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Pep Guardiola visita Rialp durant la
primera setmana del seu campus
de futbol
L'entrenador del Manchester City també ha signat el Llibre d'Honor durant la
seva visita al consistori

Pep Guardiola durant la visita als infants que han participat al campus | Pep Summer Camp

Aquest cap de setmana Rialp ha rebut la visita de Pep Guardiola. L'entrenador del Manchester
City ha visitat els infants que han participat en el primer torn del Pep Summer Camp, el campus
de futbol que apadrina Guardiola. El campus està dirigit a nens d'entre 6 i 17 anys, el segon torn
del qual va començar ahir diumenge i que durarà fins el dia 10 de juliol.
Aprofitant la visita als infants, Guardiola també ha passat per l'Ajutament de Rialp com a
mostra d'agraïment pel seu suport i esforç per tal que el campus se celebri en les millors
condicions. Al consistori, l'entrenador també ha tingut ocasió de signar el Llibre d'Honor de
l'ajuntament. En declaracions a Pallars Digital, l'alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, ha mostrat la
seva satisfacció, assegurant que la visita del tècnic de Santpedor "ha estat un honor".
Així mateix, Sabarich ha explicat que la tria de Rialp com a seu del Pep Summer Camp és un
reconeixement a l'aposta per l'esport que es fa des del poble. El batlle ha destacat la condició de
Rialp com a "capital del futbol al Pallars Sobirà", gràcies a les seves instal·lacions esportives, i
reconeix que l'èxit campus també servirà per posicionar encara més el poble a nivell turístic.
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Avui en @pepteam (https://twitter.com/PepTeam?ref_src=twsrc%5Etfw) ha visitat l'ajuntament
de Rialp com a mostra d'agraiment pel seu suport i esforç per a que el @pepsummercamp
(https://twitter.com/PepSummerCamp?ref_src=twsrc%5Etfw) se celebri en les millors condicions.
?
Gràcies per la vostra acollida, @AJRialp https://twitter.com/ajrialp?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
.
??#PepSummerCamp
(https://twitter.com/hashtag/PepSummerCamp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/6lCPhgzgXn (https://t.co/6lCPhgzgXn)
? Pep Summer Camp (@PepSummerCamp) July 3, 2021
(https://twitter.com/PepSummerCamp/status/1411324626957897730?ref_src=twsrc%5Etfw)
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