VÅRA

FÄRGER

År 1910 valde RCD Espanyol färgerna vitt och
blått att pryda tröjor och emblem, därför att
färgkombinationen fanns på Roger de Llurias
sköld, den store katalanska medeltida amiralen
av Almogavars, vars beundrade
och välkända soldater seglade
runt
om
på
Medelhavet.

FRAMGÅNGAR

STORA SPELARE

Den första titel som RCD Espanyol vann var cupen
Macaya år 1901, klubbens första framgång. År 1929
vann laget för första gången Copa del Rey, som på
den tiden hette Copa de España, en titel man sedan
även vann åren 1940, 2000 och 2006.

I mer än 100 år har Espanyol haft spelare som gjort
sig kända över världen. Den första stora idolen för
de flesta var målvakten Ricardo Zamora. Efter
honom följde andra spelare som skrivit in sig i
fotbollshistorien: Marañón (klubbens främsta
målskytt fram till 2007), N’Kono, Lauridsen,
Pochettino, med flera.

Copa del Rey-segern år 2006 firas

Espanyol-tröjor 1952

Espanyol har deltagit i UEFA-cupen ett flertal gånger
och nådde final både 1988 och 2007.
Samtidigt har RCD Espanyol ett av Spaniens bästa
damfotbollslag. Espanyols damer vann “Superliga”
2006, motsvarigheten till herrarnas primera division,
och vann spanska cupen åren 1996, 1997, 2006 och
2009.

En av många klassiska upplagor av Espanyols förstaligalag

Inom Espanyol är man också mycket stolta över de
många spelare som fostrats i klubbens
ungdomsled. Bland dessa var Daniel Solsona
förmodligen den största under förra seklets sista
fjärdedel. Bland nu aktuella spelare är Raul
Tamudo (klubbens mesta målskytt i högstaligan)
en av dem som gått den långa vägen genom
ungdomslagen. Dani Jarque, som tragiskt avled på
ett träningsläger i Italien innan säsongen 20092010 började, var ett föredöme i alla de olika
Espanyol-lag han tillhört genom åren.

Espanyols tröja säsongen 2009-10

Damlaget

ARENOR

R.C.D. ESPANYOL

RCD Espanyol från Barcelona började spela fotboll
på ett stort övergivet fält nära kyrkan Sagrada
Familia. 1923 flyttade man in på stadion Sarriá, en
mytomspunnen plats för alla Espanyol-supportrar,
där man stannade till och med säsongen 19961997.

Vår maskot: undulat (periquito, perico)
Redan tidigt efter klubbens bildande kom dess
supportrar att kallas “periquitos” (små undulater). Det
finns några alternativa förklaringar till att det kom att
bli så. En möjlighet är att det i området kring stadion
Sarriá bodde flockar av undulater. En annan version
pekar på en populär tecknad serie som en journalist
associerade till Espanyols supportrar.

Med start 1997 använde Espanyol Olympiastadion
på berget Montjuïc som sin hemmaplan.
Den 2 augusti 2009 ägde den officiella invigningen
av Espanyols nya stadion i Cornellá-El Prat rum,
med en vänskapsmatch mot Liverpool FC
(Espanyol vann med 3-0). Den nya arenan kallas
för närvarande Estadio RCDE: möjligen kan
namnet komma att bjudas ut till någon sponsor.

Hur det än gick till blev “periquito” eller ”perico”
Espanyols maskot. Nu är den vänskapliga, sociala
fågeln klubbens förmodligen mest kända symbol och
igenkänningstecken.

Den här broschyren kan laddas ner från
http://www.pericossinfronteras.com
V 11-2009-sw

HISTORY
RCD Espanyol de Barcelona är en av de äldsta
och viktigaste klubbarna i spanska ligan. År 1900
grundade Angel Rodríguez “Sociedad Española de
Football”, en klubb för universitetsstudenter som
ville spela den nya sporten som importerats från
England. Namnet valdes för att skilja klubben från
andra klubbar I Barcelona som dominerades av
utländska spelare. Efter flera smärre ändringar av
namnet blev klubben Reial Club Deportivo
Espanyol år 1912, då kung Alfonso XIII förärade
klubben den kungliga titeln. RCD Espanyol är den
sjätte mest framgångsrika klubben i den spanska
ligahistorien.
I maj 2007 rankades klubben på tio-i-topp av
IFFHS Club World Ranking (www.iffhs.de), då
klubben för andra gången nått final I UEFA-cupen..
Under årens lopp har även lag inom friidrott,
basket,
rullskridskohockey
och
volleyboll
representerat Espanyol, och försvarat klubbens
färger och märke.

