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CF Barcelona acaba de conquerir el títol de
campió de la Lliga 2015/2016 i està classificat per jugar la final de la Copa del Rei
el proper dia 22 de maig a Madrid, en la
qual hi assistiran un bon nombre de socis
de la nostra Penya. Esperem poder aconseguir un doblet ! Seria fantàstic, després
d’haver aconseguit la temporada passada
el “triplet” i el Mundial de Clubs.

Un any més estem arribant a un altre final
de la temporada futbolística, en la qual la
nostra Penya ha continuant portant socis
de la Penya i simpatitzants del Barça al
Camp Nou, per presenciar tots els partits
que el nostre estimat equip ha jugat. Hem
anat a veure: Copa del Rei, Lliga i Champions, a part del tradicional i festiu Joan
Gamper i el partit de la Supercopa. En els
30 desplaçaments que hem fet, hem portat a l’Estadi més de 1.400 persones per
gaudir del joc del Barça.
També ha estat un exitàs l’assistència dels
nostres socis al nostre local social per veure tots els partits que el nostre equip ha
jugat, omplint l’aforament del local.

per un període de 5 anys, quedant la composició de la Junta de la manera següent:
president, Sr. Salvador Reinaldos Plaja; 1r
sotspresident, Sr. Jaume Serra Cadira; 2n
sotspresident, Sr. Josep Salvador Condom;
secretari, Sr. Joan Garcia Berrocal; sotspresident, Sr. Joan Ayats Maset; tresorer,
Sr. Rafael Malagón Soldado; comptable, Sr.
Ezequiel Hinojosa Ruiz; vocals, Sra. Dolors
Sánchez Fernández i Srs. Jaume Portas
Vila, Salvador Reinaldos Ojeda, Juli Torrent
Tetas, Jaume Claramunt Tur, Juli Vázquez
Puig, Marti Mascort Ricart, Marc Mestres
Bas i Xavier Lloveras Balmaya.
En el moment de tancar aquest escrit, el

Per finalitzar voldria dir-vos que la nostra estimada Penya, fundada l’any 1977,
va creixent en número de socis amb 725
inscrits, segons l’últim registre realitzat en
data 30 d’abril de 2016.
No cal dir que la nostra il·lusió és arribar,
el més aviat possible, als 1.000 socis inscrits. Esperem que la gent barcelonista del
nostre poble i de la comarca ens ajudin a
arribar. La quota anual continua sent de
20€ per temporada i els nens, fins als 14
anys, només de 10€.
Us esperem a la Penya. Volem ser més
grans !
Visca el Barça. Visca la Penya Barcelonista de Palamós i Visca Catalunya !

Moltes gracies a tots i, també per tots
aquells que ens heu acompanyat en els
nostres desplaçaments en autocar.
El passat 27 d’abril del 2015 vam convocar eleccions a la presidència de la nostra Penya. Es va obrir un període electoral
on qualsevol soci podia presentar la seva
candidatura. Passat el període establert i
no havent-se presentat només la candidatura encapçalada per l’actual president, es
va procedir a la reelecció del Sr. Salvador
Reinaldos Plaja com a president de l’entitat
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