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El RCD Espanyol femení i el FC Barcelona masculí superen els seus rivals a la tanda de

penals i es classifiquen per a la Final Mundial del mes d’octubre.

Danone Nations Cup

La gran festa del futbol Aleví, la Danone Nations Cup, s’ha celebrat a la Ciutat

Esportiva del València CF, a Paterna, el diumenge 2 de juny amb la participació de

més de 300 jugadors de 20 equips, 12 masculins i 8 femenins, que han gaudit al

màxim de la competició. Els ambaixadors i padrins de la final han estat l’ex futbolista

professional David Albelda i la jugadora del València CF i de la Selecció Catalana i

Espanyola Absoluta, Paula Nicart. Tots dos han destacat el fet que les joves promeses

tinguin l'oportunitat de jugar un torneig com la Danone Nations Cup, ja que “més enllà

de la competitivitat del torneig, els valors que es transmeten en aquesta competició



són fonamentals per a formar i educar els joves esportistes, no només com a

futbolistes, sinó també com a persones”, ha explicat Albelda.

En categoria masculina, el FC Barcelona ha superat el Vila-Real CF a la tanda de

penals; mentre que el RCD Espanyol femení ha alçat la copa de campiones de la

Danone Nations Cup 2019 en vèncer l’Atlètic de Madrid, també des del punt de penal.

D’aquesta manera, les blanc-i-blaves i els blaugrana jugaran la Final Mundial del

torneig Aleví més gran del món que, per primera vegada, i amb motiu del centenari

de Danone, es jugarà el 12 d’octubre de 2019 al RCDE Stadium.

Aquesta Final Mundial congregarà més de dos milions de jugadors i jugadores de 27

països dels cinc continents. En total, seran més d’11.000 clubs i 34.000 escoles que

participaran en aquest torneig arreu del món.



 


