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              MEMORIA SOCIAL I ESPORTIVA TEMPORADA 2017-2018 

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

a fet la nostra entitat, a nivell social i esportiu durant aquesta temporada. 

Així dons a continuació passem a explicar els mateixos. 

Durant aquesta temporada em assistit trimestralment a les Assembles de la Federació de Penyes Barcelonistes 

del Baix Llobregat. D’on i com Penya Oficial del FCB i dins del marc del Projecte Segle XXI som Penya associada 

i participem de tots els events que es realitzen com a estat durant aquesta temporada la Calçotada Penyística del 

Baix Llobregat celebrada a Vallirana.   

Aquest  any em estat els amfitrions de la cinquena trobada de Penyes del Baix Llobregat que l’hem fet coincidir 

amb els actes de celebració del nostre 40è Aniversari. Una nombrosa representació de les penyes de la nostra 

comarca, conjuntament amb de d’altres comarques ens van acompanyar i van participar del seguit d’actes 

preparats per a l’ocasió i que van transcorre durant el dissabte 16 i diumenge 17 de Juny. 

Aquest es un resum del actes celebrats: 

- XIII Torneig d’Estiu de Futbol Formatiu de la PBSFLL 

- I Torneig Futbol Aficionats F-7 Hugo “Cholo” Sotíl 

- Zona Lúdica per Infants i de restauració – Xutòmetre – Camp Futbol 6x3 – Porter inflable- 

- Festa Cloenda Socis Esportius –Sopar i Disco mòbil -  

- I Trobada commemorativa e d’intercanvi de plaques de cava 

- Esmorzar Penyistic – Amb Photocall – Copes del FCB – Merchandasing 

- I Torneig d’escacs Penyes FCB Baix Llobregat 

- I Torneig Billar Penyes FCB Baix Llobregat 

- Concentració d’estandarts Penyes FCBarcelona 

- Batukada i Bastoners 

- Acte institucional Ajuntament SFLL – Rebuda comitives 

- Inauguració Nova Seu Social de la Penya Barcelonista Sant Feliu Llobregat 

- Dina de Gala a la Sala Iberia  

- Ball Fi de Festa “Red and Blue”  

També a estat habitual durant tota la temporada els nostres 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 al Mini estadi, partits de Futsal i Handbol al Palau i també aquest any i per primer cop a l’equip 

Femení de Futbol.  

També vam organitzar el desplaçament de 70 persones dins del programa Solidari del FCB i del Gran Recapte  

per assistir-hi al partit de COPA contra el Real Murcia, proporcionant entrades i desplaçament en Autocar,  a canvi 

d’aliments. Va estar molt emotiva l’arribada a l’estand de la recollida dels aliments a peu del camp nou.  

Al mes d’agost vam participar al XXXIV Congres Mundial de Penyes Barcelonistes i XXXVI Trobada Mundial de 

Penyes, on es van desplaçar membres de la nostra Junta i es va participar en els debats de treball en relació al 

FCB i les Penyes d’arreu del mon. 
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En l’apartat mes esportiu em estat actius amb els nostres equips tant en les Lligues organitzades per la Federació 

Catalana de Futbol, del Consell Comarcal del Baix Llobregat com per les del propi Futbol Club Barcelona. També 

em estat col·laboradors amb la Penya Recreativa amb el Torneig i jornada solidaria de recollida de joguines que 

com també es ja tradicional es celebra al Nadal.  

Al Juny el nostre TORNEIG D’ESTIU a les instal·lacions municipals del Barri Falguera, aquest cop el TRETZE 

Torneig de Futbol Formatiu que va comptar amb una nombrosa participació. Es van disputar diferents 

quadrangulars en les categories de futbol benjamí i aleví i aquest any, donat que el fèiem coincidir amb la Trobada 

de Penyes del Baix Llobregat, van ser tots els equips de Penyes de la nostra comarca, amb la Penya Recreativa 

de Sant Feliu com ha convidada. També es va celebrar el Ièr TORNEIG HUGO “CHOLO” SOTIL en categoria 

Aficionats en modalitat futbol-7 i tot gracies a la col·laboració del nostre Ilm. Ajuntament i de les firmes comercials 

locals afins a la nostra entitat.  

L’ onze de setembre de 2018 coincidint amb la celebració de la Diada, i com es tradicional, la nostra entitat va fer 

ofrena d’un centre de flors al monument situat al passeig de l’onze de setembre de la nostra ciutat conjuntament 

amb els oferiments d’altres entitats. Aquest acte i al oferiment hi va assistir el nostre President acompanyat per 

socis de l’entitat. 

Organitzat pel Departament d’esports del Iltm. Ajuntament de la nostra ciutat, vam assistir a la 17à Edició de la Nit 

de l’Esport. Aquest cop va estar premiat el jugador Wasim Elouakili com a màxim golejador de Lliga del seu grup 

en categoria Benjamí, així com a tot l’equip per ser-n’ els mes golejadors de la temporada. 

L’espai que ocupem actualment, a La Unió Coral, al cort de la ciutat i dins de la re estructuració i tot just  

transcorregut un any i escaig, amb aquets canvis, ens permetem afirmar i observar una millora tant en el servei als 

nostres socis/as i consolidar i fer sostenible l’ entitat.   

I això ha estat, en resum, les nostres activitats durant la darrera temporada, la 2017-2018.   

Gracies pel vostre recolzament. 

 

Gabriel Pina i Rubio 

President Penya Barcelonista Sant Feliu de Llobregat 

 

Sant Feliu de Llobregat a 2 de Novembre del 2018 

     

  


