PRESENTACIÓ PROJECTE
HOQUEI PATINS

L’Espanyol, un club esportiu multidisciplinari
El RCD Espanyol ha tingut un paper fonamental en el
desenvolupament i foment de l’esport a Catalunya i
Espanya com a club esportiu multidisciplinari.
Amb gairebé 117 anys d’història, l’Espanyol ha estat un club
pioner que ha protagonitzat fites històriques de l’esport al
nostre país, com el primer partit de rugbi jugat a Catalunya
(21/5/1911), el primer partit oficial d’hoquei herba jugat a
Espanya (2/6/1912), el primer gol de la història de la lliga
de futbol (10/2/1929) o el primer triomf d'un equip
d'hoquei patins espanyol contra un estranger (2/1/1947).

L’Espanyol, un club esportiu multidisciplinari
En categoria masculina, l’Espanyol ha estat el primer club a
inscriure el seu nom en el palmarès del campionat d’Espanya
de marxa atlètica (15/10/1922), de la Copa d’Espanya
d’hoquei patins (11/6/1944) i de la Copa d’Espanya de
beisbol (15/8/1944).
En categoria femenina, ha estat campió de les primeres
edicions de la Copa d’Espanya de bàsquet (28/6/1943), de la
clàssica de l’atletisme Jean Bouin (01/01/1947) i la Supercopa
d’Espanya de Voleibol (15/12/1990). També va conquerir en
ambdues categories el primer Campionat d’Espanya de Bitlles
(11/12/1955).

L’Espanyol,
impulsor de l’hoquei patins al nostre país
El RCD Espanyol va ser un
dels promotors de l’hoquei
patins al nostre país.

La secció va ser promoguda
per Juan Antonio Samaranch i
Juan Cañellas.
El debut de l’Espanyol
d'hoquei patins va tenir lloc el
4 d’Octubre de 1942 en un
partit a la pista de l’Arenys.

L’Espanyol d’hoquei patins,
un equip campió
El RCD Espanyol d’hoquei
patins va guanyar 11 Copes
d’Espanya (1944, 1947, 1948,
1949, 1951, 1954, 1955,
1956, 1957, 1961 i 1962) i 2
Copes de les Nacions de
Montreux (1952, 1953) que
en aquella època era la Copa
d’Europa oficiosa.

Tito Mas i Jordi Trias
Llegendes de l’Espanyol i figures mundials de l’hoquei
El RCD Espanyol d’hoquei patins va tenir dues llegendes
que van liderar l’equip a la consecució de títols i
esdevingueren dues figures mundials de l’hoquei patins
de l’època: Tito Mas i Jordi Trias.

L’Espanyol,
base de la selecció espanyola d’hoquei
Espanya va conquerir el seu
primer Campionat del Món
per seleccions el 10 de juny
de 1951 a Barcelona amb
Juan Antonio Samaranch
com a seleccionador.
Del 5 inicial d’aquella final 3
eren jugadors pericos:
Soteras, Trias i Mas.

L’Espanyol d’hoquei patins,
fites per recordar
2/1/1947.L’Espanyol protagonitza el
primer triomf d'un equip d'hoquei
patins espanyol contra un estranger.
RCD Espanyol 4 (Mas x2, Trias x2)
Novara 3.
6/4/1953. L'Espanyol d'hoquei
patins campió per segona vegada
consecutiva de la Copa de les
Nacions de Montreux. RCD
Espanyol 2 (Serra, Trias) Itàlia 1.
12/6/1957. L’Espanyol d'hoquei
patins guanya la tercera final
consecutiva al Barça i obté el seu 9è
títol de Copa. RCD Espanyol 4
(Puigbó, Trias x3) FC Barcelona 1.

Seccions Deportives Espanyol,
Recuperem l’hoquei pel RCDE
Des de Seccions
Deportives Espanyol
volem recuperar les
seccions esportives que
durant la major part de la
seva història ha tingut
l'Espanyol, començant
amb un equip sènior
masculí de hoquei patins.

Seccions Deportives Espanyol,
Recuperem l’hoquei pel RCDE
L’il.lustre perico Carlos
Feriche, qui fou
l’entrenador de l’últim
equip d’hoquei del RCD
Espanyol abans que la
secció desaparegués, és
el coordinador del
projecte per recuperar la
secció d’hoquei per
l’Espanyol.

Carlos Feriche,
una institució a l’hoquei patins espanyol
Carlos Feriche fou
seleccionador espanyol
absolut, obtenint 5
Campionats del Món de
manera consecutiva i 4
d’Europa, també
consecutius.
En 8 anys com a
seleccionador, Espanya no
va perdre cap partit.

