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Ja tenim aquí l’inici d’un altre curs i una nova temporada. En arribar aquest 
moment a molts pares i mares els sorgeix un dilema. Quin o quins ex-
traescolars puc donar al meu fi ll o fi lla i que contribueixi a la seva formació 
com persona? En molts casos l’opció esportiva ja ni es contempla, ja que en 
la majoria d’esports ha d’haver-hi un compromís més enllà de l’assistència 
de dilluns a divendres, i en el cas de l’esport federat es competeix durant els 
caps de setmana. Sóc molt conscient de 
l’esforç que per les famílies suposa aquest 
compromís, però un jove d’avui dia té la 
necessitat de relacionar-se presencialment 
amb els altres, de manera més directa que 
amb les xarxes socials. És per això que la 
cultura de l’esport i el futbol en particular 
creen en els joves unes relacions que en 
la majoria són ja de per vida. Els amics i 
coneguts durant aquesta etapa solen crear 
vincles que, en molts casos, són d’una forta 
amistat per sempre. Només per això ja val 
la pena, però culturalment què aporta el 
futbol? La llista pot ser mot llarga, però fonamentalment s’assoleix treball en 
grup per un objectiu comú, la cultura de l’esforç, el respecte als altres, com-
promís d’una tasca o fi  en l’assistència i puntualitat, saber acceptar les der-
rotes, gaudir de les victòries, entendre punts de vista diferents, i el sentiment 
de pertinença a un col·lectiu acceptant la multiculturalitat dels membres 
que formen el grup i les relacions amb els ‘diferents’. És per aquests valors 
que la cultura de l’esport i el futbol en particular esdevenen una activitat per 
formar als nostres nens i nenes en les persones adultes de demà.
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Àngel Benito Labrador, de 69 anys, va ser president de la PB Sant 
Cugat del juliol del 2000 al març del 2001. Està jubilat. Tenia un taller 

de vernís. Des de fa 8 anys viu a Sant Joan de les Abadesses.

“Vaig estar 35 anys com a directiu de la PB Sant 
Cugat. I sempre ho vaig fer vinculat a l’escola de 

futbol. Volia treballar per la canalla”
Vostè va ser president de la PB 
Sant Cugat 9 mesos. Què va pas-
sar?
El president era el Martín Reverte i, 
per qüestions personals, va dimitir. 
Jo era el vicepresident i vaig pas-
sar a ser president. El que passa 
és que, per motius professionals, 
jo viatjava molt per tot Espanya i no 
estava gairebé mai a Sant Cugat. 
I era un problema. I vaig convocar 
eleccions. Va sortir president Josep 
Maria Félez, per sort. Encara ho és.

Va estar amb altres juntes directi-
ves de l’entitat.
Amb el Julio de Paz de president 
vaig ser directiu. Em va demanar 
si volia entrar a la junta directiva 
amb ell, i ho vaig fer. I al cap de poc 
temps es va fundar l’escola de futbol 
de la PB Sant Cugat. Ho vam fer el 
Guillem Mateu, el Josep Maria Félez 
i jo. Jo vaig estar en la junta directiva

ENTREVISTA AL PERSONATGE DE LA PENYA

bar i em vaig trobar un noi que havia 
jugat a la PB Sant Cugat. Quan vaig 
anar a pagar, el cambrer em va dir 
que l’esmorzar me l’havien pagat. 
Quan vaig anar a donar-li les grà-
cies al noi, em va dir que gràcies a 
la penya havia deixat de fer bretola-
des al carrer. Això em va tocar. En 
una altra ocasió, als anys 90, em va 
cridar el comissari Romero de la Po-
licia Nacional, que no el coneixia de 
res, per felicitar-me per la tasca que 
estàvem fent a la Penya Blaugrana 
Sant Cugat. Tenien algun jugador fi -
txat i em va dir que anaven pel bon 
camí.

Quines referències té ara de la PB 
Sant Cugat?
Sé ben poca cosa. M’envien coses 
pel mòbil i, de tant en tant, parlo 
amb el president Josep Maria Félez. 
La veritat és que estic bastant des-
connectat.

Andalusia. Segons em van dir a Txe-
coslovàquia, vam ser el primer país 
d’Europa que després d’acabar el 
comunisme vam fer intercanvi amb 
jugadors d’allà, per jugar a futbol. 
El Julio de Paz va tenir un detall i 
és que al principi no cobrava res als 
nens per jugar a l’escola de futbol 
perquè tota la canalla pogués jugar.

De la seva etapa com a president 
i directiu a la penya, què en recor-
da?
Moltíssimes coses. Moltes vivèn-
cies, amistats amb molta gent. En-
cara tinc amistat amb gent de Vigo, 
de quan anàvem a jugar torneigs 
allà. Tens amics a tot arreu també 
gràcies a la penya. Són records molt 
bonics.

Tindrà un munt d’anècdotes per 
explicar!
Un dia, vaig anar a esmorzar a un

de la Penya des dels voltants del 
1980 fi ns a aproximadament el 
2015, quan li vaig dir a Félez que no 
podia seguir perquè no hi era mai. 
Si no podia treballar per l’entitat, no 
volia estar a la junta. Si no encara hi 
seria. Si visqués a Sant Cugat -viu 
a Sant Joan de les Abadesses (Ri-
pollès)- encara hi col·laboraria, però 
sempre al futbol base, treballant per 
la canalla.

Quants anys va està vinculat com 
a directiu a la PB Sant Cugat?
Vaig estar a les juntes directives del 
Julio de Paz, del Josep Camacho, 
de l’Esther Creu, del Martín Reverte 
i del Josep Maria Félez. He estat 35 
anys com a directiu de la PB Sant 
Cugat. I sempre ho he fet vinculat a 
l’escola de futbol. Jo volia treballar 
per la canalla. Vam organitzar viat-
ges a jugar torneigs a Itàlia, Txe-
coslovàquia -ara Txèquia-, Galícia i

El Camp Municipal de Futbol de Can Magí ja llueix 
la nova gespa 



Autocar pels 
partits del 
Barça

La inauguració de la gespa, a l’octubre
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Els equips de la PBSC-H8S estrenen gespa. FOTO: PBSC

Aquest mes d’octubre està previst que s’inauguri la sub-
stitució de la gespa del Camp Municipal de Futbol de Can 
Magí. En aquest mateix acte, tindrà lloc la presentació dels 
27 equips de la PB Sant Cugat-H8S i un partit entre period-
istes. A banda de la gespa, l’Ajuntament també ha canviat 
la il·luminació del camp, les xarxes de protecció de les 
porteries, ha posat totes les porteries noves, ha soterrat el 
rec automàtic i ha substituït el sistema d’alcantarilla.

La 7a edició 
del Torneig 
Nocturn 
Mixt de 
Futbol 7 
Enganxa’t als 
Bons Hàbits, 
amb equips 
mixts, tindrà 
lloc la nit del 
dissabte 22 
d’octubre, 
als camps de 
futbol de Can 
Magí i Mira-
sol. Aquesta 
activitat, que 
coorganit-
zen la PB 
Sant Cugat i 
l’empresa Te-
ampartners, 
amb el pa-
trocini de les 
Escoles Uni-
versitàries 
Gimbernat,  
està adreçada 
a nois i noies 
de 12 a 18 
anys (d’ESO i 
Batxillerat).

La PB Sant 
Cugat va par-
ticipar en la 
31a Trobada 
de Penyes del 
Vallès, també 
25è aniversari 
de la PB de 
Llinars del 
Vallès, el 24 
de setembre. 
Van represen-
tar la Penya 
Blaugrana 
Sant Cugat 
Josep Maria 
Félez, Pau 
Pulido, Anna 
Sabidó, Sergi 
Fontgivell, 
August Illa, 
Edu Escoda i 
Jordi Paré.

El 7è Torneig 
Nocturn, el 
22 d’octubre

La Penya, en 
la 31a Troba-
da de Penyes 

Un any més, 
la Penya Blau-
grana Sant 
Cugat ofereix 
els seus asso-
ciats el servei 
d’autocar per 
anar a veure 
els partits del 
primer equip 
masculí de 
futbol del 
Futbol Club 
Barcelona, al 
Camp Nou. 
Aquells i 
aquelles 
que estiguin 
interessats es 
poden posar 
en contacte 
amb l’entitat. 

La conferència Barça i Catalunya, a la seu

Hi van assistir Xavier Gamper i Laszy Kubala. FOTO: PBSC

La seu de la PB Sant Cugat va acollir, el 22 de juliol, la 
conferència ‘Barça i Catalunya. Temps de Foscor’, a càrrec 
de Salva Torres i Frederic Porta, i amb l’assistència, entre 
altres autoritats, de Xavier Gamper i Laszy Kubala, fi ll de 
Ladislao Kubala. Hi van assistir seixanta persones.

Rovira va morir el 8 d’agost, als 96 anys. FOTO: PBSC

El 8 d’agost ens va deixar Joan Rovira i Jornet, a l’edat de 
96 anys. Era soci número 14 de la PB Sant Cugat i 7 del 
FC Barcelona. Va ser secretari de la PB Sant Cugat durant 
el mandat de Julio de Paz. Rovira ha donat a la PB Sant 
Cugat la insígnia d’or i brillants pels 75 anys de soci del 
FC Barcelona, així com el títol de senador del Barça. Com 
a col·leccionista, Rovira va entregar diferents maquetes al 
Museu de Sant Cugat i al museu Màgic Món del Tren.

Lluís Fernàndez Alà omple la Penya

Més de 250 persones van assistir el 9 de setembre, a la 
seu de la PB Sant Cugat, a la xerrada-debat ‘Present i 
Futur del Barça’, a càrrec de Lluís Fernàndez Alà, expre-
candidat en les últimes eleccions a la presidència del FC 
Barcelona i soci de la PB Sant Cugat.

Mor Joan Rovira, soci número 14 

Sessió formativa pels entrenadors. FOTO: PBSC

Un any més, la Penya Blaugrana Sant Cugat-H8S va or-
ganitzar el 3 i 4 de setembre, al Camp Municipal de Futbol 
de Can Magí, la tradicional sessió formativa d’entrenadors, 
a càrrec del director esportiu, Antonio Sánchez.

  L’acte es va fer a la seu social. FOTO: PBSC

El clínic entrenadors, un èxit

La PB Sant Cugat, un any més, en la Diada. FOTO: PBSC
Un any més, la PB Sant Cugat va participar en l’ofrena 
fl oral de la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de setembre, 
amb el president Félez i els directius Fontgivell, Robert, 
Illa, Lardín, Escoda i Paré.

Ofrena fl oral per la Diada

 Félez. FOTO: PBSC

El president Josep Maria 
Félez va ser distingit per la 
Federació Catalana de Fut-
bol durant La Nit dels Cam-
pions, el 28 de juny. La dele-
gació del Vallès Occidental 
Terrassa el va guardonar 
per la seva trajectòria com a 
president de la PBSC i per 
la seva col·laboració amb la 
delegació i amb l’Associació 
de Clubs de Futbol de Ter-
rassa i Comarca.

Josep Maria Félez, guardonat per la FCF

Quadre donat per Carlota Rotger Samsot. FOTO: PBSC

La senyora Carlota Rotger Samsot va lliurar a la Penya 
Blaugrana Sant Cugat una reproducció d’un quadre de 
Ladislao Kubala que està al Museu del FC Barcelona. El 
quadre ja està penjat a la seu social.

Carlota Rotger dona un quadre de Kubala

A mitjan 
setembre, 
l’equip de 
diversitat 
funcional de 
la PB Sant 
Cugat, en 
col·laboració 
amb el Taller 
Jeroni de 
Moragas, va 
iniciar els 
entrenaments 
de la seva ter-
cera tempo-
rada. L’equip, 
amb persones 
de diferents 
edats, es 
prepara els 
dimarts i 
dijous, de 
15.30 a 16.30 
hores al camp 
de Can Magí. 
Aquesta 
temporada 
2022-2023 
jugaran dife-
rents partits 
amistosos.

En joc l’equip 
de diversitat 
funcional

L’acte va aplegar més de 250 persones. FOTO: PBSC


