
 
 

La Penya Gastronòmica Barça neix amb l’objectiu d’unir 
gastronomia i esport a partir dels valors del FC Barcelona 

 

Cada comunitat expressa a través de la cuina i l’esport una determinada manera de 

ser. L’evidència d’aquesta diversitat és un valor que cal protegir i és un repte que cal 

respectar. En aquest sentit, la Penya Gastronòmica Barça pretén agrupar tota la gent 

que, a més de sentir-se seguidors del FC Barcelona,  senten també una estima pel 

món de la cuina i de la gastronomia en general. 

Estructura 

La penya -que neix amb una clara vocació internacional- s’ordena i estructura en base 

a uns sectors geogràfics, pel que fa a  provinença i nacionalitat dels seus membres,  i 

en base a uns àmbits gastronòmics: cuiners, restauradors, pastissers, sommeliers, 

gourmets, periodistes i escriptors gastronòmics, bodeguers i enòlegs, a més d’artesans 

alimentaris (pescadors, pagesos, formatgers...). Barcelonisme i cuina donen lloc a 

aquesta única i peculiar penya blaugrana ordenada organitzativament en base als  

sectors  geogràfics i àmbits gastronòmics esmentats que s’ampliaran en funció del  

creixement geogràfic i social de la penya.  

Cada comarca o grup de comarques, a Catalunya, o a cada comunitat autònoma, a 

Espanya, tindrà un delegat. Cada país, tindrà un ambaixador. Delegats i ambaixadors 

seran cuiners o personatges relacionats amb el món de la gastronomia. Actualment la 

Penya Gastronòmica Barça ja té determinats una bona part dels seus delegats a 

Catalunya i Espanya i compta amb  ambaixadors a Itàlia, Turquia, Suïssa, Suècia, 

Nova York, Califòrnia i Japó. 

Activitats 

La Penya Gastronòmica Barça organitzarà, cada any,  un calendari d’activitats 

pensades per als socis de la penya. Sota el nom “La penya s’asseu a taula” 

s’organitzaran àpats mensuals -a Catalunya, a la resta d’Espanya i a Europa-.  

Aquests àpats tindran un guió culinari i futbolístic blaugrana que conduiran dos experts 

en futbol i gastronomia.   



 
 

La penya celebrarà periòdicament la seva “Festa Major”, que cada any es durà a terme 

en una comarca diferent de Catalunya amb el propòsit que siguin els cuiners 

barcelonistes de cada zona els creadors d’aquest acte blaugrana. També 

s’organitzaran dos grans Aplecs -primavera/estiu i tardor/hivern- anuals en diferents 

entorns del país que, en funció de la comarca, es fonamentaran en la cuina de 

muntanya, la cuina del mar, la cuina de l’horta o la cuina del secà. 

També es farà un recull dels restaurants amb més interès a les ciutats on jugui el 

Barça, així com l’organització d’àpats temàtics a Barcelona en funció de l’equip visitant 

en cada jornada.  

Alguns dels altres projectes de la Penya Gastronòmica Barça son els “Fogons 

blaugrana”, un recull de restaurants on el cuiner o propietari sigui del Barça; o la 

creació de l’Agrupació de Mestresses Blaugrana. 

Tots els projectes sorgiran tant de la taula directiva de la penya com de tots els seus 

socis, que seran membres actius del col·lectiu.  

Avantatges dels socis 

Tots els socis de la Penya Gastronòmica Barça tindran invitacions preferents per a 

participar i assistir a tots els actes que la penya organitzi. A més d’un tracte especial 

en els restaurants membres del Recull de “Fogons blaugrana”, així com descomptes 

en totes aquelles activitats, actes, compra de productes amb D.O. Penya 

Gastronòmica Barça o viatges gastronòmics, esportius o culturals.  

A més, els socis comptaran amb els avantatges que el FC Barcelona ofereix als 

membres de qualsevol penya del Club: identificació oficial com a membre de la penya, 

accés als serveis i espais del Club, descomptes al Museu, accés al Congrés Mundial 

de Penyes, participació al Torneig Internacional de penyes del FC Barcelona o accés a 

esdeveniments esportius als recintes del Club, entre d’altres.  

 

 

 



 
 

Organització 

La Taula Directiva, que regeix, administra i representa la penya, està formada pel 

president, Pere Duran; els vicepresidents, Jordi Basté, Evarist Murtra, Miguel Rico, 

Joaquim Vila i Josep Vilella; la tresorera, Roser Tiana; la secretària, Anna Polo; i els 

vocals Ramon Besa, Ramon Besora, Albert Boix, Jordi Bosch, Màrius Carol, Antonio 

Franco, Joan Gràcia, Miguel Montes, Josep Maria Orobitg, Pep Riera, Alfonso Rodés, 

Josep Maria Rodríguez i Mònica Terribas; i el gerent, Gregori Salas.  

La Penya Gastronòmica Barça s’ha inscrit aquest any 2014 com a Penya Oficial de 

FC Barcelona amb el número 2191.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per a més informació: 
Interprofit 
Mariona Alba / Ignacio Almirall 
mariona.alba@interprofit.es / ignacio.almirall@interprofit.es 
Telf.: 93 467 02 32 
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