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1.	INFORMACIÓ	
	
Des	del	Club	Reus	Imperials	CFA,	organitzador	i	participant	de	la	XXIII	Final	de	la	
Lliga	 Nacional	 de	 Futbol	 Americà,	 volem	 agrair-li	 l'interès	 mostrat	 en	
l'esdeveniment	esportiu	que	es	durà	a	terme	el	proper	3	de	Juny	a	les	18:00h	en	el	
Estadi	Municipal	REDDIS.	
	
Els	 Reus	 Imperials	 	 ens	 posem	 a	 la	 seva	 disposició	 per	 facilitar	 al	màxim	 el	 seu	
treball,	 i	 amb	 aquesta	 premissa	 hem	 elaborat	 el	 present	 dossier	 de	 premsa	 on	
detallarem	l'esdeveniment,	esdeveniments	i	informació	necessària,	que	creiem	els	
pot	ser	útil.	
	 	
Reus	 es	 convertirà	 el	 proper	 3	 de	 Juny	 a	 la	 ciutat	 protagonista	 dins	 del	 futbol	
americà	 en	 albergar	 un	 esdeveniment	 esportiu	 de	 màxima	 rellevància	 a	 nivell	
nacional,	on	tots	dos	clubs	ho	donaran	tot	en	un	terreny	de	joc	on	es	decidirà	qui	és	
el	millor	club	nacional.		
	
El	 club	 anirà	 informant	 a	 través	 dels	 diferents	 canals,	 web	 oficial	
www.imperialsreus.es,	 o	 a	 través	 de	 les	 xarxes	 socials	 com	 Facebook	
(Facebook.com/imperials.reus)	o	Twitter	(@reusimperials)	sobretot	el	que	tingui	
a	veure	amb	l'esdeveniment	en	qualitat	d'organitzador	i	participant.	
	
Aquest	esdeveniment	 serà	 retransmès	a	 través	del	 streaming	del	 club,	 el	qual	 es	
podrà	veure	des	del	perfil	de	Facebook	de	Reus	 Imperials	 i	en	diferit	a	 través	de	
Esports3	a	partir	de	les	20:00h,.	
	
Preguem	 als	 assistents	 a	 l'esdeveniment,	 que	 respectin	 a	 tot	 moment	 el	 joc,	 les	
ordres	 dels	 àrbitres	 i	 el	 treball	 de	 la	 televisió,	 així	 com	 dels	 responsables	 de	
seguretat.	
	
Desitgem	que	 tinguin	una	 intensa	 jornada	de	 futbol	americà	 i	gaudeixin	d'aquest	
esport	tant	com	gaudim	nosaltres,	estem	a	la	seva	disposició	les	24	hores	del	dia.	
	
Marcos	Vega	
Comunicación	y	Prensa	|	Reus	Imperials	
630	611	122	
m.vega@imperialsreus.es	
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2.	LA	FINAL	
Reus	 Imperials	 i	Badalona	Dracs	disputaran	 el	 proper	3	de	 Juny	 la	XXII	 final	 del	
campionat	nacional	de	futbol	americà.	
	
Tots	dos	clubs	arriben	a	aquest	esdeveniment	després	d'acabar	la	lliga	regular	amb	
un	balanç	positiu	en	el	caseller,	Badalona	Dracs	amb	un	parcial	de	9	victòries	 i	1	
derrota	 i	Reus	 Imperilas	amb	8	victòries	 i	2	derrotes,	 la	qual	 cosa	demostra	 l'alt	
nivell	al	que	els	dos	equips	han	estat	jugant	durant	tota	la	temporada.	
	
Badalona	 Dracs	 arribarà	 a	 Reus	 amb	 la	 intenció	 de	 defensar	 el	 títol	 que	 va	
aconseguir	 l'any	 passat,	 en	 la	 seva	 cinquena	 final	 consecutiva,	 d'altra	 banda,	 els	
Reus	Imperials	intentaran	aconseguir	el	seu	primer	campionat	nacional	en	arribar	
a	 la	 final	 en	 el	 seu	 segon	 any	 en	 la	 màxima	 categoria	 d'aquest	 esport	 a	 nivell	
nacional.	
	
Badalona	 Dracs	 arriba	 a	 la	 final	 després	 de	 derrotar	 amb	 dificultats	 a	 Múrcia	
Cobras,	 el	 recentment	ascendit	 equip	murcià	va	 tenir	 contra	 les	 cordes	a	 l'actual	
campió,	arribant	a	fregar	fins	i	tot	la	sorpresa,	però	al	final	l'actual	campió	va	saber	
imposar-se	a	l'equip	murcià.	
	
D'altra	 banda,	 els	 Reus	 Imperials	 van	 aconseguir	 arribar	 a	 la	 seva	 primera	 final	
després	de	derrotar	al	3er	classificat,	els	València	Firebats,	en	un	partit	on	els	de	
Reus	 comptàvem	 amb	 baixes	 importants,	 els	 nord-americans	 Brady	 Huber	
(Quarterback)	 i	 Nate	 Stephens	 (Receptor)	 tots	 dos	 lesionats	 en	 l'últim	 partit	 de	
lliga	 regular	 davant	 Murcia	 Cobras.	 Va	 ser	 un	 difícil	 partit	 on	 va	 despuntar	 el	
quarterback	nacional,	Pau	Muñoz,	el	jove	QB	de	la	pedrera	de	Imperials	va	dirigir	
l'atac	de	l'equip	del	Baix	Camp	amb	mà	ferma	i	formant	una	dupla	amb	el	finlandès	
Henri	Laine	que	va	portar	als	Reus	Imperials	a	la	victòria	contra	l'equip	valencià	i	a	
poder	disputar	la	seva	primera	final	en	la	LNFA	Seriosa	A.	
	

3.	ELS	EQUIPS	
	
REUS	IMPERIALS.	

	
Fundats	 en	 1989	 van	 competir	 en	 la	 Lliga	 Catalana	
de	futbol	Americà	fins	a	la	temporada	2012-2013,	la	
qual	va	guanyar	en	vuit	ocasions,	(1998,	1999,	2006,	
2008,	 2009,	 2011,	 2012,	 2013)	 en	 la	 temporada	
2014,	 l'equip	 presidi	 per	 Jaume	 Agustench	 i	 dirigit	
per	 l'italià	 Bart	 Iaccarino,	 dóna	 el	 salt	 a	 les	 Lliga	
Nacional	 de	 futbol	 americà	 (LNFA),	 integrant-se	 en	
la	 seriï	 B,	 campionat	 que	 va	 aconseguir	 en	 2015	
després	 d'una	 temporada	 perfecta	 on	 no	 va	 perdre	

cap	 partit	 i	 aconseguint	 així	 l'ascens	 a	 la	 Sèrie	 A,	 la	 màxima	 categoria	 a	 nivell	
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nacional.	Així	 s'aconseguia	el	projecte	que	el	president	 i	 el	head	 coach	 tenien	en	
ment,	portar	a	l'equip	de	la	ciutat	de	Reus	a	la	màxima	categoria	en	un	projecte	de	
5	anys.		
	
El	següent	pas	del	club,	és	reunir	el	suport	necessari	per	poder	donar	el	salt	a	 la	
competició	europea.	
	
BADALONA	DRACS.	
	
Els	 seus	 inicis	 daten	 de	 1987	 i	 al	 costat	 dels	 Reus	
Imperials	 són	 un	 altre	 dels	 equips	 degans	 d'aquest	
esport,	 disputarà	 la	 seva	 cinquena	 final	 consecutiva	 i	
defensarà	el	títol	que	va	aconseguir	la	passada	temporada	
en	derrotar	a	València	Firebats,	 el	quipo	de	Badalona	 té	
un	 llarg	 historial	 dins	 del	 futbol	 americà	 a	 Espanya,	 7	
vegades	campió	nacional,	5	vegades	subcampió	nacional,	
primer	 equip	 estatal	 a	 aconseguir	 una	 victòria	 en	 la	
Eurobowl	i	primer	equip	nacional	a	arribar	a	una	final	europea	(EFAF	Cup	2002)	i	
aquest	any	a	estat	convidat	a	 jugar	 la	Big6	una	competició	on	s'enfronten	alguns	
els	millors	equips	de	europa.	Sens	dubte,	un	equip	amb	una	llarga	trajectòria	i	un	
rival	difícil	per	a	la	primera	final	dels	Reus	Imperials.		
	
	

4.	JUGADORS	A	SEGUIR	
	
REUS	IMPERIALS.	
	
Pau	Muñoz	#11	(Quarterback	-	QB)	

	
Pau	s'incorpora	als	Reus	Imperials	com	QB	
en	el	2012	de	l'equipo	cadet,	en	un	projecte	
supervisat	 pel	 Head	 Coach	 Bart	 Iaccarino	
per	 tenir	un	QB	nacional	 i	 de	qualitat.	 	Ha	
pogut	 entrenar	 amb	 els	 quarterbacks	
internacionals	 que	 han	 passat	 pels	
Imperials,	 amb	 la	 intenció	 de	 millorar	 el	
seu	 joc,	 entre	 tots	 ells	 els	 que	 més	 li	 han	
marcat	han	 estat	 el	 canadenc	Nick	Coutu	 i	
l'actual	 QB,	 Brady	 Huber,	 d'ells	 diu	 haver	
après	que	no	solament	s'ha	de	tenir	un	bon	
braç,	 si	 no	 que	 també	 es	 tracta	 de	 saber	
mantenir	a	la	offense	unida.	

	
El	 jove	QB	dels	Reus	Imperials	ha	anat	 tenint	minuts	aquesta	temporada,	però	 la	
lesió	del	QB	titular,	Brady	Huber,	en	l'últim	partit	de	la	fase	regular	abans	Murcia	
Cobres,	va	portar	a	aquest	jove	de	20	anys	a	dirigir	l'atac	de	l'equip	del	Baix	Camp	
en	la	semifinal	davant	València	Firebats.	
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Henri	Laine	#4	(Receptor	/	Kicker	–	WR	-	K)	
	
Arribat	 des	 de	 Tampere,	 una	 ciutat	 al	 sud-
oest	 de	 Finlàndia,	 abans	 d'aterrar	 a	 Reus	
jugava	en	els	Tampere	Saints,	en	la	primera	
divisió	de	la	Finnish	Maple	League.	
		
Aquest	 llicenciat	 en	 estudis	 comercials	 i	
esportius	per	la	universitat	d'Escòcia	també	
a	jugat	per	a	la	seva	selecció	nacional	a	més	
de	 ser	 escollit	 MVP	 	 dels	 Tampere	 Saint	 la	
temporada	passada.	
	
I	 com	 la	 resta	 de	 Imports	 que	 arriben	 als	
Reus	 Imperials,	 també	 exerceix	 com	 a	
entrenador	a	les	escola	de	futbol	americà.	
	
Henri	Laine,	a	més	d'ocupar	el	lloc	de	Wide	Receiver	també	desenvolupa	la	funció	
de	kicker,	el	responsable	de	xutar	la	pilota	en	els	kick	off,	field	goal	i	extra	points.	
	
Chris	Smallwood	#20	(Running	Back	-	RB)	

	

Chris	Smallwood	va	arribar	des	dels	Aggies	
de	la	Universitat	de	Delaware,	i	fué	l'aposta	
com	 Running	 Back	 de	 Bart	 Iaccarino	 pels	
Reus	 Imperials	 per	 a	 aquesta	 temporada	
2017.	

Smallwod	va	acceptar	 l'oferta	perquè	volia	
experimentar	 el	 poder	 jugar	 a	 Espanya,	 li	
va	 cridar	 l'atenció	 l'organització	 i	 el	
projecte	de	Reus	Imperials,	i	això	és	el	que	
li	va	fer	acceptar	l'oferta	i	venir	a	Reus.	

	I	l'aposta	va	sortir	perfecta,	Chris	Smallwood	ha	estat	nomenat	pel	magazine	Field	
Goal	com	a	Millor	Running	back	de	la	Lliga	Nacional	de	Futbol	Americà,	esment	que	
ve	marcada	per	haver	estat	el	tercer	anotador	de	la	lliga	Nacional	amb	78	punts,	i	
el	màxim	anotador	de	Touchdowns	en	carrera,	amb	un	total	d'11	
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BADALONA	DRACS.	
 
Sergi	Gonzalo	#7	(Quarterback	-	QB)	
	
El	 quarterback	 dels	 Badalona	 Dracs	 ja	 té	
experiència	 en	 finals	 nacionals,	 després	
d'aconseguir-la	 l'any	 passat	 abans	 València	
Firebats,	Sergi	és	un	dels	millors	QB	Nacionals,	
la	 seva	destresa	en	aquesta	posició	 li	 va	valer	
aconseguir	 el	MVP	 com	 a	 jugador	més	 valuós	
en	 la	 final	 de	 la	 temporada	 passada,	 i	 aquest	
any	ha	estat	triat	pel	magazina	Field	Goal	com	
a	 millor	 QB	 de	 la	 Lliga	 Nacional	 de	 Futbol	
Americà	
	
Aquest	 quarterback	 de	 27	 anys	 és	 qui	 lidera	
l'equip	 d'Oscar	 Calataiud,	 i	 és	 l'encarregat	 de	
marcar	 les	 jugades	 i	 llançar	 les	 passades	 perquè	 els	 receptors	 i	 corredors	 dels	
Badalona	Dracs	aconsegueixin	els	touchdown.	
	
Hunter	Lee	(Receptor	-	WR)	

	
Hunter	 Lee,	 nascut	 en	 Flower	Mound,	 Texas,	
va	anar	el	reforç	per	a	l'atac	de	l'equip	d'Oscar	
Calataiud	per	2017.	
	
Hunter	 Lee	 ha	 destacat	 en	 les	 últimes	
temporades	com	runningback	i	receiver	en	els	
Bulldogs	de	 la	Universitat	de	Louisiana	Tech,	
les	 seves	 grans	 actuacions	 i	 els	 seus	
excel·lents	 nombres,	 han	 cridat	 l'atenció	 del	
staff	dels	Badalona	Dracs,	on	ha	estat	una	peça	
clau	durant	la	temporada	regular.	
	
Lee	ha	 segueixo	el	 segon	màxim	anotador	de	

la	competició	amb	126	punts	per	darrere	de	Nate	Stephen	(Reus	Imperials)	que	ha	
aconseguit	 138	punts,	 Llegeix	 també	ha	 estat	 el	 2ndo	màxim	anotador	de	TD	en	
carrera,	amb	un	total	de	18,	per	darrere	dels	20	aconseguits	per	Nate	Stephens.	
	
Joey	Herrick	(Receptor	-	WR).	
	
El	 nord-americà	 Joey	Herrick	 va	 arribar	 als	 Badalona	
Dracs	 	 dels	 Wildcats	 de	 la	 	 Universitat	 de	 Kentucky,	
equip	 amb	 gran	 tradició	 en	 la	 conferencia	 SEC	 de	 la	
NCAA.	 La	 seva	 gran	 corpulència	 i	 la	 seva	 rapidesa	 li	
permet	ser	un	fiable	wide	receiver.	
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Herrick	va	començar	la	seva	etapa	esportiva	en	el	junior	college	de	Kilgore	(Texas),	
per	prosseguir	en	el	Dripping	Spring	High	School,	on	va	començar	a	destacar	en	la	
posició	de	receptor.		
	
Els	 nombre	de	Herrick	 en	 la	 LNFA	 li	 han	portat	 a	 ocupar	 la	 5ta	 posició	 dins	 del	
rànquing	de	màxims	anotadors	amb	60	punts	i	 la	4ta	posició	en	touchdown	(TD)	
per	recepció	amb	un	total	de	9,	un	més	que	Henri	Laine	dels	Reus	Imperials.	
	

5.	L’ESTADI	
	
El	 partit	 es	 disputarà	 en	 el	 Camp	de	 futbol	municipal	 REDDIS,	 és	 el	 segon	 camp	
més	gran	de	la	ciutat,	amb	gespa	artificial	de	monofilamentos	i	base	de	cautxú,	amb	
6	 vestidores,	 zona	 d'aparcament	 i	 servei	 de	 bar-cafeteria	 a	 l'interior	 de	 les	
instal·lacions.	
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Camp	de	futbol	municipal	Reddis	
Camí	del	Mas	de	la	Sen

	
	

6.	GAMEDAY	
El	Gameday	o	dia	del	partit	és	un	dels	punts	on	els	Reus	Imperials	també	presten	
major	 antención,	 amb	 la	 intenció	 que	 el	 públic	 gaudi	 al	 màxim	 del	 partit	 i	
aconseguir	el	mateix	ambient	o	similar	al	que	es	viu	en	els	grans	partits	de	Futbol	
Americà	a	Estats	Units.	
	
DJ	Mr.Rombo.	

	
Aquest	conegut	DJ	a	 la	Província	de	Tarragona	
és	 l'encarregat	d'amenitzar	amb	 la	 seva	 sessió	
musical	el	partit	entre	jugada	i	 jugada	i	durant	
l'actuació	de	les	Souldance	Imperials	Cheers.	
	
Amb	la	seva	presència	en	el	camp,	 l'espectacle	
musical	és	un	èxit	garantit.	
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Cheerleaders.	

	
Les	 Souldance	 Imperials	
Cheers	són	les	encarregades	
d'animar	 al	 públic	 que	 vas	
agafar	 a	 cada	 partit	 dels	
Reus	 Imperials,	 els	 seus	
balls	 i	 actuanciones	 a	 mitja	
part	 ja	 són	 un	 clàssic	 pels	
asistententes	 als	 nostres	
partits.	
Sorteigs.	
	
Durant	 el	 descans	 els	 Reus	
Imperials	 sortegem	 entre	

tots	els	assistents	marxandatge	del	club,	una	mà	innocent	treu	un	resguard	de	les	
entrades	venudes	el	dia	de	l'esdeveniment	i	un	afortunat	o	afortunada	es	portarà	
aquest	dia	una	samarreta	dels	Imperials.	
	
	
El	Malo	del	Cuento	(Actuació	musical	al	descans)	
	
El	 Malo	 del	 Cuento,	 el	 grup	 Rock	 de	 La	
Floresta,	 actuarà	per	a	 aquesta	ocasió	en	 la	
mitja	 part	 del	 partit	 com	 a	 actuació	 com	 a	
entreteniment	 per	 als	 assistents	 a	 la	 XXIII	
final	de	la	Lliga	Nacional	de	Futbol	Americà.	
	
Els	 Reus	 Imperials	 volem	 que	 la	 gent	 no	
solament	venja	a	gaudir	d'un	partit	de	futbol	
americà,	 busquem	 que	 gaudeixin	 al	 màxim	
d'una	tarda	entre	amics	i	família.	
	
	
Sorteig	
	
En	la	mitja	part	es	realitzarà	un	sorteig	entre	els	assistents	al	partit,	el	guanyador	
es	portarà	una	samarreta	de	marxandatge	dels	Reus	Imperials.	El	nombre	agraciat	
serà	tret	de	la	urna	a	través	d'una	mà	innocent	que	serà	triat/a	entre	el	públic.	
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7.	CONTACTE	
	

Info:	
info@imperialsreus.es	

	
Departament	de	comunicació	i	premsa:	

m.vega@imperialsreus.es	

	

8.	A	LES	XARXES	
	
	
	

https://www.imperialsreus.com	
	

https://www.facebook.com/imperials.reus	
	
	
https://twitter.com/ReusImperials	
	
	

		 https://www.instagram.com/imperialsreus	
	

	 Reus	ImperialsTV	


