El trío maravillas.
Un homenaje a Tamudo,
De la Peña y Luis García
Sergi Fidalgo
Con Dani y contra Dani.
Un balance de la gestión
de Sánchez Llibre
Sergi Fidalgo
El sorpasso perico.
Podemos pasar al Barça en 25 años
-si queremosSergi Fidalgo
Yo, minoría absoluta
Nacho Julià

Més informació a:

el reforç d’un sentiment
Des de la seva fundació, el 1955,
la Gran Penya Espanyolista Manigua ha estat un dels baluards de
la militància perica. Jordi Llopis,
un dels seus dirigents més destacats, ens explica en aquesta obra
la lluita d’aquest grup per defensar l’Espanyol en tots els àmbits i
aconseguir que el sentiment blanci-blau sigui cada dia més fort.
Des de la seva aposta pel futbol
base, fins a les campanyes per
obtenir una plaça a la ciutat de
Barcelona dedicada al fundador
de l’Espanyol, passant per la seva
demanda contra TV3 (actualment
al Tribunal Suprem), la Manigua
ha estat sempre el reforç del sentiment perico.
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La història de la penya perica més lluitadora
per Jordi Llopis
Jordi Llopis Bosch (Barcelona, 1957) és vicepresident
de la Gran Penya Espanyolista
Manigua, entitat que va presidir durant vuit anys. Aquest
activista perico va ser un dels
impulsors de la campanya per
aconseguir que el fundador de
l’Espanyol, Àngel Rodríguez,
tingués una plaça a Barcelona. La seva militància blanci-blava ha estat reconeguda
amb el Guardó a la Difusió de
la Federació Catalana de Penyes de l’Espanyol (1999), el Pin
d’Argent de la FCPE (2000),
el Guardó Elena Alcoverro de la
GPE Manigua (2007) i el Premi Activisme Blanc-i-Blau de la
revista 23 Perico (2009).

