
 
 

NORMATIVA DE LA PENYA ALMOGÀVERS A LA GRADA D’ANIMACIÓ 
 
 

Després de vàries temporades, la Grada d’Animació funciona a tot rendiment, amb 1300 culers              
donant suport incondicional, molts d’ells som membres de la Penya Almogàvers, amb més de 425               
abonats i 100 esporàdics.  

 
Us volem donar la benvinguda a la Grada d’Animació, que passa a ésser casa vostra. Us demanem                 

que llegiu atentament la normativa interna i que la respecteu. 
 
 
Com Almogàvers us demanem que: 
 
· Vingueu al Camp Nou amb ganes de  animar incondicionalment a l’equip, gaudir i passar-ho bé. 
· Porteu la samarreta blaugrana, la de la Senyera o bé qualsevol segona equipació groga. 
· Heu de portar la bufanda de la Penya Almogàvers (la podreu comprar a la prèvia o bé a dins de                     

l’estadi). És imprescindible portar-la ja que, com podeu entendre, és molt complicat poder             
reconèixer a 500 persones i si porteu la bufanda, us podem identificar ràpidament. També és un                
element bàsic d’animació. Té un preu de 10€. 

· Si voleu també podeu portar bandera de mà d’Almogàvers, senyera o estelada. 
· Vingueu 2 hores abans de l’inici del partit al nostre bar, el Julimac, al carrer Arizala 56 per fer la                     

prèvia junts. 
· Entreu a la Grada d’Animació ben d’hora (45 minuts abans de l’inici del partit) per evitar                 

aglomeracions degut als exhaustius controls de seguretat que es fan a la porta d’accés. 
· Us ubiqueu a la zona de la Penya Almogàvers, que són les pastilles situades a la boca 50 i la pastilla                      

dreta de la boca 49. És obligatori que tots els almogàvers ens estiguem junts en aquestes boques.  
· Ajudeu als responsables del grup en allò que us demanem. 
· Ajudeu-nos a penjar pancartes, treure i distribuir totes les banderes de pal. 
· Participeu activament de l’animació durant el partit. 
· Moveu banderes del pal quan soni el nostre himne a l’inici. 
· Si no moveu bandera de pal, mostreu la vostra bufanda d’Almogàvers (o bandera de mà). 
· Seguiu els càntics que s’inicien per la megafonia de la Grada d’Animació. 
· Acompanyeu els càntics picant de mans. 
· No comenceu cap càntic pel vostre compte. Aixequeu braços, bufandes i banderes quan us ho                

demani l’speaker. 
· Si el Barça està atacant no moveu banderes grans de pal. 
· Quan soni el xiulet final aplaudiu els nostres jugadors, i quan soni l’himne mostreu les vostres                 

bufandes i moveu banderes de pal. 
· En acabar el partit ajudeu-nos a recollir despenjant pancartes, enrotllant i agrupant banderes de pal. 
· Heu d’estar tot el partit dempeus. Si voleu a sobre la base del seient (allà on en cas d’estar                    

assentats estaria el cul) però no sobre els respatllers dels seients (només poden estar els               
responsables). 

 
Tanmateix, la Penya Almogàvers funciona amb un sistema de recompenses a major participació i              

assistència del membre. Per a nosaltres és molt important que ajudeu a fer que la Penya                
Almogàvers funcioni, per això tenim unes comissions (per fer tifos, per penjar pancartes, de              
comunicació, per nous càntics i disseny) on si participeu activament en alguna d’elles tindreu              
moltes més possibilitats d’obtenir entrades per desplaçaments importants o finals. 

 
 
Recordeu que la Grada d’Animació està regida per la normativa de la LFP, de la comissió                

Antiviolència, dels Mossos d’Esquadra, de la Seguretat del FCB i de la comissió disciplinària del               



FCB. Hi haurà un control exhaustiu per part de la Seguretat del Club i amb la vigilància de Mossos                   
tant a l’entrar com a dins de la Grada. Així que us recordem: 

 
· No podeu entrar a la Grada d’Animació amb índex d’alcoholèmia elevats. 
· No podeu entrar a la Grada d’Animació amb cap tipus de beguda alcohòlica. 
· No podeu entrar a la Grada d’Animació amb cap bandera o bufanda que no sigui d’Almogàvers,                 

que sigui una senyera, una creu de Sant Jordi o bé una estelada, 
· No podeu entrar a la Grada d’animació amb cap tipus de substància estupefaent.  
· No podeu entrar a la Grada d’Animació amb cap tipus de material pirotècnic. 
· No podeu entrar a la Grada d’Animació amb cap tipus de simbologia feixista, racista o que                 

fomenti l’odi.  
· No podeu entonar càntics ofensius cap als jugadors contraris ni cap mena d’actitud violenta o que                 

fomenti la violència, racisme o xenofòbia. 
 
 
Si no compliu aquesta normativa podeu ser multats, sancionats i fins i tot expulsats de la Grada                 

d’Animació i del FCB per qualsevol d’aquests estaments.  
 
Dit això, tan sols dir-vos que estem molt contents que ens ajudeu a fer créixer la Penya                 

Almogàvers.  
 
A partir d’ara el Gol Nord del Camp Nou passa a ser també casa vostra. 

 
 
 
 


