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Divendres 14 Setembre 2007     Envia a un a

L´Espanyol en la Setmana de Mèxic
 
El RCD Espanyol participa en la II Setmana de Mèxic que se celebra 
del 12 al 16 de setembre a Barcelona si bé els actes centrals estan 
previstos per a aquest cap de setmana en el Poble Espanyol. 
Organitzada per l'associació cultural Calli Méxica, aquesta fira 
reuneix a més de 4000 persones i serveix, entre d'altres coses, per a 
la promoció i la difusió de la cultura del país amb activitats 
relacionades amb l'art, la cultura i les tradicions més importants 
donant molta importància a les culinàries. 
 
Des de la nova àrea de màrqueting social i nous projectes del RCD 
Espanyol es posa en marxa un projecte destinat a la immigració 
treballant amb les comunitats que viuen a Catalunya, sent la 
mexicana la primera d'aquestes. En el Poble Espanyol, el nostre club 
disposa d'un estand on es promocionarà i difondrà informació blanc-i-
blava. 
 
Dels actes d'aquest cap de setmana destaca el Festival de 
Mariachis, un Campionat de Lluita Lliure i el Crit oficial a la ciutat de 
Barcelona a càrrec del Cónsul Jaime García Amaral. 
 
La següent iniciativa serà el dia 30 de setembre amb la celebració 
del Dia de Mèxic en el RCD Espanyol coincidint amb el partit davant 
el Deportivo. Una àmplia representació de mexicans assistirà a 
l'Estadi Olímpic on podran comprovar com es viuen, amb la nostra 
afició, els partits del RCD Espanyol. 
 
 
 

GALERIA D'IMATGES

ALTRES NOTÍCIES

El Carnet de Futbol Feme
recollir també a la Ciutat Espo

La Penya Sempre Pericos
compleix 11 anys 

Els aficionats escullen a T
millor jugador de la temporad

Derbi a la vista al VII Joan
L’Assemblea de Penyes ja

preparada 

El club agraeix la resposta
social 

El RCD Espanyol, a la Dia
Ja som 27.391 

Ja som 27.245 socis 
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