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L’Anuari de les Penyes!
Benvingut, perico! Avui és dijous 15 de desembre 

de 2022 i per primer cop veu la llum L’Anuari de 
les Penyes del RCD Espanyol!

La revista que tens a les mans pretén ser el resum 
de tot allò que ha succeït al món penyístic la da-

rrera temporada. Aquest volum tracta de la campanya 
2021/2022, per tant, tot el que puguis llegir en aques-
tes pàgines seran actes i activitats compreses entre l’1 
de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. L’any futbo-
lístic, perquè ens entenem.

I per què ara un anuari? Com se us ha acudit això? 
Doncs és ben senzill: per deixar constància de la 

grandíssima quantitat de feina que fan les penyes! De 
vegades ens topem amb pericos que ens fan comenta-
ris del tipus “penyistes? beh, si només sabeu menjar 
i menjar encara més”. I creieu que és cert? Doncs no, 
és clar que no! 

En les següents pàgines deixarem clar a tothom el 
que representa el moviment penyístic pel RCD 

Espanyol, el gran ventall d’actes i iniciatives que es 
duen a terme a les penyes i la incansable labor que 
fan per promoure sempre desinteressadament el sen-
timent perico.

Ens agrada ser penyistes. Ens agrada l’ambient que 
es respira als locals de les penyes. Ens agrada 

anar al RCDE Stadium en l’autocar de la penya. Ens 
agrada fer viatges amb les nostres penyes... Ens agra-
den les penyes! I això ho volem fer veure, ho volem 
demostrar a tothom. I què millor que recollir en un 
sol volum absolutament tot el que ha passat al món 
penyístic en els darrers 365 dies.

Així doncs, en les següents pàgines trobareu, des-
glossats mes a mes, els actes duts a terme per 

les penyes i també per la FCPE. A més, també troba-
reu resumit el que han estat les competicions de Lliga 
dels equips de les penyes, que no en són pocs! Dins 
d’aquesta vessant més esportiva, també trobareu un 
apartat per les curses, que se’n corren moltes i sempre 
lluint la blanc-i-blava!

Tampoc no hi podia faltar un espai per al record 
de tots els i les penyistes que ens han deixat en 

la darrera temporada i el record dels quals volem que 
perduri per sempre. En aquest punt volem agrair a to-
tes les penyes la seva col·laboració a l’hora d’infor-
mant-nos del traspàs dels seus socis. Sense la seva 
informació ens seria impossible donar-ho a conèixer.

Per acabar, també hem volgut fer constar la llista 
oficial de penyes del RCD Espanyol, totes aixo-

plugades sota el paraigües de la FCPE. Creiem tam-
bé que és una informació important per veure, any 
rere any, com va evolucionant el panorama penyístic 
arreu.

Dit tot això, només ens queda desitjar que aquesta 
obra sigui completa, fiable, i que acabi sent un 

volum necessari a tota biblioteca blanc-i-blava, i no 
només dels penyistes!

Gaudiu-la i meravelleu-vos del món penyístic!

Bon dia, bon sol i visca sempre l’Espanyol!

• Edita: Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol 
• Textos: Daniel Pérez Massó 
• Fotografia: Arxiu de la FCPE
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Salutació

Benvolgut penyista. És per a mi un veritable 
orgull poder tenir a les meves mans aques-

ta revista, aquest volum que, amb molt d’esforç 
i molta dedicació, per fi ha pogut veure la llum.

Per a mi com a president, i estic segur que 
per a cadascun dels membres de la junta que 

m’acompanya, és un moment d’enorme satisfac-
ció haver pogut recopilar tot el que ha donat de si 
el món penyístic durant la darrera campanya en 
una revista que volem que sigui imprescindible 
per a qualsevol perico.

Amb aquesta primera edició de L’Anuari de 
les Penyes del RCD Espanyol, des de la jun-

ta de la FCPE veiem acomplert un altre punt del 
nostre programa electoral, cosa que també ens re-
conforta i ens fa sentir que seguim treballant per 
les penyes en la línea que ens vam marcar ara fa 
ben bé un any.

Vull agrair a tots els meus companys de junta 
la feina feta en l’elaboració d’aquest Anuari, 

i a totes les penyes la seva predisposició i col·la-
boració a l’hora de facilitar-nos la informació ne-
cessària per a portar-lo a terme. 

De la mateixa manera, voldria demanar a totes 
les penyes la mateixa col·laboració, o fins i 

tot més, perquè les properes edicions de l’Anuari 
siguin encara millors, amb més fotografies, més 
textos, més actes i, en definitiva, més penyisme. 

Si bé la temporada 2021/2022 va acabar fa uns 
mesos, amb la publicació d’aquest volum tan-

quem el primer any de feina al capdavant de la 
Federació Catalana de Penyes del RCD Espan-

yol. Ens queden, però, tres anys encara de labor 
que ens il·lusionen per seguir endavant, per seguir 
innovant i seguir fent el que més ens agrada: es-
panyolisme. Alhora, també volem recollir tots els 
vostres comentaris i suggeriments sobre aquesta 
obra; hem de ser ambiciosos i estem segurs que 
sempre podem millorar.

Només em queda desitjar que gaudiu d’aques-
ta primera edició de L’Anuari de les Penyes 

del RCD Espanyol i que sentiu, com ho fem no-
saltres, que és un pas endavant per la promoció i 
difusió del món de les penyes.

Visca les penyes i visca l’Espanyol! 

Anton Roig Lasheras
President de la FCPE

2021-actualitat
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L’Anuari de les Penyes del 
RCD Espanyol

Temporada 2021/2022

Vessant social
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Juliol de 2021
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La temporada 2021/2022 representa el retorn del 
RCD Espanyol a Primera Divisió després d’haver 
estat Campió de Segona la passada campanya.

Després del cinquè descens de la història del club, 
torna a la màxima categoria amb l’objectiu de con-
solidar l’equip i formar un bon conjunt.

Es respira un ambient de germanor, d’haver fet la 
feina la passada temporada i de voler, altre cop, dir 
la nostra a Primera.

L’afició sent que vol tornar a ser amb l’equip després 
d’una temporada sencera sense haver pogut trepitjar 
l’estadi, i és que la pandèmia per la Covid-19 ens va 
privar de veure el nostre equip en directe durant tota 
la campanya 2020/2021.

Ara bé, per més que tota l’afició vol tornar a viure el 
futbol com abans, el retorn als estadis serà gradual 
i encara amb restriccions... la “nova normalitat” en-
cara ha d’esperar.

Si bé la FCPE ja va assistir a l’acte de presentació de 
la campanya d’abonaments del club unes setmanes 
abans, el mes de juliol arranca amb l’afició pendent 
dels nous fitxatges i les incorporacions que encara 
falten per perfilar la plantilla.

ricos que disputaven un partit amistós amb la Selec-
ció Espanyola de preparació per als Jocs Olímpics 
de Tokio.

Encara sense poder organitzar actes multitudinaris, 
les penyes eren reservades a l’hora de congregar 
gent, i els actes d’aniversaris que haguessin tocat 
per les dates s’anaven ajornant amb la intenció de 
fer-los “quan la pandèmia hagi marxat del tot”.

Això no va aturar, però, a la Penya Perico Nippon, 
que dissabte 17 es va desplaçar fins a Kobe (Japó) 
per a animar a Javi Puado i Óscar Gil, jugadors pe-

El mes de juliol va acabar amb el primer acte del 
30è aniversari de la Penya Juvenil Espanyolista, di-
jous 29. En aquesta primera activitat, l’ambaixada 
perica va retre un homenatge, en l’aniversari de la 
seva pèrdua, a Carlos del Castillo i Soler, fundador 
de la primera Penya Espanyolista Juvenil, a princi-
pis dels anys 80.
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Agost de 2021
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Comença el mes d’agost i ho fa ja amb el neguit 
d’iniciar en pocs dies la Lliga, i és que el cap de 
setmana del 14 i 15 d’agost va començar ja la com-
petició regular, i el nostre Espanyol es va enfrontar 
a Osasuna a Pamplona (0-0).

Pel que fa als actes socials, la Penya Juvenil Espan-
yolista va lliurar el seu particular Trofeu PJE a Raúl 
de Tomás com a millor jugador de la temporada 
2020/2021. Ho va fer dimarts 3 d’agost, a la Ciutat 
Esportiva Dani Jarque.

Diumenge 8, la FCPE, així com representants de 
diverses penyes, no van fallar en l’acte anual en ho-
menatge a Dani Jarque, tot participant de l’ofrena 
floral en honor seu al RCDE Stadium.

Dimarts dia 10, la Penya Blanc-i-Blava de Móra la 
Nova va fer una donació a la Fundació Noelia, en-
titat destinada als nens contra la Distròfia Muscular 
Congènita per dèficit de col·lagen VI.

Una iniciativa curiosa, i que no és cap acte en con-
cret però sí quelcom que cal ressaltar, és que durant 
l’estiu, la Penya Happy Animals va anar penjant a 
les xarxes socials Tips sobre cures d’animals. La ca-
lor afecta tothom, també als animals, i la primera 
penya animalista d’un equip de futbol a Espanya no 
va voler perdre l’oportunitat per donar consells als 
pericos que tenen mascotes!

Dimecres 18, la Penya Don Perico de La Mancha 
va aprofitar que La Vuelta ciclista els venia de pas 
per animar als corredors pericos, i també als socis 
d’honor de l’ambaixada que hi participaven.

Dissabte 21 d’agost de 2021 va ser un gran, gran 
dia. Un dia molt esperat després de tant de temps 
sense poder trepitjar el RCDE Stadium. Encara que 
fos amb restriccions, uns 11.000 pericos, entre els 
quals molts penyistes repartits en 13 autocars, acu-
deixen al RCDE Stadium en el retorn de públic als 
estadis. Va ser en un RCDE-Villarreal (0-0) i, abans 
de començar el matx, es va oferir la Copa de Cam-
pió de Lliga de la temporada passada a tota l’afició 
perica.

I si el 18 era Don Perico de La Mancha, el 24 van 
ser els Runners Espanyol els qui van aprofitar per 
animar als ciclistes de La Vuelta tot lluint la blanc-
i-blava.

El mes va acabar amb una derrota per 1-0 a Ma-
llorca. L’Espanyol tancava l’agost amb dos empats 
i una derrota.
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Setembre de 2021
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Setembre començava amb les competicions de fut-
bol base. I és que feia ja molts mesos que no podien 
disputar les seves competicons els equips de futbol 
de les penyes. Tant va ser així que, malauradament, 
una penya que des de la seva fundació havia comp-
tar amb equips de base, la Penya Blanc-i-Blava de 
Sant Feliu de Llobregat, es va veure abocada a no 
poder-ne formar cap. 

Així doncs, l’1 de setembre començaven la tempo-
rada de futbol els equips de la Gran Penya Espan-
yolista Manigua i de la Penya Blanc-i-Blava de La 
Roca. La Manigua, amb 3 equips: 2 equips amateur 
i 1 juvenil. La Roca, amb 15 equips: 6 de masculins 
i 9 de femenins.

Dissabte 11, com és tradicional, la Federació Ca-
talana de Penyes del RCD Espanyol va participar, 
juntament amb la delegació del RCD Espanyol, de 
l’ofrena floral al monument de Rafael de Casanovas 
per la Diada Nacional de Catalunya.

De la mateixa manera, les penyes també són parti-
cipatives en la Diada de Catalunya, i ambaixades 
com els Pericos de Montmeló, la PBB La Garriga, 
la PBB Breda i Comarca o la PE Argentona van ofe-
rir les ofrenes a les seves respectives localitats.

El mes de setembre va concloure amb un acte de 
presentació de la Penya Mèdica Perica a l’Auditori 
del RCDE Stadium, en què es va informar dels ob-
jectius i el projecte de penya, així com el programa 
d’actes de l’ambaixada.
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Octubre de 2021
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Durant el mes de setembre, l’Espanyol va perdre 
dos partits, en va guanyar un i en va empatar un 
altre. Es mantenia en una situació tranquil·la, sense 
patiments. I octubre va començar amb una victòria 
apoteòsica a casa contra el Madrid; va ser una gran 
alegria per la pericada.

Menys d’una setmana després de la victòria, diven-
dres 8 la Penya Juvenil Espanyolista va organitzar 
un acte a l’auditori del RCDE Stadium per a retre 
homenatge a totes les juntes directives de la penya 
que, durant els 30 anys de vida, han estat al capda-
vant de l’ambaixada.

L’endemà mateix, dissabte 9, va ser un dia carrega-
díssim; la PBB Sant Joan Despí feia el Tour a l’RC-
DE Stadium, celebràvem la Inauguració oficial de 
la penya AlternatiusRCDE-Indies Pericos i també el 
10è aniversari de la Penya Pericos de Sant Sadurní.

Una setmana més tard, dissabte 16, la Penya Blanc-
i-Blava de Breda i Comarca organitzava un esmor-
zar de germanor a la penya.

Dissabte 23, s’organitzava el primer desplaçament 
de l’afició post-pandèmia. Més de 400 pericos es 
van desplaçar fins a Elx, entre els quals penyistes 

de les penyes de Reus i Comarca, Pericos Levante, 
Riudecanyes, o La Barceloneta.

El mateix dissabte 23, la Penya Blanc-i-Blava de 
Sant Joan Despí era present a la Fira d’Entitats de la 
seva localitat amb un stand ben blanc-i-blau.
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Dimarts 26, en una jornada intersetmanal, la junta 
de la FCPE va assistir a la Llotja del RCDE Sta-
dium, convidada pel RCD Espanyol, per presenciar 
el matx davant l’Athletic Club (1-1).

Dos dies més tard, dijous 28 d’octubre, celebràvem 
el 121è aniversari del RCD Espanyol amb el ja tra-
dicional acte de l’ofrena floral al Monument en Ho-
menatge a l’Afició i, abans, amb l’homenatge floral 
també a Àngel Rodríguez.

El mes d’octubre va acabar amb el lliurament del 
18è premi “El Oso y el Madroño”, de la Peña Es-
panyolista de Madrid. Sergi Darder va ser premiat 
com a millor jugador de la temporada 2020/2021. 

Acabava octubre, un mes encara amb intenses res-
triccions per la Covid-19.  Les mascaretes encara 
presents i aforaments restringits als estadis feien 
que encara no es pogués gaudir al 100% de la nor-
malitat.
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Novembre de 2021



Anuari de les Penyes del RCD Espanyol • 2021/2022

16

Comencem el mes de novembre amb un moviment 
de penyes clarament a l’alça. Els mesos anaven pas-
sant i les ganes del penyisme creixien i creixien. 
Moltes penyes que havien ajornat els seus aniversa-
ris veien que dintre de poc podrien ja tornar a cele-
brar-los com abans.

Divendres 5 de novembre es va presentar el Torn-
neig Benèfic #Monsortirem, amb la participació de 
la FCPE i les seves penyes, especialment de les si-
tuades a les comarques tarragonines. Aquest torneig 
va servir per a recaptar fons arran del desastre na-
tural que es va produir per les aiguades del mes de 
setembre a la zona del Montsià. 

Dimecres 10, el president Chen Yansheng es reuneix 
telemàticament amb una representació de presidents 
de penyes. Entre les quals: Roda de Ter, Argentona, 
Olost, Torredembarra, Berguedà, Sant Sadurní, Sant 
Joan Despí, Riudecanyes, Runners Espanyol, Bre-
da, Sabadell, Reus i Els Incansables.

L’endemà, dissabte 6, l’alcaldessa de Sant Joan 
Despí, juntament amb la PBB Sant Joan Despí, as-
sisteixen a la llotja del RCDE Stadium per a presen-
ciar el Granada-Espanyol (2-0) aprofitant la iniciati-
va dels Alcaldes a la Llotja.

Diumenge 7, la Penya Blanc-i-Blava de Reus i Co-
marca va celebrar el seu 47è aniversari.

Dijous 11 es va celebrar una Assemblea Extraor-
dinària de la FCPE, a través de la qual s’iniciava el 
procés electoral corresponent. La presidenta Araceli 
Pérez va comunicar que no es presentaria al càrrec. 
El vicepresident Anton Roig va presentar la seva di-
missió, amb la intenció de presentar candidatura a la 
presidència de la FCPE.
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Dissabte 13, la Penya Espanyolista Aliança Perica 
organitzava el seu 9è Torneig de Pàdel, i ho feia al 
Padelàrium de Gavà. De nou, va ser tot un èxit!

Diumenge 14, la Penya Blanc-i-Blava de Cassà i 
comarca de La Selva organitzava un esmorzar i pos-
terior pujada a Sant Mateu de Franciac, a Girona, on 
es va realitzar una ofrena floral.

Divendres 19, la Penya Pericos Sanitaris tenyeix 
Sant Pau de blanc-i-blau per donar suport a l’equip 
de cara al derbi. I és que teníem el dia a tocar...

Dissabte 20, la Penya Pericos de Vilassar celebra el seu 
particular Derbi de dòmino a la seu social de la penya.

Dissabte 20, la ciutat de Barcelona es va despertar en-
galanada de pancartes de la Penya Juvenil.
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Diumenge 21, la Penya Blanc-i-Blava de Sants-Hosta-
francs va celebrar amb èxit el seu 10è aniversari.

Dijous 25 de novembre, Leandro Cabrera és premiat 
pels Economistes Pericos, a la Ciutat Esportiva Dani 
Jarque, amb el 10è Trofeu al jugador amb més minuts 
de la temporada anterior

L’endemà, divendres 26, la Penya Blanc-i-Blava de Sa-
badell va celebrar un sopar de germanor.

I encara un dia més tard, dissabte 27, la Penya Blan-
ci-Blava de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant recapta 
1089€ sortejant 102 lots de productes en favor de La 
Marató de TV3. Visca l’espanyolisme solidari!

Dilluns 29 es van fer públics, a través del Diari La Gra-
da, els guanyadors del Concurs Fotogràfic “El teu estiu 
en blanc-i-blau”, organitzat per la FCPE. El certamen, 
que arribava a la vuitena edició, va comptar amb una 
extensa participació de pericos i va ser realment difícil 
triar-ne els tres guanyadors.

1r Classificat: Adrià Sánchez

2n Classificat: Pilar Móra

3r Classificat: Mikel Romano
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Desembre de 2021
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Amb el mes de desembre començava el final de 
2021, i l’Espanyol també iniciava el seu camí a la 
Copa del Rei.

En les dues primeres rondes de la Copa del Rei, 
l’Espanyol va anar a Solares i després a Palència. 
Tot i les vigents restriccions, en tots dos viatges va 
sentir l’alè d’una petita delegació de penyistes. Els 
Pericos Vascos en primera ocasió, dimecres 1, i des-
prés la PE Palencia, dimarts 14, que va celebrar un 
acte institucional per commemorar el primer cop 
que l’Espanyol visitava la ciutat.

Diumenge 12, la Penya Blanc i Blava de Gelida va 
participar al Torneig Solidari de futbol sala organit-
zat per la colla castellera Vailets de Gelida. La jor-
nada tenia com a objectiu recollir joguines pels in-
fants i obtenir aportacions per a La Marató de TV3. 
L’objectiu solidari es va acomplir amb escreix, i 
l’objectiu esportiu també, ja que la penya va ser fi-
nalista del torneig!

Dijous 16 de desembre es va celebrar l’Assemblea 
Extraordinària que acomiadaria a Araceli Pérez com 
a presidenta de la FCPE i donaria la benvinguda a 
Ton Roig, el vuitè president de l’entitat.

Amb la presidència d’Anton Roig, a la vegada 
president de la PBB Reus i Comarca, la FCPE co-
mençava llavors un nou mandat amb els següents 
membres a la junta directiva: 

·Vicepresident 1r: Daniel Pérez Massó, secretari de 
la Penya Espanyolista Pericos de Montmeló.
·Vicepresident 2n i tresorer: Javier Arabia Hernán-
dez, president de la Penya Blanc-i-Blava de La Ga-
rriga.

·Secretari: Remigi Margalef Escoda, president de la 
Penya Blanc-i-Blava de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant.
·Vocal: Sílvia Rodríguez de la Gándara, presidenta 
de la Penya Runners Espanyol.
·Vocal: Santi Prat Gual, president de la Penya Blanc-
i-Blava de Breda i Comarca.
·Vocal: Nàdia Bricollé Parellada, vocal de la Penya 
Pericos de Sant Sadurní.
·Vocal: Olga Isanta Anglès, secretària de la Penya 
Blanc-i-Blava d’Igualada.
·Vocal: Pere Joan Olivella Sellarès, president de la 
Penya Pericos de Sant Sadurní.

Dissabte 18, la Penya Blanc-i-Blava de Breda i Co-
marca participava en un nou partit benèfic contra la 
Penya Blaugrana de Breda. Aquests partits, ja tradi-
cionals a la localitat, serveixen per recaptar fons per 
La Marató de TV3.
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El mateix dissabte 18, la GPE Manigua va estrenar 
equipacions de futbol després que patís el robatori 
de tot el seu material esportiu a l’estiu. La penya 
manifesta públicament el seu agraïment a la FCPE i 
al RCD Espanyol pel suport.

L’endemà, diumenge 19, la Penya Blanc-i-Blava de 
Cambrils va celebrar el seu 13è vermut solidari a 
favor de La Marató de TV3. Un acte més dels molts 
que s’organitzen al món penyístic per a finalitats 
benèfiques.

El mateix diumenge 19, la Penya Blanc-i-Blava de 
Blanes va fer el lliurament de tota la recaptació de 
joguines a la Creu Roja, una 16ª Recollida de Jogui-
nes que ja s’ha tornat en un acte més indispensable 
del programa d’activitats anuals de la penya de Bla-
nes.

Arribàvem ja a finals d’any quan, el dia 28 la FCPE 
va publicar a la seva pàgina web i a través de les 
xarxes socials una innocentada que... Déu n’hi do!
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Gener de 2022
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Arribava el 2022 i, amb el nou any, moltes forces 
renovades per a seguir fent molt d’espanyolisme.

El nou any també ens portava la supressió de les res-
triccions d’aforament als estadis, per tant, tornava 
una mica més aquella normalitat d’abans.

Futbolísticament parlant, l’Espanyol havia acabat 
l’any amb una gran alegria: guanyant el seu partit 
a València per 1-2. L’equip seguia en una posició 
tranquil·la. És cert que no acabava de fer el salt per 
poder lluitar per places europees, però en cap mo-
ment semblava que posés en perill la permanència a 
Primera Divisió.

Pel que fa als actes socials, l’any va començar amb 
la tradicional Recollida de Joguines organitzada per 
la FCPE i el RCD Espanyol. Va ser el dia 2, i es va 
celebrar al RCDE Stadium. Van ser més de 1500 pe-
ricos els qui no s’ho van voler perdre, entre els quals 
penyes com Sant Joan Despí, Sants-Hostafrancs, 
Mataró, Poblenou, Runners, Incansables, Happy 
Animals, Coyotes, Pericos Sanitaris, Pericos Ibiza, 
Cerdanyola, Juvenil, Cornellà, Sabadell, Igualada, 
Vandellòs, La Garriga, Breda i Reus.

Dimarts 4, els Pericos del Sur es van desplaçar a Pon-
ferrada per assistir al Ponferradina-RCDE en una nova 
ronda més de la Copa del Rei.

L’endemà, dimecres 5, 
la penya AlternatiusRC-
DE-Indies Pericos van 
emetre per primer cop el 
seu programa The Potkast 
a FM, a Ràdio Despí, i 
Twitch. Un programa ben 
original i trencador!

Només tres dies més tard, 
dissabte 8, Leo Román 
Riquelme disputa els seus 
primers minuts amb el Pri-
mer Equip del RCD Mallorca, i es converteix així en 
el primer futbolista format al futbol base de la Penya 
Blanc-i-Blava d’Eivissa en debutar a Primera Divisió.

Dissabte 15, 400 pericos es van desplaçar a Mallorca a 
animar l’equip als 1/8 de Copa del Rei. Entre tots, re-
presentants de les penyes Juvenil, Castellbell i el Vilar i 
Coyotes. Malauradament, l’Espanyol va caure eliminat 
de la competició.

Divendres 21, aprofitant el matx entre l’Espanyol i el 
Betis, es va produir una Trobada institucional entre la 
FCPE i la Federación de Peñas del Real Betis Balom-
pié.

Dissabte 29, la Gran Penya Espanyolista Manigua va 
organitzar una trobada de jugadors i cos tècnic de la 
penya dels anys 77-78 al RCDE Stadium.
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Per acabar el mes de gener, la Federació Catalana 
de Penyes del RCD Espanyol va assistir, a Castelló, 
el cap de setmana del 29 i 30 de gener, als actes del 
Centenari del CD Castellón i del 25è aniversari de la 
Federación de Peñas del CD Castellón (FedPeCas).

I la Peña Espanyolista de Palencia no va deixar 
passar l’oportunitat de donar suport al Femení de 
l’Espanyol a Valladolid el 29 de gener. El penyisme 
sempre ho dóna tot!
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Febrer de 2022
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Si bé durant les festes de Nadal hi va haver una nova 
pujada de la incidència de la Covid-19, i totes les 
administracions recomanaven molta precaució, el 
cert és que cada cop més vèiem com podíem anar 
fent una vida més i més normal. Com a mínim, a 
allò què estàvem acostumats abans del confinament.

Així doncs, el 2 de febrer es van poder celebrar les 
Festes Decennals de Valls, en les quals va participar 
la Penya Espanyolista de Valls i Comarca.

Dilluns 14 de febrer, la Peña Espanyolista de Alca-
lá de Henares va aprofitar un bon desplaçament al 
RCDE Stadium per a lliurar el seu X Trofeo Perikos 
Alcalá a Dolors Ribalta.

Dijous 17, la FCPE vam rebre la visita del president 
d’Aficiones Unidas. José Mateo va voler desplaçar-se 
al RCDE Stadium per a conèixer de primera mà i pre-
sentar-se a la nova junta directiva de la FCPE.

Dumenge 20, l’alcalde de Riudecanyes, Ernest Roigé, 
i la regidora d’esports, Elisabet Puig, juntament amb 
el president de la penya, van ser a la Llotja del RCDE 
Stadium aprofitant la iniciativa Alcaldes a la Llotja. 
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Dijous 24, la Penya Blanc-i-Blava de Sants-Hosta-
francs va inaugurar la seva nova seu social, a la Cafe-
teria Restaurant Sants Express, al carrer de Sants, 64. 
Un espai ben blanc-i-blau!

Diumenge 27 de febrer, més de 1400 pericos van des-

plaçar-se de nou a Vila-real en una nova demostra-
ció d’espanyolisme. 21 autocars de penyes amb re-
presentants oficials de 21 penyes hi van voler ser. 
Malauradament, l’Espanyol va patir una derrota 
estrepitosa que va encendre totes les alarmes entre 
l’afició.
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Març de 2022
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El mes de març va començar, com no podia ser d’altra 
forma, amb un acte benèfic. El dia 3, la Penya Blanc-i-
Blava del Poblenou va fer el lliurament dels beneficis 
de la loteria de Nadal a l’associació Oncolliga.

Dimarts 8, amb la col·laboració de la Penya Espan-
yolista Pericos de Montmeló, l’exjugadora i directiva 
del RCD Espanyol Dolors Ribalta va assistir a l’esco-
la Sant Jordi de Montmeló per a fer unes xerrades als 
alumnes sobre la dona i el món del futbol.

El cap de setmana del 12 i 13 de març, la Penya Blanc-
i-Blava de Sant Feliu de Llobregat va organitzar un 
desplaçament de cap de setmana a València per a as-
sistir al partit entre el Levante UD i l’Espanyol (1-1).

Divendres 18, la Penya Espanyolista de Cornellà va 
celebrar, al Castell de Cornellà de Llobregat, la presen-
tació del seu 12è Torneig de la Dona.

L’endemà, dissabte 19, la Penya Runners Espanyol 
lliurava la recaptació de la venta de Loteria de Na-
dal a la l’associació benèfica Dravet. Les penyes, 
sempre compromeses amb la solidaritat.
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El dia 19, la Penya Blanc-i-Blava de Roda de Ter par-
ticipa en la Marató de Donació de Sang a Roda de Ter 
i Les Masies de Roda.

El dia 26, la Penya Espanyolista de Cornellà orga-
nitza el 12è Torneig de la Dona, una fita esportiva de 
reivindicació i ja imprescindible dintre del calendari 
anual penyístic.

Diumenge 27, la Peña Espanyolista de Alcalá de He-
nares dóna suport al Femení en la seva visita a la CD 
Wanda i, posteriorment, celebra amb un dinar el seu 
10è aniversari.

I, el mateix diumenge 27, se celebra la 27ª Mitja Ma-
rató de Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca, 
una cursa amb doble participació penyística: Runners 

Espanyol corrent i Pericos de Montmeló en l’organit-
zació de la prova.

Per acabar el mes de març, dimecres 30 la FCPE assis-
teix a la presentació del nou llibre d’història del RCD 
Espanyol commemoratiu del 120è aniversari.
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Abril de 2022
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El mes d’abril, l’inciàvem amb una rebuda institu-
cional per part del RCD Espanyol. Va ser dijous 7, i 
el CEO Mao Ye va rebre a la junta de la FCPE en un 
acte de presentació de la directiva de la Federació. 

Les penyes intentem sempre desplaçar-nos per veure 
l’Espanyol. El primer equip masculí s’endú gairebé 
la totalitat de desplaçaments, però el Filial i el Feme-
ní també compten amb el suport de les penyes. Ara 
bé, el que va fer la Penya Blanc-i-Blava de Castellbe-
ll i el Vilar el 9 d’abril va ser desplaçar-se a Saragos-
sa per veure la Fase Final de la eLaLiga Santander. 
L’Espanyol dels eSports!

Diumenge 10, els alcaldes de La Roca del Vallès i 
d’Igualada assisteixen a la Llotja presidencial del 
RCDE Stadium aprofitant la iniciativa Alcaldes a la 
Llotja. Els van acompanyar els presidents de les se-
ves respectives penyes.

El mateix diumenge 10, els Runners Espanyol entre-
guen el premi al guanyador de la seva particular porra 
de mitja temporada.

Una setmana més tard, se celebra una Trobada ins-
titucional al Wanda Metropolitano entre la FCPE, 
representada pel president Ton Roig, i la Unión de 
Peñas del Atlético de Madrid.

Dijous 21 d’abril, els alcaldes de Castellbell i el Vilar 
i de Mollerussa assisteixen a la Llotja presidencial.
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I només un dia després, celebrem la inauguració ofi-
cial de la Penya Pericos Sanitaris. Una penya amb 
molta feina en els darrers temps!

El dia 23 d’abril és sempre una festa a tota Catalun-
ya, i l’espanyolisme sempre en pren part. La Federa-
ció Catalana de Penyes hi participa col·laborant amb 
l’stand del RCD Espanyol a Barcleona. Però sempre 
hi ha penyes que també munten les seves pròpies pa-
rades de llibres i roses. Va ser el cas dels Pericos de 
Montmeló i la PBB Sant Joan Despí.

I l’endemà, 24 d’abril, què millor que celebrar el 3r 
aniversari de la PBB Castellbell i el Vilar amb una pu-
jada a Montserrat i una bona fideuà popular.

El dia 24 va ser una jornada hiperactiva, perquè a més 
de l’aniversari de la PBB Castellbell i el Vilar, també 
es va celebrar el 32è aniversari de la PBB Urgell-Sega-
rra, un partit solidari a favor d’Ucraïna de la Peña Es-
panyolista de Alcalá de Henares, i la presentació i foto 
oficial del Futbol Base de la Gran Penya Espanyolista 
Manigua. Tot en una sola jornada. Quines ganes tenen 
sempre les penyes de fer espanyolisme!
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El mes d’abril va acabar amb moltes celebracions. 
Havíem oblidat ja tot tipus de restriccions, les masca-
retes eren ja força residuals, i la pericada tenia moltes 
i moltes ganes de reprendre la marxa al 100%.

Així doncs, dissabte 30 d’abril vam celebrar la 7ª 
Sardinada de la Penya Blanc-i-Blava de Torredem-
barra i el Baix Gaià i el 30è aniversari de la Penya 
Blanc-i-Blava d’Olost i Comarca.

Faltava menys d’un mes per acabar la Lliga. L’Es-
panyol s’havia pràcticament acomiadat de tota opció 
de participar en competició europea, però, com en la 
majoria de trams de la Lliga, no patia per consolidar 
la permanència. 

Ens quedava per endavant un final de Lliga monòton 
pel que fa al masculí, però l’Espanyol femení s’ho 
jugaria tot en els darrers partits per pujar a Primera 
Divisió. I les penyes, com sempre, intentàvem ser a 
tot arreu, donar el nostre suport a tots.
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Maig de 2022
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Iniciàvem el mes de maig, mes en què acabaria la 
Lliga. La Lliga, sí, però no la temporada!

Diumenge 1 de maig vam celebrar els 13 anys de la 
Penya Periquitos de Riudecanyes.

Una setmana més tard, la PE Alcalá dóna suport al 
RCDeSports en els vuitens de final de la eLigaSan-
tander.

El dia 8, va tenir lloc una Trobada institucional entre 
la FCPE i la Federación de Peñas Osasunistas. A més, 
aprofitant la jornada, l’alcalde de Martorell va assis-
tir, acompanyat pel president de la penya de la loca-
litat, a la Llotja del RCDE Stadium amb la iniciativa 
Alcaldes a la Llotja.

Uns dies més tard, dijous 12, se celebra una Assem-
blea Extraordinària de la FCPE. En aquesta ocasió 
es presenta l’Aplec de Penyes, que es podrà tornar a 
celebrar després de dos anys sense Aplec, i s’escull 
Tarragona com a seu de l’Aplec de 2023.

Dissabte 14, la Penya Blanc-i-Blava de Sant Joan 
Despí porta 28 nens i nenes refugiats ucraïnesos al 
RCDE Stadium a veure el RCDE-Valencia, l’últim 
partit de Lliga a l’estadi. Un exemple més de la ines-
gotable solidaritat de les penyes.

Al final d’aquest mateix matx, la Penya Blanc-i-Bla-
va Urgell-Segarra lliura el guardó al Millor Jugador 
de la Temporada a Sergi Darder.
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I també en aquest mateix matx, la Penya Pericos del 
Berguedà assisteix a la Llotja del RCDE Stadium per a 
presenciar el RCDE-Valencia com a organitzadors del 
30è Aplec de Penyes.

L’endemà, diumenge 15, la Penya Blanc-i-Blava de 
Sant Joan Despí munta un stand a la 1ª Fira de l’Esport 
de la seva localitat. Un stand ben blanc-i-blau!

El mateix 15 de maig, el RCD Espanyol i la FCPE or-
ganitzen un desplaçament a Pamplona per a presenciar 
el CA Osasuna-RCD Espanyol Femení. Les noies es 
juguen gran part de la temporada en aquest matx! Hi 
assisteixen, entre altres, les penyes Happy Animals i 
Coyotes Pericos.

Tres dies més tard, dimecres 18, l’Aplec ja fa xup-xup, 
i els Pericos del Berguedà aprofiten l’avinentesa per 
presentar-lo al RCDE Stadium, acompanyats del Pri-
mer Equip.

Dijous 26 neix el nou espai online sobre penyes: 
“Això és la nostra vida”. Amb la col·laboració de 
Pericos Marca, s’obre una nova finestra online que 
cada dijous parlarà sobre el món penyístic.

Divendres 27, la Penya Economistes Pericos cele-
bra el seu 10è aniversari.

Dissabte 28, la FCPE assisteix a la 1ª edició del Tor-
neig Nostra Catalunya Sense Límits. Tot un orgull!

I, per fi, després de més de dos anys sense Aplec de 
Penyes, es va poder celebrar, diumenge 29 de maig 
de 2022, el 30è Aplec de Penyes del RCD Espanyol, 
organitzat pels Pericos del Berguedà, a la localitat 
d’Avià.
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Per acabar el mes de maig, els dies 30 i 31 la FCPE 
va estar representada pel seu president Ton Roig en 
el 17è Seminario de Aficiones Unidas, celebrat a Ma-
drid.

L’Espanyol masculí va acabar la Lliga en 14a posició.
El Femení, malauradament, s’ho va jugar tot a una 
carta en el darrer partit i va sortir perdent. No va as-
solir el tan necessari ascens a Primera Divisió.
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Juny de 2022
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Un cop acabada la Lliga, el mes de juny va esdevenir 
un reguitzell d’actes penyístics.

Dissabte 4, la Penya Blanc-i-Blava de La Garriga va 
celebrar el seu 50è aniversari amb un dinar, i la Penya 
Blanc-i-Blava de Gelida va organitzar el seu particu-
lar sopar de final de temporada. 

L’endemà, diumenge 5, la Penya Blanc-i-Blava de 
Martorell va fer la seva 19ª Pujada a Montserrat i la 
Penya Sempre Pericos l’Empordà va celebrar els seus 
25 anys d’activisme en blanc-i-blau.

La setmana següent, dissabte 11 es va celebrar el 2n 
aniversari de la Penya Perica Happy Animals, i la 
FCPE va participar amb una ponència a càrrec del 
vicepresident Daniel Pérez en les Primeres Jornades 
Històriques de RCDEHistoryLab. A més, la Peña Es-
panyolista de Alcalá de Henares va participar també 
en un torneig benèfic a favor dels damnificats per la 
guerra d’Ucraïna.
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Dijous 16, la Penya Perico Nippon participa en l’acte 
de presentació a Tokio del Diccionario del Fútbol, de 
LaLiga i l’Instituto Cervantes.

El mateix dijous 16, la Penya Blanc-i-Blava de La 
Garriga rep la Insígnia d’Or del RCD Espanyol per a 
commemorar els seus 50 anys de soci del club.

Divendres 17, la Penya Blanc-i-Blava de Girona 2007 
celebra el seu sopar de final de temporada.

Dissabte 18, la Penya Blanc-i-Blava de La Roca va 
participar de la Fira d’Entitats de La Roca del Vallès, 
i la Penya Blanc-i-Blava de Sant Celoni i Comarca va 
celebrar el seu dinar de final de temporada.

I per acabar el cap de setmana, diumenge 19 la Penya 
Blanc-i-Blava de Sant Joan Despí va celebrar el seu 
III Torneig Futsal Femení, i la Penya Blanc-i-Blava de 
La Garriga va participar, un any més, del Corpus de la 
localitat amb la confecció d’una catifa floral.
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Del 24 al 26 de juny, la FCPE es va desplaçar fins a 
Almeria per a assistir al 18è Congreso Nacional de 
Peñas, d’Aficiones Unidas.

El darrer acte de penya abans de finalitzar la tempo-
rada futbolística va ser l’organització del II Campus 
a la Cerdanya, a càrrec de la Penya Pericos de Sant 
Cugat. Va ser del 26 de juny al 2 de juliol.

Amb aquest repàs acabem el que va ser la temporada 
2021/2022 a la xarxa de penyes del RCD Espanyol. 
Si ve en les primeres setmanes de juliol també hi va 
haver actes penyístics, i fins i tot alguns d’ells cata-
logats com a “finals de temporada”, com que es tro-
ben realment emplaçats en dates ja de la temporada 
2022/2023, els repassarem si tot va bé en el proper 
anuari.

La 2021/2022 va ser una temporada marcada en un 
principi encara per les restriccions de la pandèmia de 
la Covid-19, però que a poc a poc va anar agafant 
embranzida i va acabar en plena forma.

A més de tot l’exposat, els Concursos Literari i Foto-
gràfic de la FCPE, aquest últim que s’allarga durant 
tot l’estiu, van acabar de completar el programa d’ac-
tivitats de la FCPE.

Així com aquesta bonica insígnia amb què acabem 
aquestes línies. Una peça de col·leccionista!



2021/2022 · Anuari de les Penyes del RCD Espanyol

43

L’Anuari de les Penyes del 
RCD Espanyol

Temporada 2021/2022

Vessant esportiva
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Gran Penya Espanyolista Manigua

Amateur A
Quarta Catalana, Grup 15

Com bé sabeu, diverses penyes tenen entre els seus objectius anuals posar en pràctica l’esport. 

Aquesta temporada hem comptat amb els equips de futbol de la Gran Penya Espanyolista Manigua i de la Pen-
ya Blanc-i-Blava de La Roca, i també amb la pràctica de l’atletisme a càrrec de la Penya Runners Espanyol. 
Seguidament ho desglossarem.

La Gran Penya Espanyolista Manigua ha comptat amb tres equips per aquesta temporada 2021/2022. Amb dos 
equips amateurs i un de juvenil, la Manigua ha passejat els colors de l’Espanyol arreu.

A més, d’aquesta temporada cal destacar que l’Amateur A va finalitzar la Lliga com a 1r de la classificació del 
Premi Joc Net, cosa que proporciona un estimable premi econòmic a l’ambaixada.
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Amateur B
Quarta Catalana, Grup 16

Juvenil
Primera Divisió, Grup 4



Anuari de les Penyes del RCD Espanyol • 2021/2022

46

Penya Blanc-i-Blava de La Roca

Amateur masculí
Quarta Catalana, Grup 6

La Penya Blanc-i-Blava de La Roca té un futbol base que enamora. En ple auge del futbol femení, i amb un 
clar suport per part de la penya des de fa molts anys, l’entitat ha comptat per la temporada 2021/2022 amb 9 
equips de futbol femení i 6 de futbol masculí.

Destaca una tercera posició final de l’Amateur A masculí, de Quarta Catalana, així com també l’Amateur fe-
mení, que ha acabat en tercera posició a divisió Preferent. Això sí, la cirereta la va aconseguir l’Infantil B, que 
va acabar la Lliga de Segona Divisió en primera posició i va assolir així no només el campionat, sinó també 
l’ascens a Primera Divisió.
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Juvenil masculí
Segona Divisió, Grup 31

Classificacions finals  de les categories inferiors masculines

Seguidament repassem les classificacions finals de les categories inferiors masculines:

Aleví
Tercera Divisió, grup 35: 10è classificat

Benjamí
Segona Divisió, grup 9: 6è classificat

Pre-Benjamí A  
4t classificat

Pre-Benjamí B
5è classificat
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Amateur femení
Preferent, Subgrup 1.B

Juvenil A femení
Preferent, Grup 1



2021/2022 · Anuari de les Penyes del RCD Espanyol

49

Juvenil B femení
Segona Divisió, Grup 5

Juvenil C femení
Segona Divisió, Grup 7
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Infantil A femení
Primera Divisió, Grup 2

Infantil B femení
Segona Divisió, Grup 6
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Aleví A femení
Primera Divisió, Grup 1

Aleví B femení
Segona Divisió, Grup 6
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Penya Runners Espanyol

Si bé de penyes que practiquen el futbol en tenim dues, de penyes que participen en curses en tenim una de 
sola. La Penya Runners Espanyol aglutina aquells corredors, caminadors, marxadors, ciclistes, duatlers, triat-
lers... que comparteixen, com bé diu l’eslogan la penya, “la passió que ens uneix”: córrer i Espanyol.

Així doncs, al llarg de la temporada 2021/2022, la Penya Runners Espanyol ha tingut representació en més 
de 180 curses. Més de 180 curses... us podeu imaginar quants kilòmetres han corregut aquests atletes lluint la 
blanc-i-blava? Milers!

D’entre aquestes gairebé dos centenars de curses, en destaquem les següents:

La Marató de Barcelona, que aquesta temporada ha tingut dues edicions degut encara a arrossegar restriccions 
per la pandèmia de la Covid-19. La prova reina de Barcelona des de fa anys compta amb molta representació 
perica i, a més, un punt d’animació brutal just davant de la Universitat de Barcelona!

La Cursa de la Mercè, a Barcelona, també 
aplega sempre un bon grapat de Runners Es-
panyol. És una de les curses més tradicionals 
de la penya.

Les curses de Sant Silvestre arreu, i la Cursa dels Nas-
sos en particular, són la millor manera de finalitzar l’any 
i començar-ne un de nou amb exercici i espanyolisme. 
Els Runners Espanyol això ho saben molt bé!
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La Penya Runners Espanyol té representants per 
tota la geografia catalana i cada setmana participa 
en curses d’arreu del territori. Però, només per Ca-
talunya?

No! Els Runners Espanyol estan representats tam-
bé arreu d’Espanya! Durant aquesta temporada 
2021/2022, han participat en curses a Albacete, 
Bilbao, Burgos, Cadis, Córdoba, Formentera, Gra-
nada, Madrid, Màlaga, Murcia, Nerja, Orense, Pa-
lencia, Sant Sebastià, Saragossa, Sevilla,  Tenerife, 
València... i un llarg etcètera.

Però... només a la resta d’Espanya? Doncs no, tam-
poc! Sinó que la Penya Runners Espanyol també ha 
participat en curses arreu del món! A Alemanya, a 
Bèlgica, a França, a Portugal... i fins i tot a Brasil!

Curses de 10k, Mitges Maratons, Maratons, triat-
lons... tot val per lluir la blanc-i-blava!

Una de les iniciatives més maques en les quals partici-
pa la penya és l’Oncotrail. Una competició solidària de 
100km per relleus en la qual l’ambaixada, a través d’un 
grup específic de corredors, va participar confeccionants 
dos equips.

La Penya no només va participar a la Cursa Maria 
Víctor de Palau-solità i Plegamans, sinó que va vo-
ler retre un petit però sentit homenatge a la figura 
de María Víctor, representada pel seu fill Jordi For-
tuny Víctor.
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L’objectiu principal de la Penya Runners Espanyol és la difusió del sentiment perico. És lluir la samarreta 
blanc-i-blava arreu tot dient: ens agrada córrer i som de l’Espanyol!

Entre tots els socis de la penya, n’hi ha que competeixen en curses de mitjana distància, curses de fons, trails... 
tot tipus de competicions. Alguns ho fan amb l’objectiu de posar-se en forma, altres amb el de mantenir una 
línea... cadascú té la seva manera de pensar i el seu objectiu en ment. Però també n’hi ha que competeixen per 
guanyar, per ser els millors! I això fa que també pugin al podi!
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En el record...

Durant la temporada 2021/2022, malauradament, vam haver de dir adéu a molts penyistes. Pericos i periques 
que formaven part de la xarxa de penyes i que ens van haver de deixar.

Des de la FCPE volem que perdurin els seus noms i els poguem recordar sempre. Per aquest motiu, els ano-
menem a continuació per ordre alfabètic. Descansin en pau.

Ángeles Morte
Sòcia de la Penya Blanc-i-Blava de Sants-Hostafrancs

Antoni Caparrós
Vocal de la Penya Blanc-i-Blava del Poblenou

Aurelio Moya Martín
Soci de la Penya El Perico Ferroviari

Elías Comtel
Soci de la Penya Pericos del Pallars

Emili Llaveria Pedrola
Fundador de la Penya Periquitos de Riudecanyes

Ernesto Santolaya
President de la Penya Espanyolista La Cullereta

Eugeni Farrerons Minguella 
Fundador de l’antiga Peña Blanquiazul de Sitges

Federico Segarra March
Soci de la Penya Espanyolista l’Escollera i la Penya El Perico Ferroviari

Ferran Casanovas Playà
Tresorer de la Penya Blanc-i-Blava El Prat

Francisco Moreno Monleon
Soci de la Penya Blanc-Blava Parets-Lliçà

Francisco Sánchez Córdoba
Soci de la Penya Espanyolista de Sant Adrià

Jaume Bargués
Fundador de la Penya Blanc-i-Blava de Martorell

Jaume Niubó Valentines
Fundador i ex-president de la Penya Blanc-i-Blava Urgell-Segarra

Joan Guitart
Ex-president de la Penya Blanc-i-Blava de la Vall de Camprodon
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Joan Sardà Farre 
Soci de la Penya Blanc-i-Blava de Vilafranca i Comarca

Joan Vilches
Soci de la Penya El Perico Ferroviari

Joan Redó
President de la Penya Espanyolista de Premià de Mar i ex-vicepresident de la FCPE

Joan Sorribas 
Soci de la Penya Blanc-i-Blava de Sants-Hostafrancs

José María Gay de Liébana
Soci de la Penya Economistes Pericos

José Raúl Rodríguez
Soci de la Penya Blanc-i-Blava del Taxi El Pont Perico

Josep Maria “Mengu”
Ex-tresorer de la Penya Blanc-i-Blava de Gelida

Josep Maria Urpí Batlle
Soci de la Penya Blanc-i-Blava de Vilafranca i Comarca

Juan José Garrido
Soci de la Penya Blanc-i-Blava de Castellbell i el Vilar

Julia Contreras de Diego
Sòcia de la Penya Els Incansables

Josepa Puigdelliura Villa
Sòcia de la Penya Blanc-Blava Parets-Lliçà

Miquel Vilella Casals
Fundador de la Penya Periquitos de Riudecanyes

Mercè Boltes
Sòcia de la Penya Pericos de Vilassar

Pere Bosch Mascaró 
Ex-president de la Penya Blanc-i-Blava de Terrassa

Ramon Camps Canosa
Soci de la Penya Blanc-i-Blava Urgell-Segarra

Ramón Salvado Aycar 
Soci de la Penya Blanc-i-Blava El Prat

Xavier Mestres Camps 
Vocal de la Penya Blanc-i-Blava del Poblenou
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Penyes del RCD Espanyol

@Farmapericos, Penya Blanc-i-Blava
9 Barris, Penya Espanyolista
Alcalá de Henares, Penya Espanyolista
Alcanar, Penya Blanc-i-Blava
Aliança Perica, Penya Espanyolista
Alt Urgell, Penya Perica
AlternatiusRCDE-Indies Pericos
Andorra, Penya Blanc-i-Blava
Arenys de Mar, Penya Blanc-i-Blava
Argentona, Penya Espanyolista
Àsia-Pacífica, Penya Blanc-i-Blava
Australia - Pericoz, Penya Espanyolista
Bages, Penya Blanc-i-Blava
Bahía, Penya Espanyolista
Baix Empordà, Penya Blanc-i-Blava
Baix Penedès, Penya Blanc-i-Blava
Bellvitge, Penya Espanyolista
Berlín, Peña Perica
Blanc i Blau Las Palmas, Penya Espanyolista
Blanes, Penya Blanc-i-Blava
Breda i Comarca, Penya Blanc-i-Blava
Calella i l’Alt Maresme, Penya Blanc-i-Blava
Cambrils, Penya Blanc-i-Blava
Cardedeu i Vilamajor, Penya Blanc-i-Blava
Cardona, Penya Espanyolista
Carlos Delgado, Penya Espanyolista
Cassà i Comarca de la Selva, Penya Blanc-i-Blava
Castellar del Vallès, Penya Blanc-i-Blava
Castellbell i el Vilar, Penya Blanc-i-Blava
Centelles, Penya Blanc-i-Blava
Central, Penya Blanc-i-Blava
Cerdanyola del Vallès, Penya Blanc-i-Blava
Ciberpenya Pericosambwebs
Cor Blanc-i-Blau de Navarcles, Penya
Cornellà, Penya Espanyolista
Coyotes Peric@s, Penya Blanc-i-Blava
Doctor Gert, Penya
Don Perico de La Mancha, Penya
Economistes Pericos, Penya
Eivissa, Penya Blanc-i-Blava
El Bar de Mou, Penya Blanc-i-Blava
El Papiol, Penya Blanc-i-Blava
El Perico Ferroviari, Penya
El Pla d’Urgell, Penya Blanc-i-Blava
El Prat, Penya Blanc-Blava
Els Bubis de l’Aaiún, Penya Perica
Els Incansables, Penya

Espanyol Supporters Club England
Esparreguera, Penya Blanc–Blava
Flix, Penya Blanc-i-Blava
Francia, Peña Españolista
Gar, Penya Espanyolista
Gelida, Penya Blanc-i-Blava
Generaciones Pericas
Girona 2007, Penya Blanc-i-Blava
Gran Via–Sant Martí, Penya Blanc-i-Blava
Granada Perica, Peña Españolista
Granollers, Penya Blanc-Blava
Happy Animals, Penya Perica
Igualada, Penya Blanc-i-Blava
Intertoto’98 Ángel Morales, Penya Blanc-i-Blava
Joan Verdú - L’Eixample, Penya Perica
Juvenil Espanyolista, Penya
L’Escullera, Penya Blanc-Blava
La 21 de L’Hospitalet, Penya Perica
La Barceloneta, Penya Espanyolista
La Cullereta, Penya Espanyolista
La Garriga, Penya Blanc-i-Blava
La Garrotxa, Penya Blanc-i-Blava
La Roca, Penya Blanc-Blava
La Toga Perica, Penya Espanyolista
Llavaneres, Penya Perica
Madrid, Peña Espanyolista
Manigua, Gran Penya Espanyolista
Martorell, Penya Blanc-Blava
Masnou, Alella i Teià, Penya Blanc-i-Blava
Masquefa i l’Anoia, Penya Blanc-i-Blava
Mataró, Penya Espanyolista
Mèdica Perica, Penya
Mediterrànea Blanc-i-Blava de Castelldefels, Penya
Menorca, Penya Blanc-i-Blava
Moianès, Penya Blanc-i-Blava
Molins de Rei, Penya Blanc-i-Blava
Mollet del Vallès, Penya Blanc-i-Blava
Montcada i Reixac, Penya Blanc-i-Blava
Montsià–Baix Ebre, Gran Penya Espanyolista
Móra la Nova, Penya Blanc-Blava
Mundial Xinesa, Penya Blanc-i-Blava
Navàs, Penya Blanc-Blava
Olost i Comarca, Penya Blanc-Blava
Paco Flores - València 2000, Penya Espanyolista
Palencia, Peña Espanyolista
Parets-Lliçà, Penya Blanc-Blava
Perico Nippon, Penya Espanyolista
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Perico Urbà, Penya
Pericos Ibiza
Pericos d’Altafulla, Penya
Pericos de Cuba, Penya Espanyolista
Pericos de Les Corts, Penya
Pericos de Llinars, Penya
Pericos de Matadepera, Penya
Pericos de Montmeló, Penya Espanyolista
Pericos de Ponent, Penya
Pericos de Sant Cugat, Penya
Pericos de Sant Sadurní, Penya
Pericos de Shanghái, Penya
Pericos de Tarragona, Penya
Pericos de Vilassar, Penya
Pericos del Berguedà, Penya
Pericos del Llobregós, Penya
Pericos del Pallars, Penya
Pericos del Poblenou, Penya
Pericos del Sur, Penya Espanyolista
Pericos Fidels, Penya Espanyolista
Pericos Levante, Peña
Pericos Moteros, Penya
Pericos Rioja – Centenario, Peña Espanyolista
Pericos Sanitaris, Penya
Pericos Vascos, Peña Espanyolista
Periquitos de Banyoles i el Pla de l’Estany, Penya
Periquitos de Riudecanyes, Penya
Pirates Blanc-i-Blaus
Poblenou, Penya Blanc-Blava
Polo, Penya Perica
Premià de Mar, Penya Espanyolista
Puigcerdà i la Cerdanya, Penya Blanc-i-Blava
Quixots Blanc-i-Blaus
Rafa Marañón de Olite-Navarra, Penya Espanyolista
RCDE Brisbane
Reus i Comarca, Penya Blanc-Blava
Roda de Ter, Penya Blanc-Blava
Rubí, Penya Blanc-i-Blava
Runners Espanyol, Penya
Sabadell, Penya Blanc-i-Blava
Sant Adrià del Besòs, Penya Espanyolista
Sant Andreu del Palomar, Penya Blanc-Blava
Sant Boi, Penya Blanc-Blava
Sant Celoni i Comarca, Penya Blanc-Blava
Sant Feliu de Llobregat, Penya Blanc-i-Blava
Sant Joan Despí, Penya Blanc-Blava
Sant Vicenç de Montalt, Penya Blanc-i-Blava
Sant Vicenç dels Horts, Penya Blanc-Blava
Santa Coloma de Cervelló, Penya Blanc-Blava
Sants-Hostafrancs, Penya Blanc-Blava
Sarrià Nord, Penya Espanyolista

Sempre Pericos l’Empordà, Penya
Sitges, Penya Espanyolista
Solsonès, Penya Blanc-i-Blava
Suècia, Penya Espanyolista 
Tamborrada Perica de Teruel, Peña
Taxi El Pont Perico, Penya Blanc-i-Blava
Tenerife, Peña Perica
Terrassa, Penya Blanc-Blava
Tintín Márquez, Penya Blanc-i-Blava
Torredembarra i el Baix Gaià, Penya Blanc-Blava
Tortosa i Comarques, Penya Blanc-i-Blava
Urgell-Segarra, Penya Blanc-i-Blava
Uruguay, Penya Espanyolista
Vall de Camprodon, Penya Blanc-i-Blava
Valle de Lemos, Peña Espanyolista
Vallelado, Penya Espanyolista
Valls i Comarca, Penya Espanyolista
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, PBB
Vic i Comarca, Penya Blanc-i-Blava
Vila de Gràcia i Guinardó, Penya Blanc-i-Blava
Vilafranca i Comarca, Penya Blanc-i-Blava
Vinarós, Penya Espanyolista
Zhong Hua, Penya Blanc-i-Blava
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