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MEMORIA SOCIAL I ESPORTIVA TEMPORADA 2020-2021
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 2020-2021.
Així dons a continuació passem a explicar els mateixos.
La continuïtat d’aquesta maleïda pandèmia del SARS-2 COVID-19 ens ha mantingut a ratlla a l’hora de poder
desenvolupar la totalitat dels serveis i 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 i ja presencials.
Assembles ordinàries telemàtiques i ja presencials de l’Agrupació de Penyes i equips de Futbol del FCB.
Assemblea ordinària presencial de la Federació de Penyes del FCB del Baix Llobregat.
Reunions esportives amb l’Ajuntament de la nostra ciutat.

Tampoc em pogut fer 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 participat amb el nostre equip amateur de futbol a la categoria federada de Quarta
Catalana, on amb els jugadors de la nostra pedrera i d’altres, tots ells molt il·lusionats en encapçalar aquest nou projecta
que iniciaven. Desprès d’un breu inici que ens van aturar el campionat de Lliga al mes de Gener les institucions sanitàries i
polítiques van permetre a la Federació Catalana de Futbol tornar a ser actius. Així es va reprendre el campionat a una sola
volta i va finalitzar la temporada. El nostre equip va desplegar un futbol progressiu i una millora constatant que als darrers
partits es transforma en les primeres victòries. Una temporada inèdita que vam driblar amb l’orgull d’un grup d’homes amb
valors esportius i socials per remarcar.
Seguim sent solidaris un any mes i l’equip de Futbol Inclusiu de la PBSFLL format per jugadors estrangers, van poder
reprendre els Campionats de Lliga i Copa a l’Hospitalet.
Aquesta temporada em donat el tret de sortida de l’ESCOLA FORMATIVA de FUTBOL dotant-la de identitat pròpia amb un
nou logotip que la personalitza i l’hem desenvolupat segons el programa esportiu aprovat en la darrera assemblea. Durant
el mes de JULIOL es van realitzar tot un seguit de jornades de portes obertes amb tecnificacions i es va tancar l’equip
humà de formadors i la resta de l’estructura.
Un cop es van finalitzar els treballs a les instal·lacions del Municipal Falguera l’Ajuntament ens assignar els tant desitjats
espais. L’oficina a peu de camp ja es una realitat però encara no el magatzem individual pel nostre material que de moment
encara compartim amb l’altre entitat. Mes endavant i depenent de la nostra evolució es decidirà l’adjudicació d’aquest
necessari espai.
A la Seu Social de la Unió Coral em continuat donant servei de manera intermitent i prioritzant la cita prèvia i complint 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’un altre temporada extraordinàriament atípica i inesperada i com sempre 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 d’Agost del 2021
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