Els jugadors del CE Sabadell visiten els pacients de l’Hospital del Vallès de la mà de
GoldenPark.es
•

Els jugadors i cos tècnic de la plantilla arlequinada convertits en ambaixadors reials per
un dia lliuren els regals dels Reis d’Orient als més petits i petites

Sabadell, 3 de gener. Els petits pacients de l’Hospital del Vallès de Sabadell han rebut aquest migdia la visita
especial dels jugadors del Centre d’Esports Sabadell FC.
Els futbolistes arlequinats s’han trobat amb els nens i nenes ingressats a les plantes d’hospitalització, a les
sales d’espera d’urgències i a les de consultes externes de Quirónsalud. Una visita que s’emmarca en l’acord
amb el CE Sabadell i Trauma Sport, servei de Traumatologia del centre on els jugadors reben assistència i
seguiment físic per part del seu equip mèdic.
Isidor Marchan, Cap de servei de Traumatologia de l’Hospital del Vallès, ha manifestat la seva satisfacció per
la visita de la plantilla del primer equip en aquestes dates tan assenyalades: “Els nostres petits pacients han
rebut amb molta il·lusió la visita i els obsequis dels futbolistes del Sabadell”. El Dr. Joan Mallofré, director
mèdic de l’Hospital, ha afegit que aquest és el primer any i espera repetir-ho ja que l’Hospital és un centre
obert a la ciutat i aquestes iniciatives són molt importants per teixir i consolidar aliances.
Aquesta època de l’any està plena de màgia i emoció, sobretot per als més petits, tot i que es trobin ingressats
a l’hospital o visitant-se a les consultes. Amb aquesta sorpresa dels jugadors del Centre d’Esports Sabadell,
tant el club com l’hospital volen mantenir viva la il·lusió dels nens i nenes en aquestes festes i que continuïn
somiant amb la visita dels Reis d’Orient.
Novament, GoldenPark.es ha demostrat la seva sensibilització i s’ha bolcat en aquesta causa solidària
aportant tot el necessari per a fer-la possible, Javier Navarro, manager de Golden Park comentava: “ esta es
una de las muchas acciones dentro del compromiso social de MGA, però es sin duda una de las más
gratificantes y entrañables”. Mitjançant la seva directora de la Divisió Online, Elisabeth Nogueras.
GoldenPark.es ha reforçat en l’últim any tota la seva responsabilitat social corporativa, en nombroses accions
per als més necessitats.
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GOLDENPARK
"El portal de apuestas deportivas GoldenPark.es, perteneciente al Grupo MGA, es patrocinador oficial del
Centre d’Esports Sabadell FC.
Tras el cambio legislativo que en 2012 permitió el juego online en España, el portal de apuestas se convirtió en el
primer portal nacional en operar vía web y móvil. Siendo, a día de hoy, una de las casas de apuestas con mayor
reconocimiento en el mercado."
La vinculación de la compañía con el municipio es histórica. El salón de juego Sol Park, situado en la calle Sant
Pere de Sabadell, fue uno de los primeros locales de la empresa cuya apertura se remonta a los inicios de los
años 90. Y junto al segundo local, situado en la céntrica Rambla de Sabadell, los establecimientos se han
convertido en todo un referente del ocio y entretenimiento para la ciudad.

QUIRÓNSALUD – TRAUMA SPORT
TRAUMA SPORT – HOSPITAL QUIRÓNSALUD DEL VALLÉS
Trauma Sport és el servei de traumatologia esportiva més innovador de la comarca. Està liderat pel seu Cap de
servei el Dr. Isidor Marchan, que fa el seguiment de la salut de tota la plantilla i del cos tècnic del Centre d’Esports
Sabadell.
Quirónsalud és el grup hospitalari més important d’Espanya i el tercer d’Europa. Està present a 13 comunitats
autònomes, compta amb la tecnologia més avançada i disposa d’una oferta superior a 6.200 llits en més de 100
centres, com la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitari Dexeus,
Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital la Luz, Policlínica de Gipuzkoa, etc., així com amb un gran equip de
professionals altament especialitzats i de prestigi internacional.
Quirónsalud treballa en la promoció de la docència, amb un total de set hospitals universitaris, i de la investigació
medicocientífica, amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, únic centre investigador privat acreditat per
la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
El seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència
acumulada en els diferents centres, i la translació clínica de les investigacions. Actualment, Quirónsalud està
desenvolupant nombrosos projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest
àmbit una feina puntera, sent pioners en diferents especialitats com cardiologia, endocrinologia, ginecologia,
neurologia, oncologia i medicina esportiva, entre altres.
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CENTRE D’ESPORTS SABADELL FUTBOL CLUB
El Centre d’Esports Sabadell F.C., fundat l’any 1903, és el club de futbol més representatiu de Sabadell i el tercer
de Catalunya en palmarès. Actualment juga al grup tercer de Segona B i disputa els seus partits a la Nova Creu Alta
des de fa 50 anys.

Entre els seus èxits esportius, destaquen el Campionat d’Espanya de segona categoria l’any 1913, el subcampionat
de la Copa d’Espanya l’any 1935, la participació a la Copa de Fires l’any 1969, la Copa Federació l’any 2000 i la
Copa Catalunya l’any 2016. A més, ha militat durant 14 temporades a la màxima categoria del futbol estatal.
Des d’aquest estiu, el nou màxim accionista del club és Esteve Calzada, fundador de l’empresa de màrqueting
esportiu Prime Time Sport i amb una dilatada experiència en aquest àmbit com a ex director de màrqueting del
FC Barcelona.

Per a més informació:
Pau Vituri (cap de premsa del CE Sabadell FC) – 638725541 (pau.vituri@cesabadell.cat)
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