
NOVA TEMPORADA BLAUGRANA EN MARXA!

El Futbol Club Barcelona ha començat un nou curs i des de la Junta Directiva de la

Penya Barcelonista Torres de Segre desitgem que aquesta temporada 2021-2022 ens

pugui portar les noves alegries que necessitem! Ara toca tenir paciència, confiar en

el club i animar a l’equip, perquè de ben segur que tornaran els bons temps amb

gols, victòries i títols.

Des de la Penya esperem, amb molta motivació i il·lusió, que a poc a poc també

puguem tornar a organitzar activitats especials coincidint amb els Clàssics contra

el Real Madrid o en finals de competicions i també tinguem l’oportunitat

d’organitzar desplaçaments per veure l’equip al Camp Nou i en partits fora de

casa. Tant de bo en els pròxims mesos gaudim d’aquests moments apassionants.

Sense els socis i les sòcies la Penya no tindria sentit. Per això, volem agrair a totes

les persones que una temporada més seguiu donant suport a l’associació i també

volem animar a altres veïns i veïnes a què formeu part de la família blaugrana de

Torres de Segre. Volem que la Penya segueixi creixent mentre ens divertim amb

l’esport, el futbol i, sobretot, el FC Barcelona.

La Junta

Christian, Axel, Arnau, Rubén, Aleix i Edu

Penya Barcelonista Torres de Segre PB Torres de Segre



CAMPANYA DE PENYISTES 2021-2022

La Junta Directiva de la Penya Barcelonista de Torres de Segre t’anima a formar

part de la família culer del nostre poble. Ja som més de 160 penyistes!

Com a soci/sòcia, durant la temporada tindràs entrada lliure a l’emissió dels

partits del Barça a la sala d’actes de la laça Catalunya, gaudiràs d’avantatges en

les activitats de l’associació i podràs aprofitar els descomptes del Carnet de

Penyista del FC Barcelona en entrades, desplaçaments i botiga del Camp Nou.

T’agradaria ser penyista? Omple la butlleta i entrega-la a la Junta Directiva.

DADES PERSONALS

Nom: __________________________ Cognoms: _______________________________

DNI: ___________________________ Data de naixement: ______________________

Adreça: ________________________ Població: _______________________________

Telèfon mòbil: __________________ Telèfon fix: _____________________________

Tipus de carnet: Individual (20 €) Familiar (40 €)      -Es mantenen els preus-

DADES BANCÀRIES

Entitat: ________________________

Número de compte IBAN (ES + 22 dígits): ____________________________________

DADES DE LA FAMÍLIA (només omplir en cas de triar el Carnet Familiar)

Nom i cognoms DNI Data de naixement

Signatura: ______________________   Data: _________________________
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