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Finalment, després d’un procés electoral interminable que ha cansat a 
tothom: socis, aficionats, penyistes i als mateixos candidats, ja tenim presi-
dent!

El vot és una consigna d’expressió de la propietat del club, una propietat 
que recau en el soci/sòcia del Barça en un 
temps excepcional per culpa d’una pan-
dèmia que ens ha obligat a unes restric-
cions, confinament i limitacions socials mai 
vistes.

Davant de tot això, el president Joan La-
porta té un repte esportiu, econòmic i social 
que ha d’afrontar, i el club necessita el 
suport dels seus socis/sòcies.

Des de la Penya Blaugrana Sant Cugat 
us hem anat informant durant tot el procés 
electoral, enviant informació, correus elec-
trònics, whatsapp i també a través de Facebook i alguns escrits.

Des de la junta directiva de la Penya Blaugrana Sant Cugat, entitat social 
i esportiva, volem continuar fent allò que sentim i difondre el barcelonisme 
arreu del territori.

Fem Barça, Fem Penya!

FEM PENYA

Benvolguts socis/es, simpatitzants i santcugatencs,

Josep Maria Félez. FOTO: PBSC

Josep Maria Félez, 
president de la Penya Blaugrana Sant Cugat.
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Joan Aymerich i Aroca, soci número 1 de la Penya Blaugrana Sant 
Cugat, és un dels quatre fundadors i exalcalde de la ciutat (1987-1999)

“He fet moltes coses a la vida, però m’honora ser el 
soci número 1 de la Penya Blaugrana Sant Cugat”

El santcugatenc Joan Aymerich, de 
76 anys, és el soci número 17.187 
del FC Barcelona. També va ser 
Diputat al Parlament de Catalunya, 
entre el 1984 i el 1999. Exempresari 
del món de la construcció, ja jubilat.

Vostè va ser un dels 4 fundadors 
de la Penya Blaugrana Sant Cu-
gat. Com va néixer l’entitat?
Jo sempre he sigut del Barça. Ha-
via viscut molt el món de les pen-
yes, i no a Sant Cugat perquè no 
hi havia cap penya barcelonista, tot 
i que hi va haver alguns intents de 
fer-ne. Trobava a faltar una penya 
del FC Barcelona a Sant Cugat. Jo 
tenia el magatzem al carrer Colom, 
i amb tres amics meus que també 
eren del Barça, Josep Maria Casas, 
Isidre Sitges i Josep Garcia, vam 
decidir fundar una penya del Barça 
a Sant Cugat. Vam acordar que el 
president fos Josep Maria Casas; el 

ENTREVISTA AL PERSONATGE DE LA PENYA

i tot, al local social hi ha una placa 
commemorativa que ho diu, amb els 
noms de les persones que van fer 
l’aportació econòmica. El propietari 
de la seu de la penya és la mateixa 
penya, que poques entitats de Sant 
Cugat ho poden dir. A alguns, potser 
no els hi anava bé, però va ser un 
gest molt bonic i important per la 
Penya. És un local molt especial.

Què va passar quan van co-
mençar les obres?
Que en el primer cop de pic van sor-
tir unes pedres del segle del Mones-
tir, construït entre els segles IX i XIV. 
Vam haver de fer un projecte nou, 
però conservant l’arcada tan bonica 
que hi ha a l’entrada de la Penya. 
Dèiem que semblava La Masia, una 
rèplica de La Masia. 

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

tenir un detall amb els fundadors i es 
va decidir sortejar els quatre primers 
números de carnets entre els socis 
fundadors. Miri que he fet de coses 
a la vida, però m’honora ser el soci 
número 1 de la Penya!

La seu es va inaugurar el 1982.
Només tres anys després de la fun-
dació de la PB Sant Cugat, el 1979. 
El 1982 ja teníem seu social i les 
obres gairebé acabades. Va anar tot 
molt ràpid. Quan érem 25 o 30 socis 
vam dir que no podíem estar sense 
local, i vam decidir buscar-ne, amb 
la sort que vam trobar una casa al 
carrer Sant Domènec número 15. 
Llavors, 21 socis vam establir pagar 
121.000 pessetes cada soci i renun-
ciar a cobrar després aquests diners 
(alguns d’aquests socis no ho han 
fet així). En aquells moments eren 
molts diners. Vam acordar aquesta 
quantitat i vam comprar la casa. Fins 

vicepresident, Josep Garcia; el se-
cretari, Isidre Sitges, i jo el tresorer, 
perquè segons els estatuts jo havia 
de tenir algun càrrec. Ho vaig fer per 
figurar en algun lloc i prou, vaig pre-
ferir quedar al marge. Tot això va ser 
l’any 1979, i jo anava a la llista de 
Convergència i Unió (CiU), on vaig 
entrar de regidor en el primer man-
dat democràtic. A la directiva de la 
PB Sant Cugat hi vaig estar el pri-
mer any i mig de l’entitat. Vaig ser 
regidor d’Esports gairebé un any i 
mig. Per a mi era impensable que 
creixés tan aviat i tant de cop com 
ho va fer i, a més, amb una il·lusió 
impressionant per part de tothom. 
Érem uns 25 o 30 socis.

Té el carnet de soci número 1 de 
la PB Sant Cugat.
Sí, ho vam fer a sorteig entre els 
quatre fundadors, i em va tocar a mi. 
Aleshores, els socis de la Penya van 

L’escut de la PB Sant Cugat a la façana del Camp  
Nou es va inaugurar el 3 d’octubre del 2009



Vols comprar 
roba i material 
esportiu?
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La santcugatenca Àngels Ponsa, consellera de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, va visitar el 30 de desembre la seu 
social de la PB Sant Cugat. Ponsa va signar al Llibre d’Honor 
de l’entitat i també al llibre de caricatures que, en el seu dia, va 
editar el Diari de Sant Cugat, amb la col·laboració de l’artista 
valldoreixenc ADOLF. La consellera va ser una de les protago-
nistes de les diferents il·lustracions. La Penya li va fer entrega 
de la seva caricatura i la insígnia de l’entitat blaugrana.

La col·locació de l’escut de pedra de la 
Penya Blaugrana Sant Cugat a la façana 
del Camp Nou, el 3 d’octubre del 2009
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La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, 
visita la seu de la Penya Blaugrana
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    Acte d’inauguració de l’escut al Camp Nou. FOTO: PBSC

L’equip inclusiu de la Penya Blaugrana, 
guardonat per l’Agrupació de Futbol de 

Clubs i Penyes del FC Barcelona

D’esquerre a dreta, Monràs i Félez. FOTO: FC Barcelona

 La Penya fa un inventari de trofeus, 
copes, banderins, obsequis, samarretes...

Alguns dels trofeus, copes i banderins. FOTO: À. L. P.

El 3 d’octubre del 2009, una cinquantena de socis de la 
Penya Blaugrana Sant Cugat van participar en la inauguració 
de la col·locació de l’escut de pedra de l’entitat santcuga-
tenca a la porta número 34 de l’estadi del Futbol Club Bar-
celona, el Camp Nou. L’acte el va presidir el santcugatenc 
Joan Franquesa, aleshores vicepresident del FC Barcelona, 
acompanyat del directiu de l’àrea social Ferran Martínez, i 
Josep Maria Félez, que continua sent el president de la PB 
Sant Cugat. També hi va ser, entre d’altres, Julio de Paz, 
expresident de l’entitat santcugatenca (en va ser el segon 
president). Isabel Sancho, sòcia de l’entitat, va ser la per-
sona que es va responsabilitzar que es fes l’escut.

L’Agrupació de Futbol de Clubs i Penyes del FC Barcelona 
va distingir l’equip inclusiu de futbol de la Penya Blaugrana 
Sant Cugat-Taller Jeroni de Moragas amb el 5è Premi 
Josep Maria Profitós. El guardó es va lliurar el 28 de febrer, 
a l’Auditori 1899 del FC Barcelona, en el decurs del 41è 
Congrés Mundial de Penyes del FC Barcelona. El premi el 
va recollir Josep Maria Félez, president de la Penya Blau-
grana Sant Cugat, que el va rebre de mans de Lluís Monràs, 
president de l’Agrupació. Josep Maria Profitós va ser un 
president de l’Agrupació de Futbol de Clubs i Penyes del FC 
Barcelona, i va ser l’impulsor del futbol inclusiu i dels tornejos 
mundials de penyes. 

Una comissió de directius de la Penya Blaugrana Sant Cugat 
està treballant en la redacció d’un catàleg que detalli el 
nombre de trofeus, copes, banderins, obsequis, samarretes i 
quadres que té l’entitat santcugatenca a la seva seu social, al 
carrer de Sant Domènec número 15. Fins al moment, aques-
ta comissió de treball ja ha fet una llista amb 270 trofeus i 
copes. L’objectiu no és un altre que tenir un registre de tot 
aquest material històric de l’entitat santcugatenca.

Amb el seu 
objectiu 
d’oferir més 
i millors 
serveis, la PB 
Sant Cugat 
ha posat en 
marxa un 
nou web, 
més modern 
i amb més 
informació 
pels associats. 
A www.pb-
santcugat.cat 
hi trobareu la 
presentació 
de l’entitat i 
les persones 
que la di-
rigeixen, la 
seva història, 
tot el relacio-
nat amb les 
àrees esporti-
va i social, 
així com totes 
les activitats 
que organitza 
l’entitat i les 
notícies de la 
Penya.

La Penya 
Blaugrana 
Sant Cugat 
és una con-
tínua font 
d’informació 
i, per això, si 
vols està in-
format puntu-
alment de tot 
allò que passa 
a l’entitat has 
d’estar con-
nectat a les 
seves xarxes 
socials. A 
Facebook (Pe-
nya Blaugrana 
Sant Cugat) 
ja hi té 2.081 
seguidors; a 
Instagram 
(pbstcugatv), 
1.244, i a 
Twitter (pb-
santcugat), 
808. La Penya 
també aposta 
per les xarxes 
per continuar 
creixent.

Durant 
el primer 
trimestre del 
2021 ens han 
deixat els 
següents sis 
socis i sòcies: 
Manel Car-
reras Adrián, 
Maria Feliu 
Pla, Francisco 
García Larios, 
Jordi Pellicer 
Ariza, Fran-
cesc Tobella 
Moliné i Joan 
Valls Estruch. 
La Penya 
Blaugrana 
Sant Cugat  
mostra el seu 
condol per la 
seva pèrdua.

La Penya 
estrena nou 
web

A les xarxes 
socials t’ho 
expliquem tot

Ponsa va rebre de Félez la seva caricatura. FOTO: PBSC

Socis i sòcies 
que ens han 
deixat 

A la PB Sant 
Cugat pots 
comprar roba 
i material 
esportiu de 
l’entitat, com 
samarretes 
d’entrenament, 
pantalons 
curts 
d’entrenament 
i partit, 
mitgetes, 
dessuadores, 
jaquetes i 
pantalons 
de xandal... 
Cal posar-se 
en contacte 
per telèfon 
o whatsapp 
(Jaume, 
661918508). 


