ACCIÓ

COIVIARCAL

3

i: nr
l^fíiRví

BRUGUERA
El guardatneta del P. C. Barcelona
Ciub blau-grana passà aquesta temporatla en la primera volta del campionat, han
posat clarament de manifest les excellents qualitats d'en Piera que en curt espai ha passat per quasi tots els llocs essent merescudament elogiat per la crítica
professional.
Un dels llocs des d'on ha palesat posseir indiscutibles facultats de jugador, és
el de mig-centre. Ha fet partits com el
millor de la Península.
Aquestes rellevants qualitats, quelcom
semblants a les de màgics malabarismes
•d'en Samitier, ha estat consagrat diverses
vegades en les lluites internacionals, en
íes que el triomf l'ha dut sempre de la mà.
Porta a son favor, nou seleccions internacionals i una d'olímpic.
D'en Piera s'ha dit, també, que és el
genuí representant del futbol català, i,
junt amb en Samitier son company inse-

parable, ha donat jorns de magnífica glòria a son Club i a Catalunya.

BRUGUERA

Actualment, quan l'equip campió de
Catalunya i d'Espanya no pot presentar a
en Plattko, és un Bruguera l'encarregat
de defensar els colors blau-grana com a
gaardameta de primera categoria.
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Un dels millor puntal del F. C. BarceJugador model de senzillesa és en
lona ha estat en tots moments en BruMoltó.
guera.
Son caràcter atraient el fa captar la
Quan la sortida d'en Zamora, semblasimpatia
def qui li parla.
va es presentaven moments difícils pel
Actualment juga a l'Unió Sportiva de
Club català, aquest jugador suplí amb voSans.
luntat i ciència el lloc que aquell abandoEn l'excursió que el primer equip feu
nà. Segurament que avui seria l'indiscutidarrerament dins a Alemanya, en Moltó
ble successor del porter nacional, si cirjugà en les poblacions de Frankfurt, Leipcumstàncies adverses no ho haguessin
zig i Plauen.
impedit.
Emparentat en diferentes famílies de
Ha lluitat diferenles vegades en el prinostra ciutat, vol aprofitar l'avinentesa
mer equip del Barcelona contra equips que li oferí el Valls Deportiu, per a presestrongers. En tots ells hi ha fet sempre tar soii concurs en el partit de dimarts.
un paper Iluidíssim.
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