Juan Carlos Navarro protagonitza el cinquè número de la
revista ‘Blaugranes’
La nova edició de la publicació oficial de la Confederació Mundial de Penyes ja està
disponible per totes les penyes del FC Barcelona

Barcelona, 7 de març de 2018.- Una vegada més, les penyes culers es converteixen
en les protagonistes del cinquè número de ‘Blaugranes’, la revista que recull les darreres
novetats de l’entorn penyístic.
Un dels principals protagonistes d’aquesta nova
edició és Juan Carlos Navarro, considerat un
dels millors jugadors de la història de la secció de
bàsquet del Barça. Aquest número incorpora una
extensa entrevista a l’esportista, just després que
el Barça Lassa s’hagi proclamat campió de la
Copa del Rei davant del Reial Madrid.
A les pàgines de la revista, Navarro també
destaca, una vegada més, la importància del
suport incondicional de les penyes i es mostra
molt agraït amb la “nombrosa presència de
penyistes i aficionats que es van desplaçar fins
Gran Canaria Arena”.
La revista també inclou un repàs d’aquelles
penyes que són presents al Palau Blaugrana,
i, d’aquesta manera, fa un reconeixement al seu
esforç, esperit i coratge.
Entrevista a l’Avi del Barça
Un altre dels protagonistes d’aquesta edició és el Joan
Casals, conegut popularment com l’Avi del Barça. A
través d’una entrevista exclusiva, la publicació repassa
la història del personatge que, amb 83 anys d’edat,
continua visitant penyes de tot l’Estat i acudint a la
majoria d’actes on el reclamen.
Una altra entrevista destacada al cinquè número de
Blaugranes és la de Ramon Alfonseda, el cèlebre
futbolista espanyol dels anys setanta que va arribar a
jugar 117 partits amb el Barça.
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L’exjugador, que actualment presideix l’Agrupació Barça Jugadors, detalla la seva
trajectòria i la rellevància que els moviments d’aficionats han tingut durant la seva
carrera esportiva.
Actes i activitats organitzats per la Confederació
La revista també té un espai reservat per al Torneig Penyes Futbol Games, que
enguany incorpora un nou format i es dirigeix a nens i nenes d’entre 8 i 18 anys amb
l’objectiu d’apropar els joves al moviment de penyes i fomentar el treball en equip.
També l’èxit de la Diada Solidària, iniciativa mitjançant la qual més de 15.000 culers
d’entitats provinents de totes les Federacions territorials catalanes van participar en la
recollida d’aliments organitzada per la Confederació Mundial de Penyes, és present al
darrer número de la publicació penyística.

Podeu visualitzar la revista a través del següent enllaç:
https://issuu.com/confederaciomundialdepenyesdelfcbar/docs/fcb_blaugranes_5

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
93 496 37 15 / 669 796 608
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