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PRESENTACIÓ 2016-2017

#LaFaremGrossa

Benvolguts jugadors/es, pares i mares,
El proper dimarts, dia 1 de novembre, farem la presentació dels equips de la temporada 2016-2017,
de manera conjunta entre els clubs UFB JÀBAC i TERRASSA, CP SAN CRISTÓBAL, VALLÈS FC i EF
MANU LANZAROTE.
Els jugadors i jugadores estan convocats a les 11:00h. a les instal·lacions de Ca N’Anglada, vestits
amb l’equipació oficial de joc. Els jugadors del Jàbac Terrassa hauran de quedar-se les samarretes
després del darrer partit (cap de setmana 29-30 d’octubre), rentar-les i portar-les posades. Els
jugadors del CP San Cristóbal i les jugadores de l’EF Manu Lanzarote ja disposen de les samarretes
corresponents. L’acte començarà a les 11:20h. aproximadament.
IMPORTANT: La recollida dels jugadors/es per part de les famílies estarà marcada per
l’organització. Preguem la màxima col·laboració i paciència en aquest moment, tenint en compte
que el volum de jugadors/es a mobilitzar s’estima en prop de 1.000.
Llocs de sortida:
 Jugadors/es CP San Cristóbal i EF Manu Lanzarote: porta dreta de darrere de tribuna (banda
via del tren).
 Jugadors Jàbac Terrassa: porta esquerra de darrere de tribuna (banda Eroski).
 Jugadors cadets i juvenils de tots els clubs: porta principal de les instal·lacions.

Recordeu que l’acte serà presentat per l’actor i humorista, PEP PLAZA. Hi haurà
música en directe, regals, sortejos, i moltes sorpreses més!
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CP SAN CRISTÓBAL
93 537 85 91
@CPSanCristobal
EF MANU LANZAROTE
639 38 56 51
@EFMLanzarote
UFB JÀBAC i TERRASSA
93 784 04 44
@UJabacTerrassa
VALLÈS FC
93 784 04 44
@VallesFC
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GRAN SORTEIG DE PREMIS
Al llarg de la setmana es podrà realitzar la compra anticipada de butlletes pels diferents sortejos
que es faran durant la presentació. El preu de les butlletes és d’1€ i es poden adquirir a les
instal·lacions de Can Jofresa i Ca N’Anglada. Us avancem alguns dels regals que us podran tocar:

PREMIS CONFIRMATS

1€

-

Entrada a l’SPA de l’Hotel La Mola.

-

Cap de setmana per dues persones.

-

Sopar per dues persones al Bar Restaurant Manolín.

-

Esmorzar per dues persones al Bar Restaurant Mahayana.

-

Un mes d’entrada gratuïta al centre d’esports i fitness Terrassasports.

-

Samarreta oficial del FC Barcelona signada per Sergi Busquets.

-

Samarreta oficial del RCD Espanyol signada per Víctor Sánchez.

-

Samarreta oficial del FC Barcelona signada per Leo Messi.

No us ho perdeu! Aquest any, la farem grossa!
I no us oblideu de compartir totes les imatges i comentaris a Twitter, amb les etiquetes
#LaFaremGrossa o #PresentacioConjunta. Seguiu-nos a @UJabacTerrassa, @CPSanCristobal,
@VallesFC i @EFMLanzarote!
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CP SAN CRISTÓBAL
93 537 85 91
@CPSanCristobal
EF MANU LANZAROTE
639 38 56 51
@EFMLanzarote
UFB JÀBAC i TERRASSA
93 784 04 44
@UJabacTerrassa
VALLÈS FC
93 784 04 44
@VallesFC

