
 
 
 
 
 
10. Antonio Aguirre, en nom de la Penya Barcelonista de Torrejón de Ardoz, la Penya 
Barcelonista d'Alcalá de Henares. 
Es crearà finalment el carnet del penyista? Quins serveis es preveu que siguin objecte 
d’estudi? 
 
Sí, es crearà. Un cop estigui desenvolupat el Projecte de Penyes s. XXI. No serà un simple  
carnet, sinó que volem que tingui una utilitat i una finalitat. 
 
11. Alejandro Pont, en nom de la Gran Peña de Badajoz FC Barcelona. 
La Junta Directiva ha mostrat la voluntat de crear una agència de viatges pròpia. Podria, en cas 
afirmatiu, encarregar-se de la gestió i organització dels desplaçaments de les penyes a 
Barcelona i també a altres estadis de la Lliga Professional? 
 
S'està treballant per part de la Direcció General del club en aquest tema, i sí, tan bon punt 
estigui en marxa podrà i s'haurà d'encarregar també dels viatges dels penyistes. 
 
12. En nom de la PB Montserrat de Montferri. 
S'ha plantejat la Junta reconèixer Ladislau Kubala, gràcies al qual tenim el Camp Nou, com a 
president d'honor a títol pòstum? 
 
Com ja ha quedat clar, no està prevista la figura del president d'honor en els estatuts del club. 
No obstant això, fa un any, se li va fer un homenatge el dia de la Mercè, en què es va descobrir 
a l'esplanada de l'estadi una estàtua, obra de l'escultora Montserrat Garcia. 
 
13. Esteve Garcia, en nom de la Penya Blaugrana de Madrid i de la Penya Barcelonista de 
Soses (Lleida). 
Continuarà sent obligatòria la condició de soci per ser president d'una penya oficial? En el 
mateix sentit i en aquelles zones en què està establert un nombre determinat de socis perquè 
la penya sigui oficial, es preveu disminuir aquesta quantitat de socis vinculant-ho al nombre 
d'habitants de la població? Tenint en compte que hi ha poblacions petites, en aquest cas a la 
zona de Lleida, en què s'exigeixen fins a 5 socis per ser penya oficial. 
 
Sí, es continuarà mantenint l'obligatorietat que el president sigui soci del club. La nova 
normativa sortirà de la redacció, aprovació i posada en marxa del Projecte Penyes s. XXI. 
 
Així mateix, d'acord amb la normativa de penyes és obligatori que les penyes domiciliades a 
Catalunya, addicionalment al president es requereix que (i) la meitat de la Junta Directiva sigui 
sòcia del club o (ii) que un mínim de 5 membres penyistes siguin socis del club. 
S'ha reduït en la normativa actual el nombre mínim d'associats a 12 penyistes per a les 
poblacions de pocs habitants. 
 
A més d'aquesta pregunta, voldria en aquest cas només en nom de la Penya Blaugrana de 
Madrid, formular el següent: 
 
Pel que fa al paper que la nova Junta vol atorgar als delegats del Consell en actes de penyes, 
des del respecte a la tasca que realitzen i la representació que aquests han de tenir en 
aquestes celebracions, es planteja la Junta que hi hagi en aquests actes una representació del 
club més directa i informada que pugui donar resposta a les preguntes sobre l'actualitat 



d’aquest? La proximitat i el contacte diari minva el paper de representació oficial del delegat en 
aquests actes. 
 
Un dels punts del Projecte Penyes s. XXI preveu que els delegats tindran molta més 
comunicació amb el club el que els permetrà disposar de més informació que podran traslladar 
millor a les seves penyes. Si bé és cert que en la majoria d'actes que celebren les penyes, 
assisteixen membres de la Comissió Social del mateix FC Barcelona. 
 
14. Sisco Pinyol, en nom de les penyes de les Terres de l'Ebre, la Penya Barcelonista de 
Torrejón de Ardoz, la Penya Barcelonista d’Alcalá de Henares, la Penya Barcelonista de 
Soses (Lleida), la Penya Barcelonista la Marina (Alacant), la Penya Barcelonista 
d’Higueruela (Castella-la Manxa), la Penya Blaugrana de Madrid, la penya La Màquina 
Blaugrana d'Holanda i la Penya Barcelonista de Zalamea la Real (Huelva). 
La ubicació de les entrades reservades per a penyes són dolentes i majoritàriament situades a 
la 3a graderia. Se’n podria millorar la ubicació? 
 
Fins ara les penyes a l’eina de compra d'entrades tenim visibilitat només de la quota assignada 
per a aquest col·lectiu i la ubicació majoritàriament era a la 3a graderia. A partir d'aquesta 
temporada, l'aforament per a penyes ha estat notablement incrementat i millorat i, a més, 
poden tenir visibilitat del Seient Lliure i del Seient Club. Això suposarà més disponibilitat i millor 
qualitat. 
  
Quina política de descomptes preveu aplicar la nova Junta Directiva pel que fa a les entrades 
per a penyes? 
 
S'està estudiant, de moment, mantenir les condicions de la temporada passada. 
 
Es preveu revisar el preu de gestió per entrada? 
 
Continuarà sent de 2,5 �. I a partir de l’11a entrada, sense cost. 
 
Es mantindrà el sistema d'impressió d'entrades des de casa? 
 
Sí, excepte per al partit del Madrid i tots els de la Lliga de Campions, per motius de seguretat. 
 
S’hauran de continuar pagant les entrades amb targeta Visa/MasterCard, ja sigui de la penya o 
del president de la penya? 
 
Sí, la compra es fa per internet, i es pot pagar amb la targeta que es vulgui. Si es ven a 
taquilles, i la targeta és la del president i ve una altra persona a comprar-la, haurà de portar 
l’autorització d'aquest perquè es carregui la compra. 
 
Es pot tornar a pagar en efectiu a taquilles. 
 
Quina serà la disponibilitat d'entrades infantils aquesta temporada? Com es gestionaran? 
 
Les mateixes condicions i procediment de comanda de la temporada passada. 
 
Finalment voldria demanar: 
Per què no s'ha gestionat la compra d'entrades en aquest Gamper com a les últimes edicions, 
que podíem comprar mitjançant correu electrònic o fax, pagar per transferència i recollir-les a 
l'estadi? 
 
La política del club des d’Aforaments és la de millorar cada dia aquesta eina de compra 
d'entrades, facilitant al màxim el procés i es demana que les penyes es vagin adequant a fer-ho 
amb aquest sistema. 
 
De tota manera, encara es manté el sistema antic de fer comandes per fax o correu electrònic. 
 



15. Rubén Sancho, en nom de la Penya Barcelonista Zestoa 1899, la Penya Barcelonista 
de Torrejón de Ardoz, la Penya Blaugrana de Madrid i la Penya Barcelonista d’Águilas. 
A les reunions de zona de les penyes amb Sandro Rosell, es comentava la participació dels 
jugadors del 1r equip, del Barça B i de les seccions professionals en actes de penyes. Es podrà 
concretar en breu aquesta participació i el perfil dels actes en què participaran? En el mateix 
sentit, la Penya d'Águilas qüestiona la possibilitat de canviar la normativa i que el president 
assisteixi, no només als actes del 50 aniversari, sinó també als de 25 anys. 
Continuant amb el tema actes, les penyes de Torrejón i de Madrid proposen que Joan Casals, 
l'avi del Barça, formi part de la Comissió Social del club i que en aquesta qualitat pugui visitar 
les diferents penyes sufragant el club les despeses que es derivin d'aquesta activitat. 
 
S'està introduint una clàusula en els contractes de jugadors (exemple, Adriano) que preveu 
l'assistència als actes socials del club. S'intentarà que participin al màxim, sempre que no 
interfereixi en la parcel·la esportiva. 
 
L'Avi forma part de la família barcelonista i com a tal està reconegut, i així es demostra en 
l'homenatge que se li va tributar en l’últim Gamper, promogut pel club i l'entorn penyístic. 
 
16. Jordi Molinas, en nom de la Penya Barcelonista Zestoa 1899. 
Durant la campanya es va parlar de tractar de promoure una grada d'animació al Gol Sud 1a 
graderia. En quin punt està aquest tema? En cas que surti endavant, quina opció tindrem les 
penyes per adquirir entrades en aquesta zona? 
 
Sí, per part de la Direcció General, s'està estudiant el concepte de Grada d'Animació, però no 
és un tema senzill, atès el gran nombre d'abonats a l'estadi. 
El més important es poder crear el clima i l’entorn d'animació que el nostre club mereix. 
 
17. En nom de la Penya Barcelonista Nicolau Casaus de Las Palmas de Gran Canària. 
Podria aquesta nova Junta iniciar gestions per aconseguir un acord amb la LFP perquè els 
clubs garanteixin anticipadament una quota d'entrades per a l'equip visitant de la mateixa 
manera que estableix la UEFA a la Champions? 
 
Sí, iniciarem les gestions pertinents, encara que la poca disponibilitat de seients lliures del 
Camp Nou, i l'escàs aforament d'alguns clubs de Primera Divisió fan complex trobar una solució 
del gust de tothom. 
 
18. Manuel Alcúdia, en nom de la Penya Barcelonista Vitoria-Gasteiz Euskobarça. 
En aquest cas és un prec a la Junta perquè en el cas dels desplaçaments de les seccions, si hi 
ha una quota d'entrades que s'intercanvien els equips, algunes d'aquestes siguin enviades amb 
la suficient antelació a les penyes de la zona a través del delegat per promoure la presència 
activa de penyistes en aquests partits. Així s’aconseguiria que les seccions tinguessin més 
suport. 
 
S'estudiarà la situació secció per secció, i sempre que sigui possible, i tenint en compte la 
disponibilitat de quota, es donarà curs a aquest tipus de sol·licituds. 
 
19. Juan Ramón Juan, en nom de la Penya Barcelonista Alcoyana, Penya Barcelonista 
Reial Lloc de San Fernando (Madrid) i la Penya Barcelonista de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 
En relació amb els reconeixements de penyes a jugadors del 1r equip, podria articular una 
fórmula, bé en els desplaçaments, bé a l'estadi perquè aquestes penyes puguin realitzar el 
lliurament d’una manera programada? 
 
Es traslladarà la petició als responsables del primer equip, per articular la manera de fer arribar 
el regal al jugador. 
 
20. José Martín, en nom de la Penya Barcelonista Carles Rexach de Bonares (Huelva), la 
Penya Barcelonista Nicolau Casaus de Las Palmas de Gran Canària, la Penya 
Barcelonista de Torrejón de Ardoz i la Penya Blaugrana de Madrid. 



Quant als desplaçaments del 1r equip i del Barça B, es tornarà a donar l'oportunitat que dos 
jugadors signin autògrafs a l'hotel de concentració? En un altre sentit i coincidint amb aquests 
desplaçaments, s'organitzaran reunions amb les penyes de la zona per part dels directius de 
l'Àrea Social en la vigília del partit? En aquest sentit, a aquells presidents de penya que 
assisteixin a la reunió se'ls podria convidar al partit com a mostra de dedicació i compromís 
amb l'entitat? 
 
Tenint en compte que avui l'equip viatja en el dia del partit, s'ha suprimit aquest tipus d'actes a 
l'hotel de concentració. 
 
Pel que fa a l'organització de reunions, informem que ja s'està fent. S'ha fet a Sevilla i 
Santander (1r equip) i s'ha fet a Vigo (Barça B). 
 
Per part del club, si es tenen i en funció del nombre de què es disposen, hi ha voluntat de poder 
donar-les. 
 
21. Josep Maria Félez en nom de la Penya Blaugrana de Sant Cugat i la Penya Blaugrana 
de Montmeló. 
Molt al final del mandat passat, la Junta Directiva va aprovar una sèrie de canvis en la 
normativa de penyes que variaven les condicions per ser penya oficial i que van permetre 
acceptar l'alta d'alguna penya. Arran d'aquests canvis dues preguntes: en quin moment es 
troben les altes de noves penyes? I quins criteris se seguiran? 
Un prec que es deriva de la pregunta anterior, que abans de donar d'alta una nova penya 
s'estableixi amb el Consell quins han de ser els criteris que cal validar en aquest moment, ja 
que en aquesta modificació no es recollia la proposta inicial del Consell, ni s’establia un període 
d'adaptació a la norma de les penyes oficials, amb la creació, així, d’una doble regla de 
mesurar. 
 
Les altes de penyes estan en el procés normal i els criteris que se seguiran seran els que fixa 
la normativa. 
 
Està previst que en el desenvolupament del Projecte Penyes s. XXI es prevegi un estudi sobre 
la validació d'altes de noves penyes. 
 
22. Cristóbal Oliva de la Penya Les Salines FCB San Fernando. 
En cas d'haver de triar la Junta Directiva algunes persones per compondre la Comissió Social, 
m'agradaria que fossin presentades a les zones de penyes i poguessin ser consensuades per 
aquestes. 
 
És potestat de la Junta Directiva escollir els membres de la Comissió Social, sempre prevalent 
en l'elecció de les persones, els seus mèrits i buscant el bé del club i del moviment penyístic. 
 
23. Edmundo Bazo, en nom del Consell de Penyes. 
En vista que no s'ha obert el procés per a l'elecció de la seu de la 34 Trobada i en vista que cap 
penya ha expressat inicialment la voluntat d'organitzar-la, demanaríem que –tot i compartint la 
voluntat expressada per la Junta Directiva, tant en període electoral com en l'última reunió de 
Consell, d'organitzar la propera Trobada Mundial de Penyes i Fira Barça al Nou Camp–, abans 
d'establir al Camp Nou com a seu permanent per a futures edicions, s'obri un període de 
reflexió en què les penyes i els seus representants opinin sobre la conveniència o no d'establir 
aquesta seu com permanent. Gràcies. 
 
De cara al 2011, en no haver arribat cap sol·licitud, s'entén que per falta de temps no serà 
possible i de totes maneres quedarà emmarcada dins de les jornades del Gamper, que seran 
de més d'un dia. En un futur, si hi ha propostes i unanimitat per dur-les a terme, s'estudiaran. 
 
Si s'ha de revisar aquest punt, estem oberts a fer-ho. 
 
 
 
 



 
24. Pedro Rojo de la Penya Barcelonista d’Alhama de Múrcia. 
En aquesta nova etapa que s'inicia, es continuarà barrejant política i esport? Segur que algunes 
de les qüestions polítiques que es van plantejar són importants per als ciutadans de Catalunya, 
però no per als barcelonistes de la resta de l'Estat i fins i tot d'altres països. 
 
Ha quedat clar en les primeres actuacions que ha fet aquesta Junta que no serà així, però 
sempre sense oblidar que el Barça és un club català i catalanista. 


