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Iñaki Aranda Quintana, defensa de l’infantil B 
de la Penya Blaugrana Sant Cugat-H8S Futbol

“A aquells nois o noies que els hi diagnostiquessin 
escoliosis, els hi diria que no es preocupin, que se’n 

sortiran, segur”

Butlletí informatiu de la 
Penya Blaugrana Sant Cugat

Número 2. Desembre 2020.
En primer lloc, desitjar-vos un bon començament d’any. I sobre aquest any 
passat tan anormal que hem patit i estem patint, vull dedicar un record molt 
entranyable als familiars, amics, socis/sòcies i col·laboradors que ens han 
deixat al llarg d’aquest any. Una forta abraçada a tothom.
La Penya Blaugrana Sant Cugat és, abans que res, una família, i el més 
important és fomentar els valors que ens 
converteixin en un referent de la societat de 
la nostra ciutat.
Socialment i esportivament podem cata-
logar el final de temporada 2019-2020 i 
començament de la  2020-2021 que ha 
estat un desastre per a tothom, per culpa 
de la COVID-19.
La Penya Blaugrana Sant Cugat continuarà 
amb les activitats esportives i socials que 
té programades per aquest 2021 (sempre 
i quan la COVID-19 ho permeti) amb la 
mateixa il·lusió de sempre, però respectant 
les ordenances municipals i sanitàries 
d’aquesta pandèmia.
Pel que fa al nostre Barça, hem de respectar i fer costat al club i, des 
d’aquestes línies, i amb unes eleccions com tenim el pròxim mes de gener, 
demano la unitat del barcelonisme i escoltar a tots els precandidats i anar a 
votar el dia de les eleccions.
Salutacions 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

I van arribar les dues operacions.
Des del primer moment, el metge 
ja ens va dir que el més adient era 
fixar l’esquena amb una corda, però 
que era massa petit i que el millor 
era endarrerir l’operació. Però els 
meus pares van buscar altres pos-
sibilitats. Llavors, hi havia una nova 
tècnica d’operació que es feia als Es-
tats Units i a Alemanya. A Espanya 
només hi ha dos doctors -són ame-
ricans- que ho facin, un a Barcelona 
i l’altre a Sevilla. El 13 de febrer del 
2020 em van operar a Barcelona, al 
Centre Mèdic Teknon, però amb tan-
ta mala sort que el meu cos va re-
butjar aquesta cirurgia, que va costar 
molts diners i en què em vaig que-
dar amb cinc costelles menys. Jo no 
estava gaire animat i, a més, al mes 
següent, al març, va arribar la CO-
VID-19. Els meus pares em volien 
portar a Alemanya o als Estats Units, 
costés el que costés l’operació, però

Iñaki Aranda Quintana, de 12 anys, 
juga a la Penya Blaugrana Sant 
Cugat-H8S Futbol des que tenia 5 
anys. El dorsal número 6 de l’infantil 
B ja es troba recuperat de les seves 
dues operacions d’escoliosis, i tor-
na a jugar a futbol al club que tant 
estima. El defensa ja té ganes que 
comenci la lliga.

Quan vas començar a tenir pro-
blemes a l’esquena?
A partir dels 5 anys, i va anar evolu-
cionant. Em van diagnosticar esco-
liosis, però una escoliosi de caràcter 
desconegut perquè no és hereditari. 
Vaig dormir 5 anys amb un curset 
de pròtesi, però l’escoliosi va anar a 
més. Hi va haver dos anys que sem-
blava que l’escoliosi no anava a més 
(estava a 45 graus). Però el 2018 va 
anar a pitjor. Tenia una vida més o 
menys normal, però no podia ni en-
trenar ni jugar a futbol a la penya.

ENTREVISTA AL PERSONATGE DE LA PENYA

@pbsantcugat@pbstcugatvPenya Blaugrana Sant Cugat
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Patrocinador del butlletí informatiu

Sant Cugat, Josep Maria Félez, i un 
directiu. La PBSC s’ha portat molt 
bé amb mi. Estic molt content.

Quin missatge t’agradaria donar 
a aquells nois i noies que els hi 
diagnostiquessin escoliosis?
Que no es preocupin, que se’n sor-
tiran, segur. Les meves tres lletres 
són EEE, esforç, esforç i esforç.

Què significa per a tu la PB Sant 
Cugat?
És el club de la meva vida. Porto 
aquí des de ben petit, des dels 5 
anys. En la primera operació, quan 
m’acabaven d’operar i jo era a l’UCI, 
el meu equip estava jugant contra 
el Sant Cugat FC a Can Magí. Vam 
guanyar i els meus companys em 
van dedicar la victòria.

L’entrevista completa es pot llegir 
a www.pbsantcugat.cat.

el doctor de Sevilla (el de Barcelona 
havia marxat als Estats Units i per 
la COVID-19 no podia tornar a Bar-
celona) ens va dir que em faria una 
cirurgia que em podria donar una 
qualitat de vida raonable. I el 2 de 
juliol del 2020 em van tornar a ope-
rar, també a la Teknon, i tot va sortir 
bé. Ara estic molt content. El metge 
que em porta a la Teknon és el Dr. 
Roberto Lastra García, a qui li tenim 
molta estima, ens ha ajudat molt. En 
tot moment em va dir que tornaria a 
jugar a futbol, i així ha estat. Ja estic 
entrenant, i estic bé.

A la Teknon vas rebre una visita 
molt especial...
Sí, va ser en la primera operació. Va 
venir l’Arturo Vidal, l’exjugador del 
FC Barcelona. Va ser una visita molt 
especial. El seu fill estava ingressat 
a l’habitació del costat. També va 
venir a veure’m el president de la PB 

La Penya Blaugrana Sant Cugat va beneir la seva 
bandera el maig de 1982, al Monestir
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La Penya Blaugrana Sant Cugat forma part de quatre entitats: Agrupació de 
Penyes i Clubs del Futbol Club Barcelona; Associació de Clubs de Futbol de 
Terrassa i Comarca; Federació de Penyes del FC Barcelona del Vallès, i la 
Coordinadora d’Entitats Esportives de Sant Cugat. L’Agrupació de Penyes 
i Clubs del Futbol Club Barcelona està integrada per 16 penyes barcelo-
nistes i 2 clubs de Catalunya. Aquesta entitat organitza competicions en les 
categories benjamí (amb un grup propi al calendari esportiu de la Federació 
Catalana de Futbol), i aleví i infantil, campionats que dirigeix Paco Clos, 
exjugador del primer equip de futbol del FC Barcelona. En les categories 
aleví i infantil, l’Agrupació representa el FC Barcelona en diversos torneigs, 
amb unes seleccions en les quals Paco Clos és el seleccionador. A més, 
l’Agrupació organitza a l’Auditori 1899 del FC Barcelona diferents jornades 
de formació, la Jornada Formativa, en què la PB Sant Cugat sempre és 
present. Aquestes jornades van dirigides a entrenadors, directors tècnics i 
directius. La PB Sant Cugat també és un de la vintena de clubs que forma 
part de l’Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. Aquesta 
entitat organitza el Torneig de Nadal, un partit que enfronta l’Associació de 
Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i l’Associació de Clubs de Futbol de 
Sabadell i Comarca, amb jugadors que militen de 2a a 4a Catalana. Josep 
Maria Félez, president de la PB Sant Cugat, és un dels directius de Feder-
ació de Penyes del FC Barcelona del Vallès, de la que en formen part una 
quarantena de penyes del Vallès. Entre els mesos de juny i juliol, aquesta 
entitat organitza la cloenda de la temporada esportiva amb un partit de 
futbol entre el Vallès Occidental i l’Oriental, amb la participació de directius 
i socis de les diferents penyes. Finalment, la PB Sant Cugat també és un 
membre actiu de la Coordinadora d’Entitats Esportives de Sant Cugat, de la 
que el directiu Francesc Robert n’és el vicepresident.

Ja fa tretze anys de la inauguració de la gespa 
artificial del Camp Municipal de Futbol de Can Magí
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La Penya Blaugrana Sant Cugat, una entitat activa en 
quatre entitats esportives
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Jugadors i tècnics de la PB Sant Cugat-H8S el dia de la inauguració. FOTO: PBSC

Compra productes de marxandatge de la PB Sant 
Cugat o del FC Barcelona. La penya t’ho posa fàcil!

Productes de marxantdatge de la Penya Blaugrana Sant Cugat. FOTO: PBSC

El 56.138, el número de la Loteria Nacional del 
sorteig extraordinari de Nadal del 22 de desembre

El número que jugarà aquest any la PB Sant Cugat és el 56.138. FOTO: PBSC

La gespa artificial del Camp Municipal de Futbol de Can Magí es va inaugurar el 
29 de novembre del 2007, ara fa 13 anys. L’acte va està presidit per Lluís Recoder, 
llavors alcalde de Sant Cugat; Hristo Stoitchkov, exjugador del primer equip de futbol 
del FC Barcelona: Joan Franquesa, aleshores directiu del Barça, i Josep Maria 
Félez, president de la Penya Blaugrana Sant Cugat. Llavors, es va substituir el sauló 
per la gespa artificial, una obra que van fer possible la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Cugat i la Generalitat de Catalunya. Els equips de la Penya 
Blaugrana Sant Cugat-H8S Futbol són els usuaris d’aquesta instal·lació esportiva 
municipal.

La Penya Blaugrana Sant Cugat posa a disposició dels seus socis i sòcies dife-
rents productes de marxandatge, com bufandes i banderins, a un preu de 7 euros, 
i mascaretes, a 5 euros. Les comandes es poden fer a través del telèfon mòbil 
661918508 (Sergi). Aquells que vulguin fer-se amb algun producte de la Botiga del 
FC Barcelona poden contactar al telèfon mòbil 609702341 (Sergi) i se’ls aplicarà 
un descompte del 15%, el que té la PB Sant Cugat per ser penya del FC Barce-
lona.

Un any més, la Penya Blaugrana Sant Cugat disposa d’un número de la Lote-
ria Nacional del sorteig extraordinari de Nadal, que se celebrarà el dimarts 22 de 
desembre. El número és el 56.138 i tots aquells socis i simpatitzants que vulgueu 
participacions podeu contactar amb el correu electrònic directiva@pbsantcugat.com. 
Les participacions són de 5 euros, i l’import que es juga és de 4 euros. 1 euro és un 
donatiu a la Penya Blaugrana Sant Cugat, que ajuda a l’entitat en l’organització de 
moltes i diferents activitats esportives i socials que fa durant l’any.


