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38 anys de blaugrana. Com diu el Cant del Barça, 
“són molt anys plens d'afanys, són molts gols que 
hem cantat i s'ha demostrat, s'ha demostrat, que 
mai ningú no ens podrà tòrcer”. 

Justament, en tot aquest temps s'ha demostrat la 
lleialtat de la Penya a uns colors, el supo� constant 
a un equip, la força i la persistència de l'entitat per 
atraure i agrupar els socis i simpatitzants del FC 
Barcelona a Parets i rodalia, la implicació social 
amb el poble per mitjà de col·laboracions en 
diferents actes populars, l'organització d'activitats 
socials, lúdiques i culturals, la promoció de 
l'espo�ivitat com a norma de conducta o la tasca 
de foment de la pràctica del futbol i de l'espo� en 
general.

La nostra Penya està ben viva. Compta amb un gran 
nombre de socis, és membre de l'Agrupació de 
Futbol de Clubs i Penyes del FC Barcelona i de la 
Coordinadora de Penyes del Vallès Oriental.

En aquest 38è aniversari, us volem convidar a 
continuar gaudint del Barça amb accent paretà. La 
passió barcelonista és també una història de valors 
socials, humans i espo�ius, més enllà d’una llista de 
victòries o trofeus.

Tot i així, la collita d’èxits espo�ius ha estat força 
bona aquesta temporada, amb la consecució del 
doblet de Lliga i Copa del Rei. Estem segurs que 
encara serà millor en el futur.

Celebrem 38 anys de vida amb un seguit d’actes 
commemoratius als quals us animem a pa�icipar-
hi activament i a gaudir-ne d’allò més.

Continuarem fent créixer ben fo� i ben amunt 
l'arbre blaugrana. Mai ningú no ens podrà tòrcer!

Visca el Barca! Visca la Penya!

Junta Directiva Penya Blaugrana Parets
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P R O G R A M A D I N A R

M E N Ú

Entrants
Ensaladilla russa
Barqueta d’escalivada
Torrada de fuet
Meló amb pernil
Llagostins arrebossats
Croquetes de l’àvia
Calamars a l’andalusa

Segon plat
Braó rostit al forn amb bolets
o
Filet de bacallà amb samfaina

Postres
Pastís d’aniversari

Celler
Aigua mineral, vi, gasosa, refresc,
cervesa i copa de cava

Cafè

Preu: 25€

Dinar d’aniversari

Diumenge 10 de juny
14 h Rest. Llevantpark. Carrer del Tenes, 1

Divendres 8 juny 2018

19.30 h
al local de la Penya Blaugrana Parets
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘NATICA’
de Lola Fernández Estévez, amb la presència
de l’autora.
La novel·la, finalista del Premi Tandaia 2017, 
explica la història d’una dona convençuda 
de la legitimitat de la seva llibe�at.
En acabat, se servirà un refrigeri per a tots 
els assistents. 

.

Inscripcions per al dinar:

Tel. 686 298 208 - 636 111 733
Fins al 2 de juny els dijous de 20 a 21 h
al local de la Penya
(Av. Lluís Companys, 25) 

Diumenge 10 juny 2018

De 9 a 14 h
al Camp de futbol municipal Josep Seguer
VII TORNEIG ESCOLES CF PARETS
MEMORIAL JOSEP SEGUER
Competició de futbol, amb 12 equips:
RCD Espanyol Montcada i Reixac
Ripollet CF Sant Cugat FC
Sabadell  UFB Javac Terrassa
Cornellà UD AEILL Cerdanyola Mataró
Alzamora Gimnàstic Manresa
CF Parets A CF Parets B

A les 14 h
al restaurant Llevantpark
DINAR D’ANIVERSARI
amb l’assistència de diversos directius de la
junta del FC Barcelona
Els assistents podran fotografiar-se amb els
trofeus de la Lliga i de la Copa del Rei 2018.
.
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