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Antonio Sánchez, director esportiu 
de la Penya Blaugrana Sant Cugat-H8S Futbol

“L’aplicació 360Player de comunicació i una càmera 
de 7 o 8 metres d’alçada, amb dos ulls, són les 

novetats que presentem per aquesta temporada”

Butlletí informatiu de la 
Penya Blaugrana Sant Cugat

Número 1. Octubre 2020.
La Penya Blaugrana Sant Cugat vol llançar un butlletí on reculli tota la 
informació que genera l’entitat i poder tenir informat a tot el seu associat i 
simpatitzants el dia a dia respecte a la nostra entitat, informant de tots els 
actes i esdeveniments que realitzem tant socialment com esportivament.
Hem posat en marxa la temporada esportiva dels diferents equips i catego-
ries amb les dificultats que comporta la 
COVID19.
Esperem poder iniciar els campionats de 
lliga al llarg d’aquest mes d’octubre, amb 
els protocols de la Secretaria General 
de l’Esport i del nostre propi Ajuntament. 
Protocol tant per a jugadors, entrenadors, 
directius i pares i mares, protocol que con-
sisteix en unes normes que tenim detallat a 
l’entrada del Camp Municipal de Futbol de 
Can Magí, amb uns cartells informatius.
Sant Cugat és una ciutat esportiva, social 
i cultural. Així es demostra en la quantitat 
d’actes que es fan a la ciutat, i la nostra 
entitat és un fidel reflex amb els actes que fem tant en l’àmbit esportiu com 
social.
Socialment estem molt ben posicionats en tot el territori català. Com a penya 
del FC Barcelona estem molt ben situats a escala mundial (som la vuitena 
penya del món). Per això volem tenir-vos informats i estem oberts a tot sug-
geriment que serveixi per engrandir la nostra entitat i, per això, és necessari 
que tothom pugi al carro i ens ajudeu a tirar aquesta iniciativa endavant. 
Aquest suggeriment és per a directius, socis, simpatitzants i jugadors.
Visca la Penya!

FEM PENYA

Benvolguts socis/es, simpatitzants i santcugatencs,

Josep Maria Félez. FOTO: PBSC

Josep Maria Félez, 
president de la Penya Blaugrana Sant Cugat

La situació és la que és...
Així és. Això no ens havia passat 
mai! Hem d’aprendre a viure amb 
aquesta pandèmia, és l’única ma-
nera. Amb les precaucions que cal-
guin, però hem de seguir endavant. 

Creu que començaran les dife-
rents lligues de la Federació Ca-
talana de Futbol?
Tinc els meus dubtes. La federació 
ha anunciat que s’iniciaran el 17 i 18 
i 24 i 25 d’octubre. És precipitat, jo 
esperaria més. S’ha de fer tot allò 
que sigui possible per minimitzar el 
risc de contagi.

Han patit baixes de jugadors?
Sí, i em preocupa que hi hagi hagut 
un descens de nens, els més petits, 
perquè l’escola d’iniciació és el fu-
tur del nostre futbol base. A veure si 
la por dels pares va desapareixent i 
porten els nens a entrenar.

Aquesta temporada, 2020-2021, és 
la quinzena campanya d’Antonio 
Sánchez com a director de l’escola 
de futbol de la Penya Blaugrana 
Sant Cugat-H8S Futbol. Uns 350 
jugadors -el 91,5% són de Sant Cu-
gat- integren 22 equips, més l’escola 
d’iniciació, amb un cost tècnic de 25 
entrenadors. Els equips són 2 juve-
nils, 3 cadets, 5 infantils, 6 alevins, 5 
benjamins i 1 prebenjamí.

La temporada anterior, la 2019-
2020, va ser molt atípica. Com es 
presenta aquesta nova campanya 
esportiva?
Amb incertesa, perquè no sabem 
què passarà. Aquesta pandèmia és 
més forta del que sembla. Tot ha si-
gut molt problemàtic. L’impàs entre 
des que va començar la COVID-19 
fins ara ha estat terrible. Per tot, per 
la inseguretat dels pares, pels dub-
tes que s’han generat...

Aquesta aplicació 360Player és 
una de les dues principals nove-
tats per aquesta temporada.
L’aplicació està molt bé. És una 
empresa d’Estocolm (Suècia) que 
ofereix diferents eines, com aquesta 
de comunicació, que està disponible 
en ordinadors, tauletes i dispositius 
mòbils. També hem comprat una cà-
mera, que és fantàstica, de veritat. 
Té 7 o 8 metres d’alçada, amb dos 
ulls que arriben a tot el terreny de 
joc del Camp Municipal de Futbol de 
Can Magí. Millorarà la qualitat dels 
entrenaments i partits. Els entrena-
dors podran revisar les imatges dels 
entrenaments i partits i, així, podran 
prendre les notes necessàries per 
fer les correccions oportunes als ju-
gadors. 

Podeu llegir l’entrevista completa 
a www.pbsantcugat.cat

Quines són les mesures preven-
tives que estan prenent al Camp 
Municipal de Futbol de Can Magí?
Apliquem el protocol que ens exi-
geixen les autoritats sanitàries: 
prendre la temperatura i donar gel 
hidroalcohòlic. Treballem amb grups 
estables, separats, i en un espai del 
camp determinat. Tots els equips 
tenen sempre el seu material, que 
es desinfecta cada dia: sac de pilo-
tes, petos, cons... Els entrenadors 
porten mascareta en tot moment. El 
protocol, que és igual per a tothom 
-jugadors, entrenadors i pares- els 
hi hem enviat a tots, a través d’una 
nova aplicació (360Player) que hem 
implementat aquesta temporada 
on tenen tota la informació que els 
volem comunicar. Hem incorporat a 
Christian Roldán, que és el respon-
sable de comunicació, i que gestio-
narà aquesta aplicació.

Antonio Sánchez. FOTO: À. L. P.

ENTREVISTA AL PERSONATGE DE LA PENYA

@pbsantcugat@pbstcugatvPenya Blaugrana Sant Cugat
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Patrocinador del butlletí informatiu

Comença una temporada atípica, 
però amb la il·lusió de sempre
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Abans de tornar a Sant Cugat, l’expedició va fer una calçotada a l’Hotel 
Restaurant Sol i Vi de Subirats (Alt Penedès). També es va fer un sorteig 
de regals. La junta directiva ja treballa en l’organització de l’excursió corre-
sponent al 2021, que de ben segur serà tan exitosa com les que s’han fet 
fins ara. Aquesta és una de les activitats socials més importants que cada 
any organitza l’entitat.

Les activitats que s’estan fent, les que es faran i les 
que es van suspendre per culpa de la COVID-19
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Una cinquantena de sòcies i socis participen en una exitosa calçotada 

L’excursió anual que organitza la Penya Blaugrana Sant Cugat es va 
celebrar el mes de febrer, amb la participació d’una cinquantena -48- de 
sòcies i socis. La sortida, en autocar, va començar amb un esmorzar al 
Restaurant Cal Felip d’Olesa de Montserrat. Posteriorment, els penyistes 
van desplaçar-se a Vilafranca del Penedès, on van visitar els punts més 
rellevants de la ciutat.

Les sòcies i socis de la PB Sant Cugat que van fer la sortida. FOTO: PBSC
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Tot i la incertesa del moment que provoca la pandèmia de la COVID-19, la Penya 
Blaugrana Sant Cugat arranca, amb més força i il·lusió, aquesta temporada 2020-
2021, treballant de valent en les àrees esportiva i social i sent molt curosos en 
l’àmbit econòmic. Els entrenaments dels 22 equips i l’escola d’iniciació, amb 350 
jugadors i 25 entrenadors, es van iniciar al setembre, amb un rigurós protocol per la 
COVID-19, tant en les sessions preparatòries com en els partits amistosos. Durant 
l’octubre començaran, en totes les categories, els partits oficials de la Federació 
Catalana de Futbol.

La formació del cos tècnic, clau
La formació dels entrenadors -tots titulats- és una clara aposta de la direcció es-
portiva de la Penya Blaugrana Sant Cugat, que lidera el barceloní Antonio Sánchez. 
L’entitat va organitzar quatre jornades de formació als tècnics, que es van desen-
volupar, amb èxit, els dies 29 i 30 d’agost i 5 i 6 de setembre, al Camp Municipal de 
Futbol de Can Magí. 

També ha iniciat els entrenaments al Camp Municipal de Futbol de Can Magí 
l’equip de futbol inclusiu de la Penya Blaugrana Sant Cugat, en col·laboració amb el 
Taller Jeroni de Moragas. Es tracta d’un equip mixt, format per jugadors i jugadores 
de més de 16 anys, que es va crear el passat mes de novembre i que per culpa 
de la COVID-19 només va poder participar en la primera de les quatre jornades 

de la primera edició de l’Excellence Cup. Aquesta 
és una iniciativa en què l’entitat hi diposita molta 
il·lusió i que vol consolidar.
Pendents de com evoluciona l’estat de la CO-
VID-19, la junta directiva de la PB Sant Cugat té 
previst continuar organitzant totes aquelles activi-

tats socials i esportives que, en els últims anys, ha anat fent. En el terreny social es 
convocarà l’assemblea general ordinària de socis que no es va poder celebrar per 
la pandèmia (també la corresponent al 2021). Quan la situació sanitària ho permeti, 
l’entitat tornarà a oferir als socis el servei d’autocar per anar a veure els partits del 
primer equip masculí de futbol del FC Barcelona. També es vol tornar a participar 
en la Cavalcada de Reis (el 5 de gener), amb una carrossa, fer la clàssica xoco-
latada en l’Esmorzar del Soci (al gener), i la tradicional excursió anual de socis. La 
PB Sant Cugat vol organitzar el 7è Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 Enganxa’t als 
Bons Hàbits..., amb l’empresa santcugatenca Teampartners, i la ja 10a edició de la 
Festa de la Infància, una activitat lúdica i formativa que reuneix mig miler de nens i 
nenes al Camp Municipal de Futbol de Can Magí. En l’àrea esportiva també es vol 
fer el tradicional acte de final de temporada amb 
tots els futbolistes de la PB Sant Cugat.

Les activitats que es van suspendre
La pandèmia de la COVID-19 va obligar a sus-
pendre el març tots aquells actes socials i espor-
tius previstos fins al juliol. És el cas de l’assemblea general ordinària de socis, el 
servei d’autocar per anar a veure els partits del primer equip masculí de futbol del 
FC Barcelona, el Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 Enganxa’t als Bons Hàbits..., la 
Festa de la Infància i la festa de cloenda de la temporada esportiva 2019-2020.

L’equip de futbol inclusiu 
de la PB Sant Cugat i el 
Taller Jeroni de Moragas 
inicia la segona temporada 

Si la COVID-19 ho permet, 
l’entitat vol organitzar les 
tradicionals activitats 
socials i esportives

La carrossa de la Cavalcada de Reis se seguirà fent. FOTO: PBSC


