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Salutacions per a tots els socis de la Penya Blaugrana de Sant Cugat. Vull 
agrair a tots ells la seva aportació i implicació, en molts casos de manera 
desinteressada a l’entitat. Quan dic present complicat em refereixo a la 
situació tan difícil que estan vivint la majoria d’entitats d’aquesta ciutat. En 
el nostre cas -la Penya Blaugrana-, en els últims anys hem vist com de mica 
en mica, cosa que abans era una afi ció, col·laborar en qualsevol acte que 
organitzava l’entitat, ara s’ha convertit en 
una sèrie gairebé interminable de protocols 
de tota mena. Això fa que l’organització de 
qualsevol acte social o esportiu requereixi 
una sèrie de requisits que porta molt de 
temps organitzar-ho, de manera que el 
que abans es preparava en un matí, ara et 
porta una setmana de treball. Això com-
porta que les juntes de les entitats hagin de 
ser molt nombroses per poder repartir les 
diferents tasques dels esdeveniments. I a 
això vaig. Si volem que la Penya segueixi 
sent una entitat social i esportiva activa hem 
d’implicar-nos i aportar el nostre granet de sorra, o en un futur no gaire llu-
nyà serà inviable poder realitzar i gestionar una entitat social i esportiva com 
la Penya. Cal que la generació dels pares que els seus fi lls són a l’escola 
prenguin el relleu, per aportar noves idees i l’energia que tota entitat neces-
sita per seguir el dia a dia. Si no es produeix aquest canvi, en un futur no 
gaire llunyà la fl ama s’anirà apagant.

Visça el Barça i visça la Penya!

FEM PENYA

Present complicat, futur gris

Augus Illa. FOTO: PBSC

August Illa, 
directiu de la Penya Blaugrana Sant Cugat.
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Antoni Guil Roman és el president de la Confederació Mundial de Pe-
nyes del Futbol Club Barcelona. També és el màxim responsable de la 
Federació de Penyes del FC Barcelona del Vallès i vicepresident de la 
PB Montmeló. Té 63 anys i viu a Montmeló, on va ser alcalde del 2010 

al 2018, pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).

“El compromís amb el FC Barcelona és la nostra 
raó de ser, per tant, sempre

buscarem anar en sintonia amb el club”

Quina és la relació actual entre 
la Confederació Mundial de Pen-
yes del Futbol Club Barcelona i el 
club que dirigeix Joan Laporta?
La Confederació Mundial de Penyes 
ha de continuar fent el que ha fet 
des de la seva creació l’any 2015, 
que és impulsar la transformació del 
moviment de penyes i donar suport 
al FC Barcelona. L’objectiu és fer 
evolucionar i créixer no només el 
projecte de penyes sinó també el 
mateix club. Seguint aquesta idea, 
fer confi ança i comptar amb el su-
port de la junta directiva del FC Bar-
celona sempre és important, i con-
tinuem treballant perquè sigui així. 
Reiterem que el nostre compromís 
no s’emmarca només en les nostres 
penyes, sinó que també inclou la 
nostra voluntat d’ajudar el club. Per 
això, nosaltres sempre ens defi nim 
com l’ànima i l’ànim del Futbol Club 
Barcelona.

ENTREVISTA AL PERSONATGE DE LA PENYA

material, i també n’organitzem de 
pròpies, com per exemple torneigs
d’eSports per tal d’apropar la gent 
més jove.

Quin ha de ser el futur de les pen-
yes del Futbol Club Barcelona?
El futur passa per la digitalització, 
pel rejoveniment, però no només 
des del punt de vista de l’edat dels 
penyistes, sinó també conceptual. 
La modernització del moviment pas-
sa per la digitalització, per les noves 
tecnologies. I això és bàsic. De la 
mateixa manera que la societat viu 
en constant evolució tecnològica, 
les penyes també han de fer l’es-
forç d’adaptar-s’hi en el seu dia a 
dia. Només així podrem continuar 
avançant i seguir sent el moviment 
de penyes de referència a tot el 
món.

Quin és el dia a dia de la Confe-
deració i quin moment travessa?
Som una entitat activa, amb seu al 
carrer Arístides Maillol, 15, 1r pis, 
davant dels accessos 13 i 14 del 
Camp Nou, oberta a totes les pen-
yes. Acabem d’editar el carnet del 
penyista per aquesta temporada 
2022-2023. Ha costat. Nosaltres 
hem procurat en tot moment adap-
tar-nos i adequar-nos als requisits 
que el club ens demanava. Ho hem 
fet amb normalitat, tot i que l’edició 
d’aquest carnet ha tingut un sobre-
cost per a la Confederació. Vam ha-
ver d’editar uns nous carnets amb 
tots aquests canvis, fet que va com-
portar un endarreriment en la seva
emissió dels carnets. També hem 
impulsat el Club del penyista, un 
portal d’avantatges pels nostres 
penyistes. A més, col·laborem amb 
totes les activitats que fan les pen-
yes, que són moltes, aportant-hi

És evident la importància i el pes 
que té la Confederació Mundial de 
Penyes del Futbol Club Barcelo-
na.
Som una gran organització amb més 
de 150.000 penyistes i més de 1.250 
penyes. El moviment de penyes fi xa 
la seva identitat en la territorialitat. 
Som penyes, referents del barce-
lonisme en cada una de les pobla-
cions. Aquest sentit de territorialitat 
s’expressa des del mateix penyista 
i s’eleva a la penya, que és l’am-
baixador del Futbol Club Barcelona 
en cadascuna de les poblacions, a 
Catalunya, a l’Estat espanyol, i al 
món. Aquesta visió territorial és la 
que dóna sentit a tot el moviment. 
Pensem que la relació penya a pen-
ya que vol tenir el FC Barcelona és 
del tot compatible i complementària 
amb una organització territorial de 
federacions que doni suport i sentit 
a tot el col·lectiu.



61268: el 
número de 
La Loteria 

Bon Nadal i feliç 2023!
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Felicitació de Nadal. FOTO: PBSC

La junta directiva de la Penya Blaugrana Sant 
Cugat, que encapçala el seu president Josep Maria 
Félez, i la PB Sant Cugat-H8S us desitgem bones 
festes! Bon Nadal i un pròsper 2023!

Al llarg del 
2023, la 
PBSC organ-
itzarà moltes 
i diverses 
activitats. 
Entre d’altres, 
són: Esmor-
zar del Soci, 
Calçotada, 
presentació 
dels equips i 
inauguració 
de la gespa, 
Caragolada, 
assemblea 
ordinària i 
eleccions a 
la presidèn-
cia, Campus 
de Setmana 
Santa i Estiu, 
Torneig Noc-
turn, Festa de 
la Infància, 
dinar del 44è 
aniversari, 
campionat de 
futbolí i tor-
neig +55 de 
l’Agrupació-
FCB.

Està previst 
que el mes de 
gener es faci 
la presentació 
dels 27 equips 
de la PB Sant 
Cugat-H8S. 
En aquest 
mateix acte, 
tindrà lloc 
la inaugu-
ració de la 
substitució 
de la gespa 
del Camp 
Municipal de 
Can Magí i un 
partit entre 
periodistes. 
L’Ajuntament 
també ha fet 
d’altres mil-
lores al camp.

L’agenda 
d’actes del 
2023

La presentació 
dels equips, 
al gener 

El número de 
la Loteria de 
Nadal amb 
què aquest 
any juga la 
Penya Blau-
grana Sant 
Cugat és el 
61268. Cada 
butlleta té 
un cost de 5 
euros, però el 
comprador en 
juga 4 (1 euro 
és per a la PB 
Sant Cugat). 
El sorteig 
tindrà lloc 
a Madrid el 
dimecres 22 
de desembre. 
Molta sort a 
tothom! 

L’Esmorzar del Soci, el 14 de gener

La PB Sant Cugat organitzarà el dissabte 15 de gener, de 
10 a 12 hores, a la seu de l’entitat, el tradicional Esmorzar 
del Soci, el primer acte que serveix per felicitar el nou any 
als socis i sòcies de l’entitat. L’esmorzar constarà, com 
cada any, d’una xocolatada amb pastes.

Panera. FOTO: PBSC

Per aquest Nadal 2022, en la 
Penya Blaugrana Sant Cugat 
se sortegen fi ns a tres paneres 
-totes són iguals i hi ha un 
màxim de cent números per 
panera-, totes coincidint amb 
els dos últims números del 
primer premi de la Loteria de 
Nadal del 22 de desembre. Pels 
socis i sòcies, els números de 
la panera de la PB Sant Cugat 
són gratuïts i cal passar-los 
a buscar per la seu social de 
l’entitat. La panera de la PB 
Sant Cugat-H8S té un cost de 2 
euros per número. Finalment, la 
panera del bar de la seu social 
de la PB Sant Cugat també té 
un cost de 2 euros.

Obsequis per als socis abonats al bus

En cada desplaçament amb autocar de la PB Sant Cugat 
al Camp Nou, l’entitat sorteja una samarreta de la PBSC-
H8S entre els més de vint socis abonats al bus. Sempre li 
toca a algú diferent que mai li hagi tocat. També en cada 
viatge, l’entitat dona un obsequi al xofer.

Se sortegen fi ns a tres paneres de Nadal 

PB Sant Cugat i CFU Mira-sol Baco. FOTO: PBSC

Una vegada més, els equips de futbol inclusiu de la PB 
Sant Cugat-Taller Jeroni de Moragas i el CFU Mira-sol 
Baco-Catalònia Fundació Creactiva es van enfrontar en un 
partit amistós, el 2 de desembre, al camp del Mira-sol.

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

Partit de futbol inclusiu amb el Mira-sol

50è aniversari de la PB Vilassar de Mar. FOTO: PBSC
Al novembre, el president Josep Maria Félez i directius de 
la Penya Blaugrana Sant Cugat van representar l’entitat 
ens els aniversaris de les penyes barcelonistes de Vilassar 
de Mar (50), Mollet (50), L’Escala (43) i Montmeló (41).

Amb els aniversaris de les penyes

La Penya Blaugrana Sant Cugat organitzarà el diumenge 
15 de gener la tradicional calçotada.

La calçotada, el 15 de gener

La 7a edició 
del Torneig 
Nocturn 
Mixt de 
Futbol 7 
Enganxa’t als 
Bons Hàbits, 
amb equips 
mixts, que 
s’havia de 
fer la nit del 
dissabte 22 
d’octubre, es 
va ajornar. 
Està previst 
que es faci 
a l’abril als 
camps de 
futbol de Can 
Magí i Mira-
sol. Aquesta 
activitat la 
coorganit-
zen la PB 
Sant Cugat i 
l’empresa Te-
ampartners, 
amb el pa-
trocini de les 
Escoles Uni-
versitàries 
Gimbernat.

El 7è Torneig 
Nocturn, a 
l’abril

Enric Òdena ha estat un dels premiats. FOTO: PBSC

Al torneig de l’Agrupació-FCB

Equip aleví C de la PBSC-H8S. FOTO: PBSC

A partir del gener, els equips aleví C i infantil C de la PB 
Sant Cugat-E8S participaran en el torneig que organitza 
l’Agrupació de Futbol de Clubs i Penyes del FC Barcelona, 
per eliminatòries, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.


