La Confederació Mundial de Penyes escalfa motors pel 40è
Congrés Mundial de Penyes
Per celebrar aquestes quatre dècades de vida, i com ja és tradició, durant els dies previs al
Congrés, l’entitat encapçalarà activitats per fomentar la cohesió de tots els penyistes culers
La Confederació Mundial de Penyes ha habilitat un lloc web específic perquè els penyistes
es puguin inscriure a les diverses activitats del Congrés

Barcelona, 19 de juliol de 2019.- Els penyistes blaugranes es donaran cita el proper
diumenge 4 d’agost al Palau de Congressos de Catalunya amb motiu del 40è Congrés
Mundial de Penyes, l’esdeveniment més destacat de l’any pel moviment penyístic. Durant
els dies previs, el 2 i 3 d’agost, els penyistes culers es reuniran per gaudir de les ja
tradicionals activitats impulsades per la Confederació a les instal·lacions blaugranes. Oci,
esport, germanor i molt d’esperit blaugrana caracteritzaran les jornades prèvies al Congrés
Mundial de Penyes.
Les activitats del Congrés
Una de les principals novetats d’aquesta quarantena edició de la trobada internacional de
penyes són els Màsters Finals del Penyes Pàdel Tour, que reuniran totes les parelles

finalistes de les cinc edicions del torneig que s’han celebrat durant els últims mesos,
culminant aquesta activitat el dia 3 d’agost al Club Esportiu Laietà, on es decidiran els
vencedors.
Per la seva banda, els penyistes més joves podran demostrar el seu domini de la pilota, un
any més, a través del Torneig Internacional de Futbol 7 Penyes, que es durà a terme
durant els dies 2 i 3 d’agost als camps annexes al Miniestadi. Mentre que aquells que
prefereixin mostrar les seves dots als comandaments, podran fer-ho a través del Torneig
Penyes Futbol Games, protagonitzat pel joc Pro Evolution Soccer 2019 (PES 2019), de la
companyia japonesa Konami. Les eliminatòries d’aquesta competició s’han anat celebrant al
llarg de l’any promogudes per les diferents Federacions Territorials de penyes, i el dia 4
d’agost es decidirà el campió.
La tradició i la cultura catalanes són també ingredients vitals al Congrés. Per això, i com no
podia ser diferent, la Confederació organitza el dia 3 d’agost una de les activitats més
esperades de cada any: Torneig de Cartes de Penyes Barcelonistes, que ja celebra la
seva 8ª edició. El mateix dia, i a mode de cloenda de dos dies intensos d’activitats, els
penyistes es reuniran al voltant de la taula per agafar forces amb el tradicional Sopar
Popular, que se celebrarà a l’esplanada del Camp Nou.
El Congrés Mundial de Penyes
El dia del Congrés, el 4 d’agost, donarà el seu tret de sortida al Palau de Congressos de
Catalunya amb una jornada institucional encapçalada per Antoni Guil, president de la
Confederació Mundial de Penyes, i Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, així
com altres directius de l’entitat, i culminarà, al mateix lloc, amb l’emblemàtic Dinar de Gala.
La cita, que reunirà mes de 1.000 comensals, és l’escenari perfecte per a l’intercanvi
d’experiències entre penyistes vinguts d’arreu del món i amb membres de la Junta Directiva
del FC Barcelona, representants de la Confederació Mundial de Penyes, exjugadors i altres
personalitats.
Per a ampliar la informació sobre totes les activitats que formen part del Congrés i donar
servei a tots els penyistes que s’hi volen inscriure, la Confederació Mundial de Penyes ha
habilitat el web https://confederaciopenyes.fcbarcelona.cat/congres-mundial-2019.

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.
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