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              MEMORIA SOCIAL I ESPORTIVA TEMPORADA 2019-2020 

Aquesta memòria social i esportiva, pretén referir de forma narrativa els fets, actes i activitats més importants que 

ha desenvolupat la nostra entitat, a nivell social i esportiu durant la darrera temporada 2019-2020. 

Així dons a continuació passem a explicar els mateixos. 

Durant aquesta complicada temporada degut a la pandèmia del SARS-2 COVID-19 no em pogut donar la totalitat 

dels serveis ni desenvolupar la mayoría d’activitats habituals de la nostra penya. 

Ha estat i es un moment delicat per a tots però no obstant em intentat, dins de les possibilitats que ens han donat 

les institucions sanitàries i les normatives establertes de caràcter polític, fer i desenvolupar el màxim d’activitats 

possibles. A continuació resumim els actes organitzats per la PBSFLL i on hem participat: 

- Juntes Directives telemàtiques.  

- Assembles ordinàries telemàtiques de l’Agrupació de Penyes i equips de Futbol del FCB. 

- Assemblea ordinària telemàtiques de la Federació de Penyes  del FCB del Baix Llobregat. 

- Reunions telemàtiques esportives amb l’Ajuntament de la nostra ciutat. 

Aquest cop no ha pogut ser habitual durant la temporada els desplaçaments al Camp Nou per recolzar al nostre 

FCB, compartint autocar amb la Penya Barcelonista Josep Raich de Molins de Rei, així com també al segon 

equip de Futbol del FCB i molt especialment al 1er Equipi Femení de Futbol, ni tampoc al palau. 

En l’apartat estrictament esportiu em engegat un nou projecta amb un equip amateur a la categoria federada de 

Quarta Catalana, on em recuperat jugadors de la nostra pedrera així com d’altres, tots ells molt il·lusionats en 

encapçalar aquest nou projecta pensat en assolir estratègicament un model de formació que iniciarem un cop 

eliminada la pandèmia. Desprès d’un breu inici ens trobem aturats i pendents del re inici del campionat de Lliga el 

proper mes de Gener si les institucions sanitàries i polítiques permeten a la Federació Catalana de Futbol tornar 

a ser actius. Estem pendents també del nostre Ajuntament per la utilització dels espais esportius assignats, un 

cop acabades les obres de les noves instal·lacions al Camp Municipal Falguera, punt de inflexió pel 

desenvolupament del nostre futur pla de formació esportiu.  

Continuem sent solidaris un any mes i l’equip de Futbol Inclusiu de la PBSFLL format per jugadors estrangers, 

continua en Campionats de Lliga i Copa a l’Hospitalet, encara que de moment resten aturats a l’espera de poder 

tornar a l’activitat. 

L’espai que ocupem a la Unió Coral ha continuat donant un servei intermitent i amb totes les mesures sanitàries 

exigides per les autoritats i on i en mida del possible, els nostres associats han pogut gaudir amb les sales 

privades i el servei de restauració i les dues pantalles de TV HD dels partits del nostre FCB. 

Aquest es el resum d’una temporada extraordinàriament atípica i inesperada, per recordar especialment a tots 

aquells que ens han deixat, reflexionar i aprendre a ser mes solidaris que mai.  

Gràcies pel vostre recolzament a l’entitat. 

Gabriel Pina i Rubio -   President Penya Barcelonista Sant Feliu de Llobregat -  10 de Desembre del 2020 


