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L’H acollirà la gran Trobada
Mundial de Penyes blaugrana
El 5 i el 6 d’abril, organitzada per la Penya Barcelonista Collblanc-La Torrassa en diversos escenaris
S’espera superar els
dos mils penyistes
assistents a la
Trobada, fet que
suposaria un nou
rècord en les 31
edicions celebrades

L’Hospitalet serà una gran festa del barcelonisme els 5 i 6
d’abril ja que la ciutat acollirà
en aquestes dates la 31a Trobada Mundial de Penyes del FC
Barcelona, organitzada per la
Penya Barcelonista Collblanc-La
Torrassa. Més de 1.500 associacions d’afeccionats culés de tot
B
el món estan convocades per a
L
la seva cita anual de confraterA
nització. S’espera l’assistència
U
d’uns dos mil penyistes, cosa
G
que suposaria un rècord en la
R
història de les trobades.
A
El programa d’actes (detaN
llat en el quadre adjunt) tindrà
A
diferents escenaris. Dissabte,
les opcions del programa són
obertes a tot el públic i més lúdi
ques. Inclouen la inauguració d’un
monument commemoratiu de la
Trobada a Collblanc, i també diverses
activitats a l’Estadi del FC Barcelona,
entre les quals destaca la previsió
de poder assistir al partit de lliga del
primer equip blaugrana contra el
Getafe, una activitat especialment
adreçada als penyistes que vénen de
fora de Catalunya. El congrés per als
socis de les penyes serà diumenge
al recinte de La Farga ja que la seva
capacitat permetrà la multitudinària
assistència prevista. Allí es reunirà el
Congrés de Penyes Barcelonistes, es
farà el dinar de gala i també l’acte de
cloenda. Tots tres actes tindran lloc al
llarg del diumenge 6 d’abril. S’espera
que al dinar de gala puguin assistir
alguns jugadors dels primers equips
del club.
Els organitzadors, encapçalats
pel president de la Penya Barcelo
nista Collblanc-La Torrassa, Joan
Pérez, i la seva dona i vicepresidenta, Mercè Oller, han previst, a més,
unes quantes sorpreses, entre les
que podem avançar que el record
per als representants de les penyes
assistents serà una reproducció ben
especial del monument commemoratiu de la Trobada. L’original el realitzarà l’escultor hospitalenc Alfredo
Sánchez, considerat per la crítica
com un dels grans escultors de les
últimes promocions. La forma i els
materials de l’escultura es porten
amb molt de secret perquè és precisament una de les sorpreses de la
Trobada. Sánchez té obres en espais
públics de L’Hospitalet, Barcelona,
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Imatge gràfica de la XXXI Trobada Mundial de Penyes Barcelonistes
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Dissabte, 5 d’abril
Camp Nou
9.30h. Arribada de les penyes i lliurament de les acreditacions.
10h. Botifarrada de benvinguda.
Des de primera hora, un grup d’animació rebrà els participants i
es jugarà un torneig de futbol 7 en camp de terra.
Parc de les Planes
11h. Arribada de les penyes.
12h. Lectura del pregó a càrrec de l’actriu Amparo Moreno i
parlaments a càrrec del president de la Penya Barcelonista Collblanc-La Torrassa, Joan Pérez; el president del FC Barcelona, Joan
Laporta, i l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho.
13h. Lliurament de records.
14h. Dinar.
Entre les activitats previstes hi ha un torneig de futbol 3x3. També hi haurà inflables i grup d’animació.
Collblanc
16h. Cercavila pel barri de Collblanc.
17h. Inauguració del monument de la Trobada de Penyes Barcelonistes i parlaments.
Camp Nou
18h. Partit de lliga de futbol sala al Palau Blaugrana, visita al
Museu del Barça i patinatge a la pista de gel.
22h. Partit de lliga FC Barcelona - Getafe (per confirmar).
Diumenge, 6 d’abril
La Farga
11.30h. Congrés de penyes.
14h. Dinar de gala.
17.30h. Parlaments i cloenda de la Trobada.

Logroño, Viladecans i fins i tot a Corea del Sud, així com a col·leccions
públiques i institucionals com el
Museu de L’Hospitalet o el Museu
d’Art Contemporani de Salamanca.
n Una Trobada ‘inigualable’
El president de la Penya Barcelonista Collblanc-La Torrassa, Joan Pérez, creu que allotjar la Trobada serà
“una ocasió única per donar a conèixer L’Hospitalet a tot el món, tenint en compte que vindran penyes
de molts països”. Pérez confirma
que esperen penyes blaugrana de
llocs tan dispars com Estats Units,
França, Itàlia o Alemanya. Joan Pérez
creu que, per la proximitat que hi ha
entre L’Hospitalet i el FC Barcelona,
aquesta serà una Trobada “històrica,
inigualable durant molt de temps” i
adverteix també que tindrà “moltes
sorpreses”. La penya de Collblanc i
la Torrassa, que va ser fundada ara
fa 17 anys i té gairebé 800 socis,
por ta treballant en l’organització
d’aquest congrés des de fa un any
i mig. La resta de penyes blaugrana
de la ciutat també han mostrat el
seu suport a aquesta organització,
i fins i tot s’han ofert per ajudar els

Hi haurà actes ben
diversos i festius
a diferents escenaris: a
la Farga, al Parc
de les Planes, al barri
de Collblanc i també
al Camp Nou

seus consocis del nord de la ciutat.
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Esports, Antonio
Bermudo, creu que la Trobada és
un “esdeveniment important per la
repercussió que té el FC Barcelona tant a l’àmbit esportiu com al
social”. A més, diu, que a L’H “hi ha
molts seguidors blaugranes, dels
quals més de 7.000 són socis”.
L’Hospitalet podrà recordar la
llarga relació amb el FC Barcelona.
Entre els jugadors hospitalencs que
han passat pel primer equip de
futbol cal destacar Gustau Biosca i
Víctor Valdés, i en el primer equip
de bàs que t , X av ier Fer nánde z .
# enric gil

