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Al local social “Ramon Cabanas” de Collsuspina, essent les 18 hores del dia 26 de maig del 
2013, es reuneixen sota la Presidència del sr. Josep Petitbò i Trabal, prèvia convocatòria a 
l’efecte, per tal de celebrar la sessió extraordinària de l’Assemblea General els senyors més 
amunt esmentats juntament amb els penyistes assistents. 
 
Declarada oberta l’assemblea pel president, es passa a tractar l’assumpte inclòs en l’ordre del 
dia que tot seguit es relacionen: 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’ingrés a la Federació Territorial Osona / El Ripollès. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INGRÉS A LA FEDERACIÓ TERRITORIAL OSONA / EL 
RIPOLLÈS  
 
S’explica, a través del vicepresident Josep Carrillo i Fuentes, que el Futbol Club Barcelona, 
dins el Projecte Penyes Segle XXI, canvia l’organització territorial a mode de federacions. 
 
Les federacions s’han de registrar com si fos una associació i, com a canvi significatiu respecte 
les zones en les que es dividien fins ara les penyes, es passa de tenir un sol representant 
d’enllaç entre les penyes i el Futbol Club Barcelona a crear una directiva. Aquesta futura 
directiva surt d’unes eleccions que es voten entre les penyes de la zona. 
 
La zona Osona / El Ripollès ha decidit que, enlloc de fer unes eleccions, es crearà una directiva 
de consens on hi haurà representants de totes les penyes. 
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Un cop especificats els punts característics del nou canvi d’organització territorial com preveia 
el Projecte Penyes Segle XXI, s’ha de decidir si es vol que la Penya Barcelonista de 
Collsuspina accepta entrar a la nova federació Osona / El Ripollès. 
 
Per tot això, l’Assemblea adopta per unanimitat el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’ingrés a la Federació Territorial Osona / El Ripollès. 
 
 
I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió essent les divuit hores 
trenta-vuit minuts del dia vint-i-sis de maig de dos mil tretze, de la qual cosa, com a secretari 
estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari       Vist i plau 
        El president 
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