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Després d’un curs marcat per la pandèmia i els confinaments, la tempo-
rada 2021-2022 es posa en marxa amb il·lusió renovada i amb capacitat 
d’adaptació a les noves situacions que la societat està vivint. La Penya Blau-
grana Sant Cugat estrena equip amateur format per jugadors sots-23, tots 
ells formats a l’escola. L’acompanyaran els 22 equips que formen totes les 
categories de formació, dels 4 als 19 anys, amb l’objectiu de focalitzar la for-
mació en el vessant esportiu i educatiu, en el jugador i la persona. L’escola 
posa especial atenció en els més petits i 
petites, amb un model de formació específic 
de gran èxit i que ara es proposa recuperar 
la confiança de famílies després de la pan-
dèmia. En aquesta etapa, es posa especial 
atenció a les necessitats evolutives del nen 
i nena per tal que el descobriment del futbol 
com a esport es produeixi de forma natural 
i adequada a la seva etapa d’aprenentatge. 
La formació interna dels nostres entrena-
dors és un altre dels aspectes clau, ja que 
és el que ens permet poder seguir i oferir 
una metodologia comuna en tots els nostres 
equips i jugadors/es pel seu millor desenvolupament. La PB Sant Cugat té 
l’objectiu d’oferir una experiència completa en el seu model d’escola, des 
de l’arribada de jugador amb 4-5 anys, passant per totes les etapes i fins a 
arribar a un equip amateur especialment treballat per a completar aquest 
model d’escola i acollir a tots els jugadors majors de 19 anys, com també en 
esdevenir una pròpia escola per a entrenadors i formadors, on els mateixos 
jugadors tenen la possibilitat d’aprendre i créixer en aquest vessant i com-
pletar la formació, aquest cop, entrenant i ensenyant a
jugadors més joves tal com ells van experimentar abans.
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Il·lusió renovada i capacitat d’adaptació a la nova situació
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Antonio Sánchez, 
director formatiu de la Penya Blaugrana Sant Cugat - H8S.
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Julio de Paz Cebrián, de 88 anys, és el soci número 3 de la PB Sant 
Cugat. Ha rebut un munt de reconeixements de l’entitat i també del 
Futbol Club Barcelona que omplen diverses parets de casa seva

“Vaig ser el president que va crear els equips de 
la Penya, i vaig aconseguir que l’Ajuntament ens 
donés el camp municipal de futbol de Can Magí”

És el soci número 10.777 del FC 
Barcelona, des del 1973. També va 
ser vicepresident del Sant Cugat 
Futbol Club; un dels fundadors del 
Club Tennis Natació Sant Cugat, i 
delegat de camp del primer equip 
del Club Balonmano Sant Cugat. És 
soci de La Unió Santcugatenca -va 
fer teatre- des dels 14 anys. L’any 
1989 va jubilar-se de la fusteria que 
regentava al carrer Santiago Rusi-
ñol, número 34.

Com es va involucrar en la PB 
Sant Cugat?
No recordo qui va ser, però un dels 
quatre fundadors de la PB Sant Cu-
gat va venir a veure’m al taller per-
què volien aconseguir una vintena 
de socis per a l’entitat. En la prime-
ra reunió, que es va fer a casa del 
Josep Maria Casas, vaig dir que si 
volien que jo contribuís a la Penya

ENTREVISTA AL PERSONATGE DE LA PENYA

mil.límetre. També vam fer molts 
desplaçaments per seguir el primer 
equip de futbol del Barça. Vam inau-
gurar la penya i vaig plegar. Sempre 
dic que la Penya la vaig parir jo. Així 
mateix ho dic. La porto molt a dins.

La PB Sant Cugat juga a Can Magí 
gràcies a vostè.
Vaig ser el president que vaig crear 
els equips de futbol de la Penya. Al 
Camp Municipal de Futbol de Can 
Magí hi jugava el club Vallesà, i quan 
va plegar vaig anar a l’ajuntament 
per demanar que ens donessin el 
camp a nosaltres. Me’l van conce-
dir, i per nosaltres sols, i continuem 
així. Quan jo vaig deixar la presidèn-
cia teníem 2 equips de futbol de nois 
entre 8 i 10 anys, i ara ja en són 23.

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

la seu social hi havia molta feina i 
Casas va dir que deixava la presi-
dència perquè s’havia de dedicar al 
seu treball. I com que jo era el vi-
cepresident, la junta em va dema-
nar que fos el nou president. I vaig 
acceptar. Hi vaig estar 9 anys i 4 
mesos (des del 1980 fins al 1989). 
El primer que vaig fer va ser anar al 
notari per fer l’escriptura de la casa. 
I vam iniciar les obres. La casa no 
tenia teulada. Ho vam fer tot nou, 
tal com estar ara la penya, tot i que 
s’han fet alguns arranjaments. I vam 
inaugurar la penya. 

Quan vostè va ser president, qui-
nes accions va fer?
Ens vam centrar en la casa. En els 
meus 9 anys i 4 mesos de president 
vam remenar 56 milions de pesse-
tes. Són molts diners! El Josep Ma-
ria Farrés portava els comptes al

havíem de comprar un local o una 
casa perquè jo no volia, de cap ma-
nera, que la seu social estigués en 
un bar. No m’agraden els bars. Mai 
em veurà entrar a un bar. 

I li van fer cas!
Sí, sí. La casa es va comprar quan el 
Josep Maria Casas era el president. 
La casa ens va costar 2.500.000 
pessetes. En aquells temps, l’any 
1979, eren molts diners! Vam reunir 
21 persones i es va comprar la casa. 
Cada persona va pagar 121.000 
pessetes. La nostra part de l’escrip-
tura (el de la meva dona i la meva), 
com la majoria d’aquestes 21 perso-
nes, la vam regalar a la Penya Blau-
grana Sant Cugat. 

De vicepresident a president de 
l’entitat.
Amb les obres que s’havien de fer a 

Julio de Paz, a casa seva. FOTO: PBSC

L’amateur de la PB Sant Cugat - H8S torna per 
consolidar-se, amb jugadors formats a l’escola



Final de curs 
de l’Agrupació 
del Barça
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Es torna a crear un il.lusionant equip 
amateur, de la pedrera, ara sub-23
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La Federació de Penyes del Vallès, a casa

Can Magí va aplegar 30 penyes del Barça. FOTO: PBSC

Després de dues temporades sense que la PB Sant Cugat 
- H8S tingués un equip amateur de futbol, aquest curs es-
portiu 2021-2022 l’entitat recupera aquest conjunt amb la 
il·lusió de consolidar-lo. L’equip blaugrana, que va iniciar la 
pretemporada el 2 de setembre, està enquadrat en la lliga 
del grup 13è de 4a Catalana, amb dos equips més de Sant 
Cugat, el CE Europa Sports Center i el CE La Farga XXI.
L’entrenador d’aquest equip, que és sub-23, Jordi Navarre-
te, que acumula vint temporades a l’entitat i que ja havia 
dirigit l’amateur,  detalla que “tots els jugadors d’aquest 
equip -amb 22 futbolistes- s’han format a la Penya, els he 
entrenat a tots -menys a dos- i tots són de Sant Cugat. 
L’objectiu és consolidar l’equip a l’entitat. Són jugadors 
disciplinats i no es perden cap entrenament”. 
Pel que fa a la competició, el tècnic explica que el grup 
13è “és un grup competitiu, amb equips que han jugat a 3a 
Catalana. A mesura que avanci la competició, veurem per 
quin objectiu esportiu hem de lluitar”. 
Per al director formatiu de la PB Sant Cugat - H8S, Antonio 
Sánchez, s’ha recuperat l’amateur amb l’objectiu “és que 
els nois que finalitzen l’etapa de juvenil puguin continuar 
jugant a futbol a la Penya”. 
L’equip està integrat per 22 futbolistes. Són els porters 
Jordi Borrull i Pau Mesquida i els jugadors Pol Casares, 
Fabri Cartagena, Jordi Macià, Jan Toronell, Àlex López, 
Oriol Villanova, Tomás Daniel, Jaume Martínez, Nil Badia, 
Pedro Castelló, Pablo Canela, Lluís Tort, Albert Rivas, Mar-
cel Piqué, Marc Galofré, Marc Minguet, Jan Sariola, Joan 
Bort, Farid Cartagena, Esteve Vilà i Toni Fierro. 
D’altra banda, l’equip tècnic està format per Jordi Na-
varrete (1r entrenador); José Mora (2n entrenador); Jordi 
Pla (entrenador de porters i auxiliar); German Fernández 
(scouting) i Xavi Félez (encarregat de material).
D’altra banda, els 23 equips que aquesta temporada 2021-
2022 defensaran la PB Sant Cugat - H8S són 1 amateur, 
2 juvenils, 4 cadets, 4 infantils, 6 alevins, 4 benjamins i 
l’escola d’iniciació (2 equips).

Per tercera vegada en els seus 42 anys d’història, la PB Sant 
Cugat va acollir la tradicional cloenda de la temporada de 
les juntes directives de la Federació de Penyes del Vallès, 
amb l’assistència de 30 de les 40 penyes que l’integren. Es 
va jugar un partit de futbol i es va oferir un berenar-sopar, el 
passat 3 de juliol al Camp Municipal de Futbol de Can Magí. 
S’hi va mostrar una rèplica de l’última Copa del Rei.

Després de 
la suspensió 
per culpa de 
la pandèmia 
de la CO-
VID-19, i amb 
les correspo-
nents mesures 
sanitàries, la 
PB Sant Cugat 
ha posat en 
marxa, de 
nou, el servei 
d’autocar per 
anar a veure 
els partits del 
primer equip 
de futbol del 
FC Barcelona, 
al Camp Nou. 
El primer des-
plaçament es 
va fer el passat 
20 de setembre 
en el partit FC 
Barcelona-
Granada CF. 
Per a reservar 
una plaça 
a l’autocar, 
per a socis i 
simpatitzants, 
cal trucar al 
telèfon 629 
351 871.

Un any més, la 
Penya Blaugra-
na Sant Cugat 
disposa d’un 
número de la 
Loteria Nacio-
nal del sorteig 
extraordinari 
de Nadal, que 
se celebrarà el 
22 de desembre. 
El número és 
el 44.098 i tots 
aquells socis i 
simpatitzants 
que vulguin 
participacions 
poden contac-
tar al correu 
electrònic 
directiva@
pbsantcugat, 
o bé poden 
comprar-les a 
la seu, al camp 
de futbol o a 
l’autocar. Les 
participacions 
són de 5 euros, 
i l’import que 
es juga és de 4 
euros. 1 euro és 
un donatiu a la 
PB Sant Cugat.

La Penya 
Blaugrana Sant 
Cugat va ser 
present, un 
any més, en 
la cloenda de 
la temporada 
de l’Agrupació 
de Futbol de 
Clubs i Penyes 
del FC Barce-
lona, el 10 de 
juliol, al camp 
de la Penya 
Barcelonista 
Cinc Copes. 
El benjamí F 
va finalitzar 4t 
de 13 equips 
en el Torneig 
de Penyes del 
FC Barcelona 
de la Federació 
Catalana de 
Futbol. 

El diumenge 28 
de novembre, 
la Penya Blau-
grana Sant Cu-
gat celebrarà el 
seu 42è aniver-
sari -l’entitat es 
va fundar l’any 
1979- amb el 
seu tradicional 
dinar -cada dos 
anys- al restau-
rant santcu-
gatenc Masia 
Can Ametller. 
Els tiquets per 
assistir-hi ja es 
poden reservar 
a la seu social 
de l’entitat, 
trucant al (93) 
589 22 78, 
els dimarts i 
dijous, de 18 a 
20 hores.

L’autocar de 
la Penya, en 
marxa

Ja es pot com-
prar la loteria 
de Nadal

El 42è aniver-
sari, el 28 de 
novembre

Entrenadors de futbol 11 en el clínic. FOTO: PBSC

Tradicional sessió formativa als tècnics

Una temporada més, els 23 entrenadors de la PB Sant Cugat 
- H8S van participar en el clínic -teòric i pràctic- que ofereix 
Antonio Sánchez, director formatiu de l’escola de futbol. Ho va 
fer en dues sessions, el 28 d’agost (dirigit a tècnics de futbol 
11), i un dia més tard (per a entrenadors de futbol 7), al Camp 
Municipal de Futbol de Can Magí.

La Penya, a la Diada Nacional

La junta directiva, en l’ofrena floral. FOTO: PBSC

Un any més, la PB Sant Cugat va participar en l’ofrena floral a 
Rafael de Casanova, l’11 de setembre, en la Diada Nacional 
de Catalunya, a la plaça Rafael de Casanova.

La PB Sant Cugat, distingida
La Penya Blaugrana Sant Cugat va rebre la insígnia de bronze 
de l’Agrupació de Jugadors del Futbol Club Barcelona, pels 
10 anys que fa que l’entitat santcugatenca forma part de 
l’associació d’exfutbolistes del FC Barcelona. Ramon Alfonse-
da, president de l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona, 
va lliurar la insígnia de bronze a Josep Maria Félez, president 
de la Penya Blaugrana Sant Cugat. Aquest acte, que es va 
celebrar el passat mes de juny a l’Auditori 1899 del FC Barce-
lona, s’hauria d’haver celebrat el 2020, però la pandèmia de la 
COVID-19 va obligar a ajornar-lo.

La Penya Barça Cotlliure visita la seu social

Els directius. FOTO: PBSC

El president de la Penya Barça 
Cotlliure, Xavi Orts, va visitar 
el passat 17 d’agost la seu 
social de la Penya Blaugrana 
Sant Cugat. Orts va signar 
en el Llibre d’Honor, acompa-
nyat de Josep Maria Félez, 
president de la PB Sant Cugat. 
En l’acte també hi va assistir 
Isidre Argelés, president de la 
Penya Solera Barcelonista de 
Calella.
Félez i Pau Pulido, vicepresi-
dent 1r de la PB Sant Cugat,

‘Fem un gol a l’Alzheimer’
La Penya Blaugrana Sant Cugat i l’Associació de Famil-
iars de Malalts d’Alzheimer del Vallès Occidental, amb seu 
a Sant Cugat, van coorganitzar, per primera vegada, amb 
la col·laboració de TeamPartners, l’activitat ‘Fem un gol a 
l’Alzheimer’, el 3 de juliol, al Camp Municipal de Futbol de Can 
Magí. Els participants havien de comprar un número, amb un 
cost de 2 euros, que donava dret a xutar dos penals a dos 
porters de la PB Sant Cugat - H8S, Max Otero i Pau Suñer. 
Si s’aconseguia marcar un gol, es regalava un altre número 
per participar en un sorteig d’una samarreta del FC Barcelona 
signada per Leo Messi, ara a les files del PSG.

van representar l’entitat en la 
inauguració de la Penya Barça 
Cotlliure, amb diferents actes, 
del 24 al 26 de setembre.


