
Homenatge a l’afi ció
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Aquest és un ho
menatge a 

l ’afició del R
CD Espanyol, 

persones que h
an fet, 

fan i faran de 
la força 

d’un sentiment la força 

d’una entitat e
terna.

        FCPE
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L ’ A F I C I Ó ,  
E L  N O S T R E  G R A N  T R E S O R

El 28 d’octubre de 2012 va ser un d’aquells dies que no 
s’obliden fàcilment. En aquell gèlid matí de tardor veia la 
llum per primer cop, a peu del nostre Estadi, una impres-
sionant i emotiva estàtua de bronze dedicada a una afi-
ció, la nostra, que bé podria definir amb aquests mateixos 
adjectius…
Impressionant per gran, per forta, per constant, per llui-
tadora, per tantes coses que se’m fa difícil descriure-la 
amb paraules… Emotiva perquè riu, perquè plora, per-
què somia, perquè té fe, perquè no llença mai la tovallola, 
perquè sap viure al límit, perquè té els sentiments més 
profunds… 
La nostra afició és com aquella roca dins del mar a qui les 
onades li somriuen, de vegades, i colpegen amb força, en 
d’altres. Però ella té molt clara la seva identitat, la seva raó 
de ser, i sempre es manté ferma, orgullosa, disposada a 
tot pels colors que estima, i amb el cap ben alt.  
Així hem fet 112 anys d’història, estimats consocis i 
amics, i així seguirem, doncs el nostre missatge es trans-
met íntegre de pares a fills i de fills a néts, conservant tot 
el sentiment del que significa ser de l’Espanyol. Per això, 
l’estàtua ens representa a tots, als qui som avui aquí, i 
també als qui ja no hi són. És un bonic i merescut home-
natge a tots els pericos de cor. 
Sempre he dit que tenim la millor afició del món, i ho se-
guiré defensant allà on sigui. Tot el mèrit d’aquesta acu-
rada obra d’art de Ció Abellí -la primera escultura d’un club 
de la Lliga dedicada a la seva afició-, és dels amics de la 
Federació Catalana de Penyes, i del seu president, Alberto 
Ariza, que van aconseguir que aquella idea, aquell projecte 
tan il.lusionant, arribessin a bon port amb la generositat 
de particulars, penyes i empreses de l’àmbit espanyolista.
Des d’aquestes ratlles, vull felicitar un cop més a la nostra 
incansable Federació per tan brillant idea, a tots els qui hi 
heu col.laborat i a tota l’afició de l’Espanyol. Aquesta està-
tua, aixecada en el vostre honor, és símbol de l’estima que 
teniu pel nostre Club, que és inesgotable. Sou el nostre 
gran tresor.
Visca l’Afició del RCD Espanyol!

Joan Collet i Diví
President

revista federacio.indd   3revista federacio.indd   3 09/10/13   10:4409/10/13   10:44



F E D E R A C I Ó     C A T A L A N A   

4

L ’ E S T ÀT U A ; 
U N  H O M E N AT G E  A L S  S O C I S

Benvolguts espanyolistes,

Des de fa més de 112 anys, el nostre club té un actiu que 
li dóna una força que l’omple de sentit i  sentiment, cons-
tantment, des de la lleialtat i el màxim compromís,  en els 
bons i els mals moments: la nostra afició. És per aquesta 
raó, que tot sovint hem sentit aquella frase, ja popular en 
l’argot periquito: Aquesta afició és mereix un monument.
Ara fa uns anys va néixer aquesta iniciativa després d’un 
viatge a Anglaterra. De seguida vam creure que el que 
millor representava al nostre club és la seva gent, és a 
dir la nostra afició. Avui,  aquest projecte pioner, iniciat 
per la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol, 
la qual tinc l’honor de presidir, ja és una realitat. Tot això 
ha estat possible gràcies al dur treball de molta gent i a la 
gran col·laboració de moltes persones, penyes, col·lec-
tius i empreses que de forma desinteressada han volgut 
contribuir a que la flama de la memòria i el sentiment sigui 
present, per sempre més, tot just davant del nostre estadi, 
tot representant un homenatge més que merescut a totes 
les persones que han estat, estan i estaran al costat del 
nostre Espanyol. 
Veure cada partit l’estàtua envoltada de gent reproduint, 
justament, aquesta imatge tan familiar de nissagues ge-
neracionals que van junts a recolzar el nostre RCD Espan-
yol, ens omple d’orgull i d’emoció, tot veient com aquesta 
obra realitzada magistralment per l’escultora Ció Abellí, qui 
ha sabut copsar la idea des del primer fins l’últim minut 
del projecte, ja llueix i passa a ser punt de trobada, de 
memòria, de record  i d’esperança de futur per a molts 
espanyolistes.

Pericos, feu-vos vostra aquesta estàtua, 
aquest homenatge és vostre!  

Visca l’Espanyol!

Alberto Ariza
President Federació Catalana de Penyes 
del RCD Espanyol.
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L A  I D E A 

Són molts els homenatges que han rebut al llarg de 
la història del futbol, jugadors, presidents, directius i 
molta gent vinculada al dia a dia dels clubs de futbol. 
Fins a data d’avui,  s’ha oblidat, quasi bé sempre, a 
una de les peces més importants i cabdals, impres-
cindibles per donar sentit a un club: la seva afi ció.

La Federació Catalana de Penyes del RCD Espan-
yol va encetar un projecte transversal que perdurarà 
solemnement per sempre més entre nosaltres,  un 
monument i un homenatge a allò que de generació 

en generació en garanteix i engrandeix el seu futur: 
la seva afi ció, quelcom imprescindible per entendre 
i comprendre la història, el present i el futur del RCD 
Espanyol. 

La millor manera de fer-ho és reproduir la imatge 
més repetida diumenge rere diumenge als voltants 
dels estadis, que ens han acollit al llarg de la nostra 
història, protagonitzada per una nissaga generacio-
nal on són representats els diferents segments de la 
nostra massa social.
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Una família espanyolista que fa aquell ritual dels diu-
menges, tant comú en un club tan familiar com el 
nostre, anar junts a veure el RCD Espanyol, compar-
tint i cedint el testimoni del sentiment perico de ge-
neració en generació: un avi, un pare, una noia i un 
nen. És a dir, homes i dones, avis, pares i fi lls, jovent 
i infants: tota la nostra afi ció representada. 

L’avi representa la història, les arrels, la saviesa, la 
lleialtat, la fi delitat i la perseverança, és a dir, a tota 
la gent gran que ha format, forma i formarà part de 
la nostra massa social durant aquesta etapa de la 
vida.

El pare representa la convicció, la fortalesa, el pre-
sent, la voluntat i la connexió entre generacions.
La noia representa a totes les dones, la naturalitat i 
a  tot el jovent que ha format, forma i formarà part 
de la nostra entitat. 
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L’ infant representa el futur,  l’esperança, la resistència, la il·lusió, 
els anhels i l’ambició. Representa a tots nens i nenes que han estat, 
estan i estaran al costat del RCD Espanyol.

En defi nitiva, un projecte que en el seu conjunt, homenatja a l’afi ció 
del RCD Espanyol, persones que han fet, fan i faran de la Força d’un 
sentiment, la força d’una entitat eterna. Tot un símbol de fi delitat i 
amor al nostre club.

“ (...) D’avis a néts, en noble nissaga
som una sola generació,

el cor encès i la ment molt clara
fidels sempre a l’Espanyol (...)”

Himne ofi cial del RCD Espanyol
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P R O J E C T E ,  
“ F E S - T E  U N  H O M E N AT G E ”
Aquest projecte es va defi nir des de l’ inici com un 
projecte popular, un projecte de l’afi ció i per aquesta 
raó es va voler aixecar-lo amb aportacions i subs-
cripcions populars, per tal de fer més gran, encara, 
el nostre eslògan “la força d’un sentiment”.  Això fa 
d’aquest, un projecte inèdit i pioner en la formula de 
construir-lo.

Per aquesta raó neix la campanya “Fes-te un home-
natge” que està destinada a recollir els recursos ne-
cessaris per fer possible aquest monument. S’han 
dut a terme diverses iniciatives per tal d’assolir l’ob-
jectiu fi nal. Ha estat una iniciativa que ha unit al vol-
tant seu a tots els estaments del RCD Espanyol, Pre-
sidents, Consellers, dirigents, cos tècnic, jugadors i 
afi ció. 

També, els estaments de l’esport i del futbol han vol-
gut reconèixer aquesta idea com queda palès amb 
els suport al projecte del Secretari General de l’Es-
port de la Generalitat de Catalunya i d’ “Afi ciones Uni-
das”, associació que agrupa a totes les penyes dels 
clubs espanyols de futbol.

Però el més important han estat els centenars de so-
cis, penyes, col·lectius i empreses  que han col·labo-
rat i han fet possible que avui aquesta estàtua sigui 
una realitat.

El projecte “Fes-te un homenatge” va ser presentat al 
mes de setembre de 2011 a l’auditori de l’estadi del 
RCD Espanyol, on estaven representades la majoria 
de les penyes del RCD Espanyol. 

D’ençà que aquesta idea va ser presentada, la Fede-
ració Catalana de Penyes del RCD Espanyol,  junta-
ment amb moltes persones que han volgut col·labo-
rar de forma desinteressada en les diverses fases 
del projecte, es van posar mans a l’obra per tal de 
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garantir-ne els recursos i que tots els detalls del mo-
nument tiraven endavant, convertint-se d’aquesta 
manera en una fi ta de tota una afi ció.

Han estat moltes les accions fetes, des de publici-
tat a l’estadi, als mitjans de comunicació, un emotiu 
anunci de TV, fi ns a la venda de bufandes commemo-
ratives del projecte, venudes al voltant de l’estadi du-
rant el partit que es disputà a Cornellà-El Prat entre 
el RCD Espanyol i l’Athletic Club, essent aquest un 
rotund èxit d’acceptació i de vendes.

Aquesta estàtua ha permès im-
mortalitzar el nom de totes aquelles persones que 
han volgut participar en la iniciativa quedant el seu 

nom gravat per sempre més junt al monument. Un 
homenatge etern.

Presentació del projecte a les penyes i als 
mitjans de comunicació a l’auditori de 
Cornellà-Prat: 

La tarda d’un dissabte de setembre de 2011 a l’esta-
di del RCD Espanyol, es va fer la presentació ofi cial 
del projecte on el President de la Federació Catalana 

9
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de Penyes, Alberto Ariza, juntament amb l’escultora 
Ció Abellí varen donar els detalls i van presentar-ne la 
maqueta del projecte, el qual era un autèntic secret 
fi ns aleshores, davant la gran majoria de penyes del 
RCD Espanyol, les que van omplir l’auditori de l’esta-
di.  Tot seguit, es va fer una roda de premsa on va 
ser explicat davant dels mitjans de comunicació, per 
tal de fer arribar aquest il·lusionant projecte a tots 
els racons de l’espanyolisme.

Imatge i màrqueting del projecte
“Fes-te un homenatge”

Tota campanya necessita material per promocio-
nar-la i explicar-la, per aquesta raó és van fer díptics, 
pòsters, cartells i material per promocionar-ho a les 
fi res d’entitats i als diversos actes que les penyes 
fan durant el transcurs de l’any.

Presentació del projecte a empreses

Un dels eixos cabdals de la idea ha estat la con-
secució dels recursos necessaris per fer possible 
el projecte. El suport de les empreses que hi han 
col·laborat ha estat transcendental per assolir l’èxit. 
Per aquesta raó el projecte “Fes-te un homenatge” 
ha estat presentat davant de desenes d’empreses 
per tal que coneguessin de primera mà tota la infor-
mació i l’esperit del projecte.

Presentació del projecte al Consell 
d’Administració del RCD Espanyol 

Fes-te un homenatge va arribar fi ns a la sala de jun-
tes del RCD Espanyol on va ser exhibida la rèplica 
de l’estàtua i va ser exposat el projecte davant del 
Consell d’Administració del RCD Espanyol. 
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Presentació del projecte al Secretari General 
de l’Esport i a “Afi ciones Unidas”

El projecte va travessar les fronteres espanyolistes 
quan vam rebre la visita  a les instal·lacions de la 
Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol del 
Secretari General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, el Sr. Ivan Tibau i del President d’Afi cio-
nes Unidas, Sr.  José M. Suárez Braña, per conèixer 
de primera mà i per lloar i adherir-se a  aquesta 
iniciativa. 

Presentació del projecte a la primera 
plantilla del RCD Espanyol

La primera plantilla del RCD Espanyol, així com el 
cos tècnic també es van sumar a la iniciativa des-
prés de ser presentat el projecte.
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E S C U LT O R A

D’ençà el gener de 1987, ha realitzat 15 exposicions individuals a 
Catalunya, Andorra i França, mostrant les seves escultures en bronze 
de temàtica fi gurativa i els seus dibuixos en tècnica mixta. Durant tot 
aquest temps ha compaginat la creació d’obra pròpia amb la pública i 
d’encàrrec i ha participat en exposicions col·lectives.

Entre l’obra pública realitzada per Ció Abellí cal destacar: “Els nens de 
Sils” (Sils), “FornELLS” (Fornells), “De cor a cor” (Fornells), “Al P.Pujiu-
la” (Besalú), “Escultura per la pau” (Roses), “Jesús” (Catedral de Giro-
na), “Monument a R. Reig” (Figueres), “Miquel Martí i Pol”, “La pagesa 
de Gavà” (Gavà), “A Fidel Aguilar” (Quart), “L’atleta de Geieg”(Girona), 
“Ava Gadner” (Tossa de Mar), Josep i Maria (Hop. Cassà).

ENTREVISTA a Ció Abellí:  

Ha sabut captar molt bé la idea del projecte. Quin ha estat el secret?

El secret ha estat tenir una molt bona comunicació i entesa amb els clients. Quan reps un encàrrec específi c 
has de saber molt bé el que s’espera de l’obra, has d’estar obert i saber escoltar i adaptar la teva manera de 
fer personal als requeriments. Això suposa sempre un repte per a l’artista i, lluny del que pensa molta gent, 
enriqueix moltíssim els coneixements, ja que et fa estar alerta i superar-te en moltes coses.

La Federació de Penyes de l’Espanyol sabia molt bé el que volia i també és mèrit seu haver-m’ho sabut 
transmetre a mi. Ha estat un procés de creació molt profi tós i agradable.

Què li va passar pel cap quan li van encarregar aquesta estàtua?

Em va semblar que era un tema nou i em va agradar moltíssim. Em vaig considerar afortunada de poder-lo 
fer. Em consta que a molts estadis esportius hi ha escultures, però la majoria estan dedicades a esportistes 
o als fundadors dels clubs. Dedicada a l’afi ció em sembla que aquesta és la primera. El tema és llaminer, 

CIÓ ABELLÍ ha estat l’escultora escollida per 
donar-li forma i per tant d’esculpir el monument a 
l’afi ció del RCD Espanyol.
Ció Abellí, (Girona 1963) alumna de l’escultor Ricard 
Sala, és llicenciada en Belles Arts, especialitzada en 
escultura, per la Universitat de Barcelona.

“Espero que amb el temps la gent incorpori aquesta 
peça a la imatgeria del club i la senti profundament i 
amb la mateixa emoció amb que nosaltres l’hem creat”
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doncs a part del signifi cat explícit dels personatges, hi ha tot un discurs dedicat a l’amistat, la fi delitat, el 
respecte i la solidaritat entre persones que potser són desconegudes però que se senten unides per una 
causa comú. Em va semblar també una invitació a que la gent es respecti i es valori, un sentiment que sovint 
s’oblida quan es pensa en la competitivitat que generen els esports d’elit. Tot un encert.

Sabem que no és gaire “futbolera”. Ha canviat res la seva percepció sobre l’afi ció del 
RCD Espanyol després de treballar en aquest encàrrec?

No sóc gaire “futbolera” perquè no sóc afi cionada al món dels esports en general. Tampoc ha canviat la 
meva percepció del RCD Espanyol, ja que tinc molt bons amics que en són socis i seguidors i en conec 
el tarannà. Per ells ja sabia que és molt propi d’aquest club que el sentiment es transmeti de generació 
en generació; sempre m’havia semblat un club molt semblant als dels pobles petits però d’alta volada. Un 
club que la gent no abandona fàcilment, doncs no en són simpatitzants a causa de les victòries fàcils. Hi ha 
molta gent que s’apunta al carro del vencedor sense importar-li gaire res més que ésser comptat entre els 
victoriosos, i això no passa en l’Espanyol. La gent  en forma part de cor, passi el que passi, doncs crec que 
el que els emociona és el joc i la lluita constant. Solen ser persones de caràcter ferm.

El que valoro molt és haver pogut conèixer més profundament com és per dintre un club de futbol. Reconec 
que he seguit alguns partits i he gaudit amb el joc. Les visites a l’estadi han servit per valorar aquesta mag-
nífi ca obra arquitectònica que teniu. L’acolliment que se m’ha fet des del primer dia ha estat immillorable, 
cordial, m’han fet sentir com a casa. Com a casa, veieu? En família.

Quina fase del projecte l’ha fet patir més, artísticament parlant? 

La fase més complicada és la d’establir un bon diàleg entre les quatre fi gures que componen el grup, una 
feina de composició que no és fàcil. A vegades es tracte de variar i ajustar detalls que poden semblar petits 
però que són importantíssims per al bon funcionament d’una composició equilibrada.

També vaig treballar moltíssim en la recerca de com 
dotar els personatges d’una ànima personal però no 
tancada o específi ca: es tractava de crear un perso-
natge amb molta projecció, calia dotar-lo d’humani-
tat, però no d’uns trets massa propis, havia de ser 
de tal manera que molta gent s’hi sentís identifi cada, 
no podia semblar un retrat d’ algú en especial.

 Els petits detalls són els que fan més “gran” 
aquesta escultura?

Els petits detalls de composició sí, però no els que 
podríem considerar superfi cials. Sóc del parer de 
que si l’estructura no està ben muntada, amb els de-
tallets de superfície no es soluciona res.

Aquests detalls de composició són els que no 
s’aprecien a simple vista si no els busques. Són 
aquells que fan que una obra funcioni o no, que es-
tigui ajustada al que vol representar. Cada fi gura ha 
de ser vàlida per sí mateixa però actuar també en 
el conjunt.
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Per a mi el realisme s’aconsegueix deixant un marge d’imaginació a l’espectador, per això cuido molt més 
el que se’n desprèn de l’obra que no l’aspecte superfi cial, com podrien ser les textures dels vestits o detalls 
dels cossos. 

Què sent en veure l’estàtua fi nalitzada? És tal com se l’imaginava? 

No hi ha hagut sorpreses en aquest aspecte, tingui en compte que quan es fa una obra d’aquestes carac-
terístiques es treballa molt a fons i amb seguretat. Havíem fet una molt bona prospecció del lloc i de les 
funcions que ha via de complir, també de les mides adequades i de com seria la instal·lació. Al composar 
les fi gures es va tenir en compte també que anaven sobre una base elevada, per a que les perspectives no 
la  perjudiquessin.

De totes maneres, quan s’acaba una obra es té una experiència acumulada que no es tenia al començar-la 
i per a un artista sempre és inevitable pensar que es pot millorar. Mai se’n sap prou, sempre es pot anar 
més enllà.

En veure aquesta obra acabada sento satisfacció, sobre tot en sentir que els clients estan contents. Crec 
que hem fet bona feina amb el treball de tots plegats: des de la Federació amb l’Alberto Ariza i l’Araceli Pérez 
al davant, la foneria Barberí i una servidora. Ha sigut una experiència molt maca i espero que amb el temps 
la gent incorpori aquesta peça a la imatgeria del club i la senti profundament i amb la mateixa emoció amb 
què nosaltres l’hem creat.

revista federacio.indd   14revista federacio.indd   14 09/10/13   10:4409/10/13   10:44



  D E    P E N Y E S

15

P R O C É S  D E  C O N S T R U C C I Ó

Signatura del contracte, per part de la FCPE, l’escultora i la foneria on s’inicia tot el projecte de construcció.

Muntatge de l’estructura interior a base de tubs de ferro soldats 
i fi xats per separat sobre plataformes mòbils.

Farcit de les estructures amb paper reciclat i malla metàl·lica
 per a crear el volum de l’escultura i evitar pès.
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Es recobreixen les estructures de malla i paper amb argila refractària 
començant el modelat de les peces.

Es van treballant els detalls en l’argila donant a cada personatge 
un caràcter propi.

Ció Abellí i el seu ajudant 
Manel Bielsa treballant en 
el modelat.

Ció Abellí i el seu ajudant 
Manel Bielsa treballant en 
el modelat.
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Visita de la Federació Catalana de Penyes de l’Espanyol per a supervisar els treballs. 

Detall del procés d’acabat de les sabates de la noia.

Modelant el número 12 
a la samarreta de la noia
Modelant el número 12 
a la samarreta de la noia
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Modelant l’escut de l’Espanyol a la samarreta 
de la noia. Tots els personatges porten 

referències al club.

Per a major precisió en el detall algunes lletres 
s’apliquen retallades en cartró sobre l’argila.

Detall del modelat de la bufanda de l’avi amb la 
inscripció LA FORÇA D’UN SENTIMENT.

Detall del modelat de la bufanda del nen amb la inscripció RCD ESPANYOL i RCD 1900.
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Detall del modelat del 
rostre del pare.
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Conjunt de les escultures en argila gairebé acabades.

revista federacio.indd   20revista federacio.indd   20 09/10/13   10:4509/10/13   10:45



  D E    P E N Y E S

21

Visita de responsables i col·laboradors del projecte 
per a supervisar els treballs.

Per a fer el motlle es crea un “partage” amb plaques metàl·li-
ques i es recobreix l’argila amb vàries capes de silicona. 

Es crea un sobremotlle amb fi bra de vidre i resina.

Mentre es fa el motlle d’una peça es van acabant 
els detalls de les altres.

Es repassen els detalls de l’escultura en cera 
i es recobreix amb capes de material ceràmic 
de gran precisió a base de pols de sílice. Es 

protegeix amb una paret de maons refractaris.   

Es procedeix a omplir el motlle amb capes de 
cera fosa

revista federacio.indd   21revista federacio.indd   21 09/10/13   10:4509/10/13   10:45



F E D E R A C I Ó     C A T A L A N A   

22

La fi gura de bronze queda a la vista amb les 
colades que s’havien disposat per a què el metall 

fos circulés lliurement i no fes bombolles.

Es retira l’argamassa del motlle 
amb aigua a pressió

S’han de treure les colades tallant-les amb serra 
radial, s’allisen superfícies i s’omplen els forats 

amb soldadura de bronze.

Es posa la peça en un forn. L’alta temperatura 
endureix la carcassa del motlle i fon la cera, 
deixant l’ espai buit que ocuparà el bronze.  

Es disposa el motlle dins una estructura de 
ferro i es referma amb terra premsada. 

A dins s’hi aboca el bronze fos.

Quan s’ha refredat el bronze, es retiren les 
estructures de ferro, la terra premsada 

i la paret de maons.
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S’ha de netejar i polir bé el bronze. 
Si és necessari, es refàn tots els detalls.

S’hS’hS’hS’hS’hS’hS’hS’hSS hS hha da da da da da da da da ddaa ddde ne ne ne ne ne ne nne ne nee neeee nnnnnne nee nee neteeteeteeteteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteteteeeteeejarjarjarjarjarjarjarjarjarjarjarjarjarjarrarjajarjaararaaarjaj i i iiiii i iiii iiiii polpolpolpolpolpopolpolpopolpolpolpolpolpolppollolpollpp ir irir iriir ir ir ir irririirirrr bé bébé bébéébébééébé ééébé bébbébé ébébé el elel el el elel elel el elel eleee brobrobrobbrobrobrobrobrobrobrobrobrobroobroob nzenzenzenzenzenzenzezenzenznzeenzenzenzezezezee............
SSi Si Si Si Si Si Si Si SiSSiSS ésés ésés és ésés és ésés éséséssésésss ss necnecnecnnecnecnecnecnnnecnecneneeccnenen ccessessessessesessssessessesssessssesseesesses arariariariariariariariariariariaraariaririar , e, e, e, e, ee, e, ee, e, ee, e, e, e, ,,, es rs rs rs rs rsss rs rs rs rs rs rss refàefàefàefàefàefàefàefàefààefàefàefàààààefàfàefàefàn tn tn tn tn tn ttn tn tn tn ttnn nnnnn otsotsotsotsotstsootsototsottsotsotsots eleleleleleleleleleleeelllls ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds ds dsss ddetaetaetaetetaetaetaetatetaetaetaetaetetetaetaetaetaeee llsllsllsllslsllsllsllssllssllsllsslls......
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El procés del motlle i la cera perduda es practica en cadascuna de les fi gures,
algunes fraccionades en vàries peces que al fi nal s’han d’unir amb soldadura i acabar amb un polit general.

Muntatge amb soldadura de les peces sobre la plataforma defi nitiva que es fi xarà sobre la base de pedra.
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S’oxida el bronze de manera predeterminada amb productes químics i es fi xa amb cera. Detall de les mans de l’avi i la noia ja patinats.

El conjunt escultòric ja acabat és embalat i carregat al camió pluma amb destí Cornellà-El Prat.
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I N A U G U R A C I Ó

El dia que el RCD Espanyol celebrava el seu 112è Aniversari  va ser el dia escollit per donar llum a aquest 
projecte tant esperat per molts espanyolistes. Tant, que va ser una gran multitud de persones les que es 
va concentrar davant el monument per veure’l en primera persona en el solemne i màgic instant de caure 
la lona que el cobria. Les màximes autoritats del club van estar-hi presents, el President Sr. Ramon Condal, 
els Expresidents Sr. Daniel Sánchez Llibre i Sr. Juli Pardo, el Conseller Delegat Sr. Joan Collet, acompan-
yat d’una bona representació del Consell d’Administració del RCD Espanyol, així com representants de 
diferents institucions del nostre país, van voler acompanyar a la Federació Catalana de Penyes del RCD 
Espanyol representada pel seu President, el Sr. Alberto Ariza. Va ser un acte molt senzill, a l’hora que 
emotiu i sentit. Molt aplaudit pel nombrós públic present, el que representava les empreses, les penyes i 
els afi cionats de peu que en defi nitiva han fet possible fer realitat que a dia d’avui llueixi aquesta magnifi ca 
estàtua davant del nostre Estadi. L’escultora la Sra. Ció Abellí i el President de la Federació Catalana de 
Penyes del RCD Espanyol , el Sr. Alberto Ariza van iniciar el torn de parlaments, el que va cloure el Presi-
dent del RCD Espanyol Sr. Ramon Condal.
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El President de la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol, Sr. Alberto Ariza, estava acompanyat 
per la totalitat de la seva Junta Directiva,  una de les persones claus per tirar endavant aquest projecte, 
en el seu discurs va destacar que l’estàtua rendeix “un just homenatge a la nostra afi ció” i va explicar com 
va començar aquest projecte. “Fa quatre anys vam visitar diferents camps anglesos i vam veure que en 
molts d’ells hi havia estàtues en homenatge a jugadors, afi ció, entrenadors i vam posar en marxa el nostre 
projecte”.

Alberto Ariza va comentar que aquesta estàtua representa “el que som, una família” i va destacar la im-
portància de cada un dels integrants d’aquest monument. “L’avi representa a tota la nostra gent gran”. Del 
pare de família va dir que “és l’encarregat de transmetre què signifi ca ser de l’Espanyol. La jove representa 
a totes les dones sòcies i simpatitzants del nostre club, així com a aquesta gent jove que són els nostres 
pulmons a l’Estadi. Finalment, aquest nen que és el futur i que cada dia rep pressions del pensament únic”. 
El president de la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol va concloure el seu parlament dient que 
“després de 112 anys l’afi ció té el seu homenatge”.

L’escultora Ció Abellí va prendre el relleu i va assegurar que l’estàtua desprèn “sentiment” i va afegir que 
la màxima representació d’un club és “l’afi ció”. “Aquesta és una idea nova i que representa la unió que pot 
haver entre seguidors d’aquest equip, és com una família”, va remarcar.

Finalment, el president del RCD Espanyol, Ramon Condal, va assenyalar que és un dia gran per a l’afi ció i 
que l’estàtua simbolitza als afi cionats. “Sense ells no seríem res” va afegir. 

Un cop presentada en societat l’estàtua i pronunciats els parlaments d’inauguració, es va lliurar un record 
commemoratiu, una reproducció de l’estàtua d’homenatge a l’afi ció del RCD Espanyol, a totes les empre-
ses, penyes i persones que han col·laborat amb el projecte. Així, es va cloure un acte molt emotiu i on no 
costava veure més d’un rostre emocionat, ple records, de sentiment però sobretot ple d’esperances en 
el futur. 
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R E C O L Z A M E N T  I N S T I T U C I O N A L  
Daniel Sánchez Llibre i Ramon Condal Escuder han estat els dos presidents del RCD Espanyol amb els que 
ha nascut, s’ha construït i s’ha inaugurat l’estàtua a l’afi ció del RCD Espanyol, amb un total recolzament de 
les seves presidències per tal que el projecte veiés la llum. 

revista federacio.indd   40revista federacio.indd   40 09/10/13   10:4309/10/13   10:43



41

  D E    P E N Y E S

Què li va semblar i què va pensar quan li van plantejar el projecte? 

Doncs ja us podeu imaginar el que vaig sentir com a afi cionat que sóc de tota 
la vida, quan l’amic Alberto Ariza em va plantejar el projecte…! Vaig estar molt 
content; ho vaig veure com una idea molt il·lusionant i em va agradar molt que 
aquesta nasqués de la pròpia afi ció, de la Federació de Penyes, concretament, 
que representa a la nostra afi ció. Era un senyal molt evident que el nostre Club 
està molt viu…

Quina imatge o quin record li va venir al cap quan va veure l’Estàtua?

Bé, l’Estàtua representa a qualsevol de les nostres famílies i, al mateix temps 
a la gran família espanyolista, que som tots. En un instant vaig veure al meu 
pare, de qui vaig heretar l’estima per aquests colors, als meus fi lls, a mi ma-
teix… va ser molt emotiu!

Des del primer moment vàreu recolzar de forma activa la iniciativa… 
Per què?

En primer lloc, perquè mai he tingut un ‘no’ per a l’Espanyol, el Club de la meva 
vida, i, a més, perquè em va meravellar la iniciativa i m’hi vaig sentir molt iden-
tifi cat, com a bon afi cionat…

Què sentiu quan passeu per davant de l’Estàtua?

La mateixa emoció del primer dia! Me la miro una i altra vegada i sempre 
m’aporta alguna impressió nova... La veig tan ferma, tan integrada en el con-
junt de l’Estadi, que em dóna força, molta força...

L’afi ció és quelcom que perdura per sempre, és el més valuós del 
Club?

I tant que sí! El Club no seria res sense la seva afi ció, no tindria vida, igual que 
una casa on no hi viu ningú! Si tens una bona afi ció, amb il·lusió i ganes de fer 
coses, tota la resta és possible. Sempre he dit que la nostra afi ció és la millor!

No em cansaré mai d’agrair a la Federació de Penyes aquesta gran iniciativa. 
És molt important el que ha fet per homenatjar a l’afi ció que ha tingut, té i tin-
drà l’Espanyol al llarg de la història: l’actual, la del futur i la que ja no hi és entre 
nosaltres però que tant ha donat per al nostre estimat Club.

D a n i e l  S á n c h e z  L l i b r e
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Què va els va semblar i què van pensar quan li van plantejar el projecte?

De seguida vaig pensar que era un projecte preciós i original. Aconseguia unir 
el més important que té el club ara mateix i que garantirà el seu futur: un Es-
tadi fantàstic i l’afi ció representada en la família, que és on s’aprèn a estimar 
per sempre l’Espanyol. 

Quina imatge o quin record li va venir al cap quan va veure l’estàtua?

Em van venir al record els primers cops que vaig anar a Sarrià i em vaig 
enamorar d’aquest club. Allà és on vaig veure per primer cop que aquest sen-
timent el sostenen les famílies que, sense desmai, transmeten la força d’un 
sentiment d’avis a néts.

Des del primer moment vareu recolzar de forma activa la iniciativa... 
Per què?

Perquè no podia ser d’altra manera. La gran idea de la FCPE requeria el suport 
del club, del seu Consell, i de tots els qui formem l’Espanyol. Així va ser i vam 
demostrat un cop més que quan treballem junts i il·lusionats som capaços 
d’aconseguir tot el que ens proposem.

Què sentiu quan passeu per davant de l’estàtua?

M’hi sento identifi cat plenament. Tota la meva família és de l’Espanyol. Els 
meus fi lls, el meunét. Suposo que em passa el mateix que a molts socis, 
que es veuen refl ectits amb molt encert per una estàtua que, a més, és molt 
bonica.

L’afi ció és quelcom que perdura per sempre. És el més valuós del 
club?

Sens dubte, perquè sense ella res tindria sentit. El que ha fet que l’Espanyol 
sigui avui un club amb 113 anys d’història, amb una gran història i amb volun-
tat de conquerir el futur és l’afi ció. Sempre està al costat de l’equip i del club 
i això ens fa estar molt orgullosos per pertànyer a un sentiment tan especial.

Vull aprofi tar aquestes línies per mostrar el meu agraïment a la FCPE, pre-
sidida per l’Alberto Ariza. En la meva llarga trajectòria al club, primer com a 
directiu i fi nalment com a president, sempre he comptat amb el seu suport. 
La meva estima i el meu reconeixement cap a totes les penyes del club és tan 
gran com la feina que elles fan de difusió del nostre sentiment. L’estàtua de 
l’afi ció n’és un exemple que brilla amb autenticitat al nostre Estadi i un meres-
cut homenatge a tots els pericos del món i als que ja no hi són.

R a m o n  C o n d a l  E s c u d e r
ent
rev
ista
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PENYES

RCD ESPANYOL DE BARCELONA SAD

FCPE

DAMM S.A.

“LA CAIXA”

PREFABRICATS PUJOL

CONSERVAS DANI

DB SCHENKER SPAIN-TIR

DIARIO LA GRADA S.L.

GRUPO EMB

LBAPUESTAS

PUBLIDATIS  S.L.

RESTAURANTE PASA TAPAS

AGRUPACIÓ VETERANS RCDE

FUNDACIÓ RCDE

LA CURVA

AFICIONES UNIDAS

BARNAPORTERS

COPE BARCELONA 

CRÓNICA PERICA

ESCOLA DE CINE DE BARCELONA

PUBLISERVEI

SEGUR IBÉRICA

SPORTMICE

TIEMPO DE ESPANYOL

TRANSVALLAS ZAMORA

YPERTON

EMPRESES COL·LABORADORES
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ALONSO MARTIN, URBANO

ÁLVAREZ GUERRA, JORDI

AMSELEM AMSELEM, ESTHER

ARIZA MURILLO, SARA

ARIZA NAVARRO, ALBERTO

ARIZA NAVARRO, JOSÉ ANTONIO

ARIZA ORTIZ, JOSÉ ANTONIO

ARNAU GARCIA, RAFAEL

ARTIAGA DAVÓ, LLUÍS

BALLESTER CASAFONT, GEMMA

BALLESTER CASAFONT, MARC

BALLESTER LLORET, JOSEP

BALLESTER SOLER, JAUME

BELMAR LÓPEZ, CARLOS

BELTRAN MONREAL, EDUARDO

BELTRAN RUIZ, ENRIQUE

BERGA SERRAT, JOAN

BERTOMEU FERRI, JUAN JOSÉ

BERTRAN CLAVEROL, JOAN

BERTRAN ROMANS, VICTOR

BERTRAN ROMANS, NATALIA

BERTRAN SEGURA, MARÇAL

CAMPS BARTRES, PERE

CARO MORENO, FRANCESC

CARO MORENO, SERGI

CASAFONT BARONS, RAMON

CASAFONT ORFILA, MARY CARMEN

CASAÑAS GUASCH, ANTONI

CATALÁN PÉREZ, JUAN

CIPRES MARÍN, FRANCESC

COLOMINA BERTRAN, PAULA

COLOMINA BERTRAN, IAN

COMPTE ROSILLO, MARGHOT

CONDAL ESCUDÉ, RAMON

CONDAL GUIRADO, CARMEN

CONDAL GUIRADO, JUAN

CONDAL GUIRADO, RAMON

DE HARO, JAVIER

DE LA CRUZ CAMARILLAS, GERMAN

DIEGUEZ DE OÑA, MIRIAM

ELÍAS FOLQUÉ, ROSA Mª

ELWOOD

FEIJO GONZÁLEZ, ANTONIO

FERNÀNDEZ AMSELEM, IRAIS

FERNÀNDEZ AMSELEM, MERCÈ ABIGAIL

FERNÀNDEZ TEIXIDÓ, ANTONI

FERNÀNDEZ VALLS, ANTONI

GALLARDO RODRIGUEZ, MANUEL

GIBERT MELCHOR, ALBERT

GLEZ -ROTHVOSS I FUSTÉ, MARIA JOSE

GONZÁLEZ LAGUNAS, ANA Mª

GONZÁLEZ NEVADO, ÀNGEL

GONZÁLEZ PÉREZ, LUZ

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Mª ANGELES

GRAU VACARISAS, PERE

GUIRADO GONZÁLEZ, CARMEN

HERNAN MAYNO, ALBERT

HERVÁS CABALLERO, JUAN LUIS

JARQUE, DANI

JULIÀ VIÑAS, NACHO

LACAMBRA CONDAL, GUILLEM

LAO REGALES, JORDI

LARA GUTIÉRREZ, ANTONIO

LARA ROZALÉN, JUAN ANTONIO

LÁZARO HIJAZO, OSCAR

LÓPEZ MATEU, ELISABET

LÓPEZ MARCOTE, JOSÉ MANUEL

LÓPEZ MARTINEZ, NICOLAU

LÓPEZ MARTINEZ, MARCO

LUIS RODRIGUEZ, RAMON

LLIBRE CLEMENTE, CARMEN

MACIÀ, PEPE

MAGDALENA BASSA, ALBERT

MARMOLEJO SERRANO, EDUARD

MARTÍN ROSA, ANTONIO

MARTINEZ GARCIA, MARIA DOLORES

MARTÍNEZ MERCADE, JAUME

MAS FONT, PAU

MASRIERA PALOU, JOSEP LLUIS

MASRIERA RAVENTÓS, JOSEP LLUIS

MECA GASCON, AMADA

MELLADO MARTINEZ, FRANCISCO OSCAR

MENSA PINTO, ISIDRE

MOLINA FONT, CARLOS

MONREAL AZNAREZ, MARIA LUISA

MORTE GÓMEZ, OSCAR

MORRAL MONREAL, ENRIQUE

MUNTÉ DAUDÉ, JORDI

MURILLO ARANDA, CARMEN

NAVARRO GONZÁLEZ, CARMEN

OLIVERÓ MARTÍ, SERGIO

OLIVERÓ MARTÍ, EDUARDO

OLIVERÓ RIGAU, SERGIO

OLIVERÓ SERRA, RUPERTO

OLLER BUBÉ, NÉSTOR

OLLER DAURELLA, SANTIAGO

PARTICULARS
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OROMÍ PUIG, ESTEBAN

ORTÍZ PÉREZ, MARCOS

PAISAL CARBONELL, PEDRO

PARDÓ PADROS, JULIO

PARÉS SÁNCHEZ-LLIBRE, ASSIS

PARÉS SÁNCHEZ-LLIBRE, MARIA

PARÉS SÁNCHEZ-LLIBRE, PEP

PATÓN MONTILLA, PEDRO

PEDRAGOSA HALAWAY, MARTÍ

PEDRAGOSA MASSÓ, ALBERT

PEDRAGOSA MASSÓ, LLUÍS

PEÑA SÁNCHEZ, IRINA

PÉREZ GÓMEZ, ARACELI

PERELLÓ PICCHI, FRANCISCO

PERELLÓ MOLNÉ, JOSÉ LUIS

PERELLÓ PICCHI, MERCEDES

PERELLÓ PICCHI, BEATRIZ

PIERA MARTORELL, JOSÉ MARIA

PIERA MARTORELL, GUILLERMO

PIERA MASRAMON, FIRELAY

PIERA MASRAMON, ALEJANDRA

PIERA MASRAMON, PEPE

PLANA PETEL, FRANCISCO

PRAT TERRICABRAS, ELIAS

PUIG GUIU, ALFRED

ROBLES MONTESINOS, JAVIER

ROMANS OBIOLS, MERCÈ

SABATÉ SAFONT, SALVADOR

SÁENZ SÁENZ, FRANCISCO JAVIER

SÁENZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER

SÁENZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER

SÁENZ GÓMEZ, MARÍA GLORIA

SÁENZ COLOMA, FRANCISCO JAVIER

SÁENZ, CLAUDIA Z.

SÁENZ MARTÍNEZ-FORTÚN, JACOBO

SÁNCHEZ SIMÓN, DANIEL

SÁNCHEZ-LLIBRE, DANIEL

SÁNCHEZ-LLIBRE, DANIEL, JR

SÁNCHEZ-LLIBRE, SERGI

SÁNCHEZ-LLIBRE, XEVI

SÁNCHEZ-LLIBRE, JOSEP

SÁNCHEZ-LLIBRE, CARLOS

SÁNCHEZ-LLIBRE ELÍAS, DANIELLA

SÁNCHEZ-LLIBRE JUAN, COT

SÁNCHEZ-LLIBRE PÉREZ, GEMMA

SIMON ROCA, FRANCESC

SOLE I FONT, JOAQUIM

SOSPEDRA MONTENEGRO, VICTOR

TADEO MANGADO, FERNANDO

TRULL ROSELL, MANEL

TUSELL PRAVOS, LAIA

VALLÈS GRIFOL, JOSEP MANEL

VEGA SÁNCHEZ, CRISTOBAL

PARTICULARS

C.ALVAREZ

F. MATTIONI

R. RODRIGUEZ

V.SANCHEZ

S.TEJERA

J. FORLIN

R.BAENA

D.STUANI

S-GARCIA

J.VERDÚ

RUI FONTE

S.LONGO

K.CASILLA

E.GALAN

H.MORENO

J,LÓPEZ

J.ALBIN

J.CAPDEVILA

D.COLOTTO

SIMAO

M.WAKASO

C.GÓMEZ

C.ALFONSO

V.ALVAREZ

M.POCHETTINO

T.JIMENEZ

JESUS PÉREZ

JORDI PÉREZ

R.RAMOS

J.Mª CALZON

PRIMER EQUIP’12/13
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AGUILERA

ALABAU

ALEGRE I FUENTES

ALMERA

ARAGÓN TEJADA

ARTIGAS METJE

BADIA CALVENTE

BALAGUER ABADÍA

BERTOMEU GARCIA

BOSCH CAÑADAS

BOSCH I PASCUAL

CABOT DÍAZ

CAMPOS QUESADA

CARBÓ PALMA

COBO BAUTISTA

COLLET I TOMÀS

CUADRADO CACHÓN

DE MARTORELL SIVIL

DEL RIO-TORRENT

DÍAZ MONTOYA

DOMÍNGUEZ ASTRÁIN

EDO BENAGES

ENTRENA FABRÉ

ESPADA

FERRO CABRERA

FLORIT CHIRAC

FONT BRUGUERA

FOSAS GARCIA

GARCIA ALMANSA

GARCIA ROSADO

GELPI ESPRIU

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

GUIRADO GONZÁLEZ

HERNÁNDEZ TOMÁS

JULIÀ VIÑAS

LAGRAÑA

LÁZARO ESTEBAN

LEHMANN PÉREZ

LIPPERHEIDE CWASAPONSA

LLOPIS

LLUELLES

MARTÍ -TÉLLEZ

MARTÍNEZ GONZÁLEZ

MAS  AMAT

MIR PARDO

MONTERO GONZÁLEZ

MORALES GÓMEZ

MORENO VALERO

MOYA CASAUS

NARVÁEZ JOYA

NAVAL MORA

PALLARÈS BARRERA

PARERA ARGENTE

PASTOR GARCIA

PATÓN MARTÍNEZ

PRAT JULIAN

PELLICER MATAS

PEÑA

PÉREZ GÓMEZ

RAMIÓ BADENAS

RAMIÓ LUQUE

REDON

ROCA CUFFÍ

ROMA CLARAMUNT

ROS

SALAZAR SANTIAGO

SALTÓ ANTOLÍN

SALVATELLA-MESTRES

SÁNCHEZ-GÁMEZ

SERRA SOLDEVILA

SOLER

SOLEY CLIMENT

SURÍS DA SILVA

TARRAGÓ SACRISTÁN

URBANO RAMIÓ

VENTIMILLA ADELANTADO

VILLAR LABORDA

ZEA TEROL

FAMÍLIES
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