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Quantes vegades ens han preguntat els nostres fi lls o inclús ens hem fet 
nosaltres mateixos aquesta pregunta... Per què som de la Penya? Encara 
que sembli un tòpic, la realitat és que ser de la Penya és un sentiment. Un 
sentiment de pertànyer a alguna cosa que va més enllà d’un club de futbol o 
una associació de simpatitzants del Barça. És quelcom que es porta a dins 
sense saber exactament a què és degut.
Analitzant el tema des de la profunditat del meu ser, arribo a la conclusió 
que som de la Penya perquè no hi ha 
cap club a la ciutat amb el que et puguis 
sentir part d’una gran família com passa en 
aquest; la Penya. Perquè els nostres colors 
són els blaugranes, perquè tenim una 
seu social que és una joia del segle XVI, 
perquè no hi ha enlloc on puguis trobar tota 
l’oferta d’activitats que et proposa la Penya. 
Perquè som un club inclusiu, perquè tenim 
una escola de futbol base pels nostres 
infants, i un equip amateur on poden seguir 
jugant quan acabin de la seva etapa juvenil. 
Perquè ens preocupem dels nostres socis, 
i perquè aquí hi cap tothom encara que sentin altres colors. Perquè aquí 
tothom és benvingut vingui d’on vingui.
Com a tot arreu, segur que hi ha qüestions de la Penya que ens poden 
agradar més i d’altres en les quals potser no estarem conforme. Però això 
és normal, i també ho és que ens disgustem amb les que no es fan bé. És 
senyal que ens estimem aquest club.
Per tant, us engresco a continuar animant als nostres equips com hem fet 
fi ns ara, de la mateixa manera que us convido a participar en tots els actes 
que fa la Penya durant l’any. I com no podria ser d’altra manera, us animo 
que vingueu a veure els partits del Barça a la nostra seu per tal de continuar 
celebrant les nostres victòries en família. Força Penya!
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Papa... per què som de la Penya?
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Sergi Fontgivell Martínez, 
vicepresident 2n de la Penya Blaugrana Sant Cugat.
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Joan Franquesa Cabanas va ser directiu del FC Barcelona entre els 
anys 2005 i 2009. Va començar com a directiu responsable de patri-

moni i va acabar com a vicepresident institucional i de patrimoni.

“En el passat, la Penya va apostar per tenir una seu 
pròpia i futbol formatiu i, això, ens fa ser diferents. 
Som un actiu i tenim una gran posició de present”

El santcugatenc Joan Franquesa, de 
58 anys, és el soci número 64.891 
del FC Barcelona i número 26 de 
la Penya Blaugrana Sant Cugat. 
És soci director de Feliu Franquesa 
Serveis Immobiliaris i Jurídics.

Quin moment viu la Penya Blau-
grana Sant Cugat?
La Penya, a diferència d’altres pen-
yes, va fer un gran encert en el pas-
sat que és evolucionar no només 
sent una entitat santcugatenca sinó 
que també va ser una entitat sant-
cugatenca que va apostar pel futbol 
formatiu. Una cosa és ser un gran 
afi cionat al FC Barcelona i una altra 
cosa és tenir la voluntat de fer algu-
na cosa més en la teva ciutat. Per 
tant, aquesta aposta de passat de 
crear un club formatiu ha esdevingut 
que la Penya ja ha format part dels 
actius santcugatencs i està molt ben 
posicionada per l’evolució del que

ENTREVISTA AL PERSONATGE DE LA PENYA

També tindríem altres entitats de 
referència. Avui dia, la societat civil 
santcugatenca no s’entendria sense 
la PB Sant Cugat.

D’on li ve la passió pel Barça?
La passió pel Barça és irracional. 
Quan ho vius d’una manera natural 
des de petit i amb el teu pare vas a 
veure el Barça al Camp Nou i te’n 
recordes del patiment i les emocions 
que has viscut... No té una lògica ra-
cional. Un dia vaig llegir una entre-
vista que li van fer a Gabriel García 
Márquez i deia que en la vida d’una 
persona canvies moltes vegades de 
moltes coses: de cotxe, de casa, de 
feina, de país, de parella, però que 
hi havia una cosa en la vida que una 
persona mai canvia i és el teu club 
de futbol. I és veritat, ho subscric!

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

Cugat tenim una realitat blaugrana 
molt potent. Per ràtio d’habitant, 
Sant Cugat és la població amb més 
socis del món. Tenir una penya arre-
lada amb aquest context ens posi-
ciona molt bé. Des del punt de vista 
del FC Barcelona, ser de Sant Cugat 
és alguna cosa més, també. Sant 
Cugat és de les ciutats blaugranes 
per excel·lència. I la penya també fa 
senyera d’això i se’n benefi cia. 

Què signifi ca la Penya per Sant 
Cugat?
La PB Sant Cugat és una de les 
tres grans entitats de Sant Cugat. 
Ha estat així des de fa molts anys i 
continua sent així. No solament pel 
jovent que té en el futbol formatiu 
sinó per la massa social que té. En 
el rànquing de grans entitats santcu-
gatenques tindríem el Club Muntan-
yenc Sant Cugat, Òmnium Cultural 
Sant Cugat i la PB Sant Cugat. 

és el fenomen penyista en les noves 
èpoques. La penya té una gran po-
sició de present. Estic molt orgullós 
d’aquesta aposta que es va fer i com 
ha anat evolucionant.

Quina relació manté, ara mateix, 
amb la Penya?
És la meva penya i sempre la tinc 
molt present, encara que físicament 
no tinc la presència que segurament 
hauria de tenir. Però la sento molt 
propera i molt meva, en el sentit que 
l’he vist néixer i créixer des que jo 
era petit. He crescut sempre amb la 
companyia de la Penya. És més que 
una penya! 

Vostè que ha estat directiu del 
Barça, quin és el referent que se’n 
té de la Penya des de fora?
A banda de tenir un local en propie-
tat, que això ens diferencia, i de tenir 
el futbol formatiu que tenim, a Sant

La conferència “Barça i Catalunya: els orígens de 
la simbiosi” omple la seu social



Torna la 
Diada del 
Soci
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Un any més, i ja en van moltes edicions, la Penya Blaugrana 
Sant Cugat va participar en la Cavalcada de Reis de Sant 
Cugat. La tarda del 5 de gener, una dotzena de jugadors 
benjamins de l’Escola de Futbol Hristo Stoitckov (H8S) van 
participar d’un acte que mai oblidaran. La penya agraeix a Síl-
via Lleonart el lideratge en la direcció d’aquesta iniciativa, com 
també la participació col·laborativa dels pares en el muntatge 
de la carrossa, tot sota totes les mesures de COVID-19.

La conferència “Barça i Catalunya: els orí-
gens de la simbiosi”, tot un èxit
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La Penya, un any més, en la Cavalcada de 
Reis, la nit més màgica del món
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  L’acte es va fer a la seu social. FOTO: PBSC

Se celebra l’assemblea ordinària de socis 
després de dos anys de no poder fer-ho

L’assemblea es va fer el 25 de març. FOTO: À.L.P.

Josep Maria Farrés lliura a la Penya un 
tapís amb l’escut del FC Barcelona

Julio de Paz, Josep M. Farrés i Josep M. Félez. FOTO: PBSC

Unes 70 persones van omplir la seu social de la Penya 
Blaugrana Sant Cugat el 4 de febrer per assistir a la confer-
ència “Barça i Catalunya: Els orígens de la simbiosi (1899-
1936)”. La xerrada, impulsada per la Confederació Mundial 
de Penyes del FC Barcelona, la van conduir Salva Torres, 
vicepresident de la Confederació Mundial de Penyes, el 
periodista Frederic Porta, i Xavier Gamper, nét del fundador 
del FC Barcelona. Moltes cares conegudes, com la d’Agustí 
Benedito, Lluís Fernández Alá o Joan Franquesa no es van 
voler perdre aquesta cita per conèixer, una mica més, la 
història de l’entitat. La PB Sant Cugat té previst organitzar 
una segona sessió d’aquesta xerrada divulgativa.

Després de dos anys sense poder celebrar l’assemblea gen-
eral ordinària de socis, la PB Sant Cugat va poder convocar 
la corresponent a l’any 2022, el 25 de març a la seu social de 
l’entitat. Per primera vegada en els seus 42 anys d’història, 
l’assemblea també es va poder seguir en línia.
El president Josep Maria Félez va obrir l’assemblea, amb 
una vintena de socis, amb un record per a tots aquells socis i 
sòcies que ens han deixat per culpa de la pandèmia.
En l’àrea social es va destacar el nou butlletí que edita la Pe-
nya des del setembre del 2020, així com totes les activitats 
que s’han fet en els últims dos anys i les que es convocaran 
al llarg d’aquest 2022, i el nou web. L’entitat crearà, també, 
un senat, amb caràcter consultiu, integrat per fundadors, 
accionistes i expresidents. Félez va lamentar el posiciona-
ment de Joan Laporta envers la Confederació Mundial de 
Penyes, amb qui no compta. Eduard Escoda va ser ratifi cat 
en l’assemblea com a nou directiu de l’entitat.
En l’àrea econòmica es van aprovar els pressupostos de les 
temporades 2019-2020 i 2020-2021, així com l’exercici 2021-
2022. També destaca el nou lavabo que s’ha reformat a la 
planta baixa del local.
En l’àmbit esportiu, la PB Sant Cugat va fer un repàs de la 
bona situació en què es troba la PB Sant Cugat-H8S i Félez 
va anunciar que el 15 de juny començaran les obres per sub-
stituir la gespa del Camp Municipal de Futbol de Can Magí.
Finalment, Josep Maria Félez va anunciar que durant el 2023 
s’han de celebrar les eleccions a la presidència de l’entitat.

Josep Maria Farrés Huelga, qui va ser el primer secretari de 
la PB Sant Cugat i un dels seus fundadors, ara fa 42 anys, 
ha lliurat un tapís amb l’escut del FC Barcelona a la Penya, 
acompanyat d’un escrit de donació, que ja llueix al local 
social de l’entitat. El tapís és obra de l’artista santcugatenc 
Quico Farrés, oncle de Josep Maria Farrés, de 89 anys i soci 
número 4 de la PB Sant Cugat. L’acte de lliurement es va fer 
el passat 13 de desembre.

Durant el 
mes de març, 
la Penya 
Blaugrana 
Sant Cugat 
ha recol-
lit diferents 
productes 
per enviar, 
a través de 
l’ambaixada 
d’Ucraïna, 
a Ucraïna. 
En aquesta 
recollida 
solidària hi 
havia me-
dicaments, 
aliments de 
primera ne-
cessitat, roba, 
mantes, entre 
molts altres 
productes. 
Així, l’entitat 
ha mostrat 
el seu suport 
a Ucraïna 
després de 
la invasió de 
Rússia.

La cloenda de 
la temporada 
2021-2022 se 
celebrarà el 
dissabte 11 
de juny, de 9 
a 18 hores, al 
Camp Munici-
pal de Futbol 
de Can Magí, 
i la Festa de 
la Infància, 
el diumenge 
12 de juny, de 
10 a 14 hores, 
també a Can 
Magí. També 
està previst 
fer el Torneig 
Nocturn Mixt 
de Futbol 7 
Enganxa’t als 
Bons Hàbits, 
encara però 
sense data. 
El 15 de juny 
comencen 
les obres de 
substitució de 
la gespa del 
camp munici-
pal de futbol.

Tres equips 
de la PBSC-
H8S, un aleví, 
un infantil 
i un cadet, 
participaran, 
del 12 al 17 
d’abril, en 
el prestigiós 
torneig de 
futbol MIC, 
en diferents 
poblacions 
de la Costa 
Brava. Aques-
ta és la prim-
era vegada 
que conjunts 
de la penya 
prenen part 
en aquesta 
competició 
formativa.

La Penya, 
solidària 
amb Ucraïna

La cloenda i la 
Festa de la In-
fància, al juny

Benjamins de l’H8S no s’ho van voler perdre. FOTO: PBSC

Tres equips de 
la PBSC-H8S, 
al MIC

Una cinquan-
tena de socis i 
simpatitzants 
de la PB Sant 
Cugat van 
participar en 
la 8a edició 
de la Diada 
del Soci, el 
26 de febrer a 
la seu social. 
Després de 
dos anys 
sense poder 
organitzar la 
tradicional 
xocolatada 
per culpa de 
la COVID-19, 
enguany s’ha 
pogut recu-
perar aquesta 
activitat. 


