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              MEMORIA SOCIAL I ESPORTIVA TEMPORADA 2018-2019 

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 2018-2019. 

Així dons a continuació passem a explicar els mateixos. 

Durant aquesta temporada em continuat donant servei des de la Seu Social als nostres associats i hem assistit 

trimestralment, tant a les Assemblees de la Federació de Penyes Barcelonistes del Baix Llobregat, com a les 

mateixes de l’Agrupació de Penyes amb equips de Futbol del FCB. 

També hem estat a l’Assemblea General de la Confederació Mundial de Penyes del FCB presents amb dos 

persones com a Congressista i com a Convidat respectivament i on hem participat en els taules de debat i nous 

objectius del Projecte Segle XXI. 

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

- XIV Torneig d’estiu de Futbol Formatiu de la PBSFLL  

- II Torneig Futbol Inclusiu F-7 Hugo “CHOLO” Sotil 

- Congrés Mundial de Penyes del FCB 

- Trobada Mundial de Penyes del FCB 

- Trofeu Joan Gamper 

- Calçotada Penyística del Baix Llobregat celebrada a Collbató 

- Ofrena floral Diada Nacional de l’Onze de Setembre a SFLL 

- 18a Edició de la Nit de l’Esport de l’Ajuntament de SFLL 

- 30e Aniversari Penya Blaugrana de Collbató 

- 40e Aniversari Penya de Sant Cugat 

- Inauguració Estadi Johan Cruyff 

- Acte institucional de l´Agrupació “Copa de Cava” a la Llotja amb la Junta Directiva del FCB 

A tornat ha ser habitual durant tota la temporada els desplaçaments al Camp Nou per recolzar al nostre FCB, 

compartint autocar amb la Penya Barcelonista Josep Raich de Molins de Rei. També al segon equip de Futbol 

del FCB i molt especialment al 1er Equipi Femení de Futbol al flamant Estadi Johan Cruyff. Així com diferents 

partits al Palau de Handbol, Futbol Sala i Basket. 

En l’apartat estrictament esportiu propi hem estat actius els caps de setmana amb un equip de categoria Aleví a 

la Lliga organitzada per la Federació Catalana de Futbol  i en dies feiners per la Lliga organitzada per l’Agrupació 

de Penyes del FCB, també tutelada per la Federació Catalana. Aquest equip ha participat i hem col·laborat amb 

la Penya Recreativa de Sant Feliu de Llobregat amb el Torneig i jornada solidaria de recollida de joguines que es 

fa tradicionalment al Nadal al Camp de Futbol Municipal Falguera on l’Ajuntament de la nostra ciutat està 

realitzant una gran inversió en la millora de les instal·lacions que preveu tenir operatives per la temporada vinent. 

L’equip de Futbol Inclusiu de la PBSFLL format per jugadors estrangers, una temporada més, ha continuat 

participant en Campionats de Lliga i Copa a l’Hospitalet i va celebrar el II Torneig Hugo “Cholo” Sotil.  
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Un any més l’espai que ocupem a la Unió Coral ha estat donant el servei més que suficient als nostres associats, 

amb les sales privades i el servei de restauració i les dues pantalles de TV HD on hem gaudit de tots els partits 

del nostre FCB. 

Això ha estat un resum de tota la darrera temporada. 

Gràcies pel vostre recolzament. 

 

 

 

 

Gabriel Pina i Rubio 

President Penya Barcelonista Sant Feliu de Llobregat 

 

Sant Feliu de Llobregat a 20 de Gener del 2020 

 

     

  

  

 


