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Ens alegrem de veure equips de Romania i 
Japó juntament amb els equips locals per 
aquesta nova edició del Memorial Enric 
Rodà Serra “Licu”.

DurantDurant tot el dia veurem joves futbolistes 
mostrant el seu millor talent, tots ells, com-
petint regularment a les categories més 
altes.

Esperem que gaudiu del torneig i només us 
demanem que participeu amb l’esperit ade-
quat i ajudeu als àrbitres amb la seva difícil 
tasca.

Acusar els altres és sempre el camí fàcil a 
la vida i això passa molt sovint al futbol, 
quan culpem a l’home o dona que hi ha al 
mig del camp. Entre tots, hem de fer un 
esforç real per ajudar els àrbitres. Estem 
convençuts que tots compartim els valors 
comuns de respecte, educació i honestedat 
tant dins com fora del terreny de joc.tant dins com fora del terreny de joc.

Tots els membres del CEF Bosc de Tosca 
us desitgem molta sort dins del camp i felici-
tat a fora!

Estamos encantados de ver equipos de Ru-
manía y Japón junto con los equipos locales 
para esta nueva edición del Memorial Enric 
Rodà Serra "Licu".

Durante todo el día veremos jóvenes futbo-
listas mostrando su mejor talento, todos 
ellos, compitiendo regularmente en las ca-
tegorías más altas.

Esperamos que disfrutéis del torneo y sólo 
os pedimos que participéis con el espíritu 
adecuado y ayudéis a los árbitros con su di-
fícil tarea.

Acusar a los demás es siempre el camino 
fácil en la vida y esto ocurre muy a menudo 
en el fútbol, cuando culpamos al hombre o 
mujer que hay en el centro del campo. Entre 
todos, tenemos que hacer un esfuerzo real 
para ayudar a los árbitros. Estamos con-
vencidos de que todos compartimos los va-
lores comunes de respeto, educación y ho-
nestidad tanto dentro como fuera del terre-
no de juego.

Todos los miembros del CEF Bosc de Tosca 
os deseamos mucha suerte dentro del 
campo y felicidad fuera!



Es formaran 4 grups de 6 equips que jugaran una fase “lligueta” 
entre ells. 

1r i 2n classificat: Fase or
3r i 4t classificat: Fase plata
5è i 6è classificat: Fase bronze

Tots els equips realitzaran un total de 8 partits.

La durada del torneig és de 09:00h a 19:45h.

FASE BRONZE FASE PLATA FASE OR

18:45h 19:15h 19:45h

LA MILLOR MANERA DE COMENÇAR LA COMPETICIÓ
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“Difícil millorar un torneig tan ben organitzat. Gràcies per convidar-nos, els 
nens van gaudir molt i els pares també.”

“Felicitats, hem estat a un gran torneig.”

“Fa temps que vaig a tornejos per tota Europa i mai m’havia trobat amb un 
torneig com aquest. He après moltes coses en aquest torneig. El meu 
model estava a Alemanya, però des d’avui està a Bosc de Tosca.”
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Dinar equips

Dinar simpatitzants / Entrega trofeus
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