La Confederació Mundial de Penyes posa en marxa el torneig
d’esports electrònics Penyes Futbol Games


La iniciativa, dirigida a nens, nenes i joves d’entre 8 i 18 anys, té com a objectiu
rejovenir el moviment penyístic i donar suport a la formació de l’esport base.

Barcelona, 8 de gener de 2018.- La Confederació Mundial de Penyes, entitat que
engloba el moviment penyístic del FC Barcelona, ha posat en marxa el I Torneig Penyes
Futbol Games, competició d’esports electrònics que dóna continuïtat al tradicional
campionat que l’entitat blaugrana impulsa des del 2012 en el marc del seu Congrés
Mundial.
Dirigida a nens, nenes i joves culers d’entre 8 i 18 anys, la iniciativa compta amb la
col·laboració de Konami, la companyia japonesa de videojocs patrocinadora de la
Confederació i del FC Barcelona, que posarà a disposició dels participants el Pro
Evolution Soccer 2018 (PES 2018), el joc de la competició oficial d’esports electrònics
de la UEFA Champions League.
El Torneig Penyes Futbol Games té l’objectiu d’apropar els més joves a les Penyes,
donant suport a la formació de l’esport base per rejovenir el moviment penyístic. A més
a més, resulta una clara aposta de l’entitat que aglutina les penyes blaugranes pels
esports digitals, una de les tendències més disruptives del panorama tecnològic actual:
“els eSports ens permeten traslladar tots aquells valors i beneficis que converteixen el
futbol en un dels esports més seguits del món cap a l’univers digital i proposar un model
que apassioni els penyistes més joves”, assegura Antoni Guil, President de la
Confederació. I és que, més enllà de la competició, el certamen Penyes Futbol Games
exigirà als més joves desenvolupar els valors blaugranes: respecte, esforç, ambició,
treball en equip i humilitat.
Un torneig professionalitzat
Un total de deu Federacions de Penyes d’arreu del territori català participaran a la
iniciativa. Cadascuna d’elles ha de triar una penya per esdevenir la seu de la zona, en
què podran participar un total de 72 jugadors d’entre 8 i 18 anys pertanyents a la
demarcació. Els nens, nenes i joves que s’hi presentin hauran de superar una primera
fase individual que es disputarà al llarg de set mesos.
Els quatre primers classificats de cada Federació competiran a la fase final, que es
disputarà a l’Auditori 1899 del FC Barcelona al mes d’agost, coincidint amb la celebració
del Congrés Mundial de Penyes i amb el Torneig Gamper.
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En aquesta ocasió, els finalistes concursaran en equips: dos jugaran en format individual
i els altres dos jugaran en parelles, disputant partides de dos contra dos. La Federació
que guanyi més partides anirà passant de ronda fins aconseguir eliminar totes les altres
i esdevenir campiona del torneig.
La Confederació proporcionarà tot el material necessari per a l’òptim desenvolupament
dels tornejos a cada Federació de Penyes.
El primer classificat serà guardonat amb la samarreta oficial del FC Barcelona, el segon
classificat podrà gaudir de la motxilla oficial del Club, i al tercer i al quart classificat se’ls
regalarà la pilota oficial del Barça. A més a més, tots els guanyadors obtindran entrades
per anar a visitar el Museu del Barça.
Dos tornejos ja disputats
La Confederació va organitzar els dos primers tornejos Penyes Futbol Games amb un
gran èxit d’assistència. El primer va ser el passat 28 de desembre a la seu de la Penya
Blaugrana Vallirana, corresponent a la Federació de Penyes del Baix Llobregat. D’altra
banda, el segon torneig es va celebrar a la seu de la Penya Barcelonista Anguera i de
la Federació de Penyes del Barcelonès Oest el passat 3 de gener.

Sobre la Confederació Mundial de Penyes
Creada l’any 2015 la Confederació Mundial de Penyes és l’entitat blaugrana d’abast global que aglutina i
impulsa el moviment penyístic del FC Barcelona. Està formada per més de 1.200 penyes i més de 150.000
penyistes culers i té com a objectiu oferir una xarxa internacional d’espais Barça pel foment dels seus valors:
l’esport, la solidaritat i el civisme. La Confederació Mundial de Penyes comprèn 30 Federacions Territorials
repartides per Catalunya, Espanya i la resta del món.
Per a més informació contacteu amb:
CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES
Mercè Marco / Jordi Guarte
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
669 796 608
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