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ENTREVISTA AL PERSONATGE DE LA PENYA

Josep Garcia Pérez, de 89 anys, és un dels quatre fundadors de la Pe-
nya Blaugrana Sant Cugat i soci número 2 de l’entitat esportiva i social

Butlletí Informatiu de la 
Penya Blaugrana Sant Cugat

Número 4. Juliol 2021.
Amb aquesta temporada esportiva 2020-2021 tan atípica, que va començar 
tard i malament, com per exemple lligues a una sola volta; suspensió de 
partits cada dos per tres per contagis i obligats a jugar-los entre setmana 
amb toc de queda, i clubs que no han pogut fer front a aquesta situació 
de pandèmia de la COVID-19 i que s’han 
retirat de la competició. Tot plegat, una lliga 
adulterada.

Amb aquest tot seguit d’inconvenients 
i, també, amb la diversitat de criteris del 
PROCICAT, de la Federació Catalana de 
Futbol i dels ajuntaments, on cadascú ha 
aplicat els criteris que creia oportú respecte 
les instal·lacions.

Tot i això, la Penya Blaugrana Sant Cugat 
- Escola de Futbol Hristo Stoitchkov ha fet 
la cloenda de la temporada a mesura que 
finalitzaven els entrenaments de les diferents categories, entregant els tro-
feus en què cada final de temporada el club premia a tots els seus jugadors i 
jugadores pel seu esforç i compromís amb l’entitat.

Respecte al vessant social, ja he dit que aquesta ha estat una temporada 
atípica, tan atípica que ni hem pogut anar a l’Estadi, al Camp Nou, a veure 
el Barça ni un sol partit.

Visca la Penya!

FEM PENYA

Benvolguts socis/es, simpatitzants i santcugatencs,

Josep Maria Félez.

Josep Maria Félez, 
president de la Penya Blaugrana Sant Cugat.

vaig dir que parlaria de seguida amb 
Portela per saber què necessitaríem 
per fer una penya blaugrana a Sant 
Cugat. Quan Aymerich va sortir d’on 
érem,  es va trobar a lsidre Sitges, 
un altre dels fundadors, que aquell 
mateix dia va anar a Barcelona a in-
formar-se’n. I a les onze de la nit em 
va trucar Aymerich per dir-me que 
ja teníem els estatuts per fer la pe-
nya. Llavors, ens vam reunir el Josep 
Maria Casas, que es va encarregar 
de redactar els estatuts, l’Aymerich 
el Sitges i jo. Els vam firmar i vam 
demanar el corresponent permís a 
l’Ajuntament i al Govern Civil. I, així,  
es va constituir la PB Sant Cugat.

Pocs mesos després de fundar la 
PB Sant Cugat van comprar l’a ctu-
al seu social de l’entitat.
Els estatuts deien que, si no era pro-
pi, el local social de la PB Sant Cugat 
no podia ser un bar. Va sorgir l’opció 
de llogar un pis i Casas es va posar a 
buscar pisos. Que si 3.000 pessetes, 

Com es va fundar la Penya Blau-
grana Sant Cugat, l’any 1979?
Jo coneixia Eduard Kucharski, que 
era l’entrenador del primer equip de 
bàsquet del FC Barcelona (1977-
1979) i que vivia a Mira-sol. Un dia, 
Kucharski em va presentar Eduard 
Portela, que va ser director tècnic es-
portiu de la secció de bàsquet del FC 
Barcelona entre els anys 1972 i 1981. 
Un dia, Portela em va dir que el Bar-
ça havia canviat el cap de la secció 
de bàsquet i que aquest havia donat 
ordres que cap equip del FC Bar-
celona anés a jugar a cap poble de 
Catalunya si no tenia una penya del 
Barça. I com que no en teníem cap, ja 
no vindria a jugar a Sant Cugat. Lla-
vors, el primer equip del Barça havia 
de jugar un partit a València i el Joan 
Aymerich, un dels quatre fundadors, 
em va proposar d’anar-hi. Li vaig dir 
que volíem anar a València, però que 
no érem capaços de fer una penya 
a Sant Cugat. I Aymerich em va res-
pondre: serà perquè tu no voldràs! Li 

i vaig decidir apartar-m’hi. Només 
vaig estar a la primera junta directiva. 
Entre altres idees, jo pensava a fer un 
local lúdic pel poble.Teníem diferents 
punts de vista.

Quin contacte té avui dia amb la 
PB Sant Cugat? 
Hi vaig poc, però sóc amic de tothom. 
Amb el president, Josep Maria Félez, 
hi tinc una molt bona relació. Fa uns 
anys, em vaig trobar el Félez al carrer 
i em va explicar que deixava la presi-
dència de l’entitat. Li vaig dir que no 
ho fes, que havia de continuar. Félez 
ha estat el millor president de la Pe-
nya i ha tirat el carro a base de bé.

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

2.800, 3.500... Un senyor de Rubí, que 
em sembla que es deia Vilaró, però que 
li deien ‘el Pelleringa de Rubí’, que es 
va casar amb la Lola, la germana del 
senyor Batet, sempre em deia que em 
quedés la casa del carrer Sant Domè-
nec número 15 (l’actual seu social de la 
PB Sant Cugat), però jo li deia que no 
tenia diners per comprar-la. I vaig pen-
sar que la penya sí que la podia com-
prar si ens ajuntàvem uns quants i el 
banc ens donava un crèdit a cadascú. 
Però, al final, es va decidir que cada 
soci -en van ser 21- posés uns diners 
(accions), que va servir perquè alguns 
es barallessin. Jo no anava bé de di-
ners i no hi vaig poder col·laborar.

Vostè va ser directiu molt poc temps.
Jo tenia una idea de la penya i vaig 
veure que m’havia de discutir amb gent 

“Un senyor de Rubí sempre em deia que comprés la 
casa de la seu social. Jo no tenia diners, però vaig 

pensar que la penya sí que ho podia fer”

@pbsantcugat@pbstcugatvPenya Blaugrana Sant Cugat
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Patrocinador del butlletí informatiu.

La PB Sant Cugat va homenatjar Garcia l’any 2000. FOTO: À. L. P.

La façana de la seu social de la Penya Blaugrana 
Sant Cugat està catalogada com a Bé Cultural Local
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L’equip prebenjamí A de la PB Sant Cugat-E8S Futbol ha estat el millor conjunt 
de 13 equips del grup 36è de la categoria Prebenjamí, amb 34 punts i un balanç 
d’11 victòries, 1 empat i cap derrota. L’equip ho va aconseguir el 13 de juny en 
l’última jornada de lliga, amb una victòria (5-2) davant la UFB Jábac i Terrassa B. 
Els jugadors que han aconseguit el títol de lliga són Marc Luna Parra, Ian Barco 
Lleonart, Nil Tribó Boné, Federer Quiñónez Rangel, Pablo Casajeros Álvarez, 
Teo Monge Ferrús, Lluc Parramón Pérez, Eneko Pérez Gelpí, Evan Santana 
Sanahuja, Roger Domènech Maynou, Martí Corominas Esteller i Matías Vicário 
Enríquez. L’equip tècnic ha estat integrat per Álex López Gallego (entrenador) i 
David Barco Alcaraz (delegat).
 

42 anys de barcelonisme de la Penya Blaugrana Sant Cugat
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El benjamí A s’adjudica la lliga i puja a 1a Divisió

L’equip benjamí A de la PB Sant Cugat-E8S Futbol s’ha coronat campió de lliga 
d’aquesta temporada 2020-2021. Ho va aconseguir el 27 de juny en l’última jorna-
da de lliga després d’imposar-se (5-4), en el derbi santcugatenc, al Sant Cugat FC 
F. L’equip que dirigeixen Marc Minguet Caixal i Joan Albert Berenguel Carabús, ha 
conquerit el campionat del grup 14è de 2a Divisió, d’entre 15 equips, amb 35 punts 
i un balanç d’11 victòries, 2 empats i 1 derrota. El títol els dóna l’ascens a la 1a 
Divisió. Els jugadors que integren el benjamí A són: Josep Serrano Sabino, Nicolás 
José Meilan, Fèlix Mestres Jover, Nico Munté Irmier, Pablo Morón González, Oriol 
Castro Cornet, Marc Frases Repiso, Guillem Puerto Adell, Martí Berge Pons, Pau 
Rayo Alonso i Jan Vives Peña. 
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Després que el 16 de maig de 1979, el primer equip de futbol del FC Barcelona con-
querís la primera Recopa d’Europa, després de superar (4-3) al Fortuna de Düsseldorf 
(Alemanya), a Basilea (Suïssa), quatre santcugatencs van decidir fundar la Penya 
Blaugrana Sant Cugat. Van ser Josep Maria Casas, primer president de l’entitat, Joan 
Aymerich, Josep Garcia i Isidre Sitges.

La seu la van comprar 21 socis
Des d’un primer moment, la PB Sant Cugat va apostar fort per disposar d’un local pro-
pi, i el 1980 van començar les obres de reconstrucció d’una casa vella del número 

El prebenjamí A guanya la lliga sense perdre cap partit

La PB Sant Cugat va comprar el local social el 1980. FOTO: PBSC

15 del carrer Sant Domènec, lloc on encara es troba la seu social. La seu la van com-
prar 21 socis, que cadascun d’ells van aportar 120.000 pessetes (ara 721,21 euros). La 
façana del local social està catalogada com a Bé Cultural Local. El local social disposa 
d’una biblioteca, sala de jocs i exposicions, sala de trofeus, despatx, sala de juntes, un 
pati exterior, un bar i una pantalla panoràmica. Tot plegat perquè que els associats i amics 
puguin gaudir d’un ambient familiar i un espai on relacionar-se.
La senyera oficial de la Penya va ser beneïda al Monestir de Sant Cugat l’1 de maig de 
1982. A mitjans de 1982 es va celebrar el primer sopar d’aniversari de la Penya a l’Hotel 
Bellaterra, esdeveniment que se segueix celebrant cada dos anys per celebrar l’aniversari 
de la nostra entitat.
Al llarg d’aquests 42 anys, la PB Sant Cugat ha organitzat moltes i diverses activitats, 
com la 3a Trobada de Penyes del Vallès, l’any 1992, i la 15a Trobada de Penyes del 
Vallès, el 2005, coincidint amb els 25 anys de l’entitat esportiva i social de la ciutat. També 
va reconèixer, en un acte solemne a l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, el 
treball d’exregidors d’Esports de l’Ajuntament de Sant Cugat i expresidents de la Coordi-
nadora d’Entitats Esportives de la ciutat, i també ha homenatjat a expresidents de clubs 
i entitats del municipi. A banda del futbol, la Penya ha tingut seccions de bàsquet i futbol 
sala (es va crear el 1980).

Una entitat amb més de 960 socis
En l’actualitat, la PB Sant Cugat, amb 960 socis, organitza, entre altres activitats, un acte 
de reconeixement als socis que fan 25 anys d’associats; participa a la Cavalcada de Reis 
i en el programa Fem Barri al barri de Sant Francesc; signatures de personalitats en el 
Llibre d’Honor de la PB Sant Cugat, la Festa de la Infància i el Torneig Nocturn.
Els set presidents que ha tingut fins ara la PB Sant Cugat han estat Josep Maria Ca-
sas (abril del 1979-febrer del 1980); Julio de Paz (febrer del 1980-juny del 1989); Josep 
Camacho (juny del 1989-desembre de 1992); Esther Creu (juny de 1994-juny de 1995); 
Martín Reverte (juny de 1995-juliol del 2000); Ángel Benito, i Josep Maria Félez, que és 
president de la PB Sant Cugat des del març del 2001 i que ha estat en totes les juntes 
directives de l’entitat.

350 jugadors i 22 equips
En l’àrea esportiva, aquesta temporada 2020-2021 la Penya Blaugrana Sant Cugat-E8S 
Futbol, que entrena i competeix al Camp Municipal de Futbol de Can Magí, ha tingut 468 
jugadors -el 91,5% de Sant Cugat- repartits en 22 equips més l’escola d’iniciació, amb 
un cos tècnic de 25 entrenadors. El primer equip de futbol que va tenir l’entitat va ser el 
1980, el mateix any que la Penya va fer el seu primer viatge seguint al FC Barcelona en 
camp contrari i també es van començar a fer els desplaçaments en autocar cada dia de 
futbol al Camp Nou, que se segueixen organitzant cada temporada.

Nou equip de futbol inclusiu
Des de l’11 de novembre del 2019, la PB Sant Cugat té un nou equip de futbol inclusiu, 
que entrena a Can Magí i que competeix en la Excellence Cup.


