadi en
construcció a Cornellà. S'espera la seva
inauguració per a l'any 2008.

Aquest fullet pot descarregar-se des de
http://www.pericossinfronteras.com
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