Les penyes del Barça celebren el seu Centenari


Els seguidors blaugranes d’arreu del món commemoren una fita històrica que
coincideix amb la 40a edició del Congrés Mundial de Penyes



La primera menció d’una Penya Barcelonista en un document oficial del FC
Barcelona data del mes de juliol de 1919, i des d’aleshores el moviment ha
acompanyat el Club de manera incondicional

Barcelona, 23 de juliol de 2019.- El moviment de penyes del Barça celebra enguany el seu
centenari. La primera menció d’una Penya Barcelonista en un document oficial del FC
Barcelona data del mes de juliol de 1919, i des d’aleshores, el moviment ha acompanyat el
FC Barcelona de manera incondicional i incansable. A partir del 2 d’agost, coincidint amb la
celebració de la 40a edició del Congrés Mundial de Penyes, més d’un miler de seguidors
blaugranes d’arreu del món es donaran cita per a iniciar les activitats de commemoració
d’aquesta fita històrica.
Una història centenària
L’any 1919 és, precisament, el primer moment en què el Club reconeix de forma oficial una
penya. Concretament, apareix el 21 de juliol en una acta de reunió de la Junta Directiva del
FC Barcelona, on es cedeix a la Penya Barcelonista el camp del Carrer Indústria per a

organitzar un ball per a socis i jugadors blaugranes la nit del 24 de juliol. Lustres més tard, el
1944, va tenir lloc el punt de partida de l’expansió del Moviment després de la Guerra Civil
amb l’oficialització de la primera penya blaugrana tal com les coneixem avui: la Peña Solera.
A partir d’aleshores, se’n van anar creant de noves fins que el 1972 es va organitzar la I
Trobada de Penyes a Montserrat, un esdeveniment cabdal que va ser la primera demostració
de la capacitat de convocatòria del moviment penyístic.
Després de viure una etapa de creixement durant els anys 80, amb un repunt rellevant de la
internacionalització amb motiu de la Recopa a Basilea el 1979, el moviment va experimentar
la seva expansió més significativa arran del desplaçament massiu i sense precedents de
penyes i penyistes amb motiu de la final de la Copa d’Europa a Wembley l’any 1992. Abans
de la consecució del trofeu, el col·lectiu estava conformat per 590 penyes; quatre anys
després, la xifra ja superava el miler d’entitats.
A partir de l’any 2004, el Moviment experimenta un nou salt de qualitat amb el Cens de
Penyes i les eleccions democràtiques dels representants de tots els territoris del món amb
presència de penyes. El Consell Consultiu creat recollia 36 representants elegits
democràticament en tres àmbits: Àmbit 1, o territoris de parla catalana; Àmbit 2, o zones de
la resta de estat; i Àmbit 3 de caràcter internacional. En aquell moment, es van marcar les
bases de la futura estructura.
Professionalització i globalització del moviment
Des de llavors, les penyes del Barça han experimentat un creixement quantitatiu, però també
qualitatiu. Sota el paraigües del projecte Penyes Segle XXI, a partir de l’any 2010 el moviment
de penyes va continuar el procés d’ordenació i organització interna i externa. Les fites més
transcendents en aquest procés de modernització van ser la inauguració de l’Oficina
d’Atenció de Penyes, el mateix 2010; el Cens de penyistes, l’any 2012, el qual va donar lloc
a la primera edició del Carnet de Penyista l’any 2014, aprofundint el sentiment de pertinença
al col·lectiu; i la creació de la Confederació Mundial de Penyes, l’any 2015, com a ens
organitzatiu per a donar impuls a les principals activitats i accions del moviment.
“Les penyes del Barça hem estat, som i serem ànima i ànim del nostre club. En un moment
tan assenyalat, hem de posar en valor el paper de moltes persones que han mantingut viva
la flama del barcelonisme al territori de forma altruista, i també la complicitat, la confiança i
el suport de la institució per a fer possible que avui, 100 anys després, en puguem gaudir i
ho puguem celebrar”, ha volgut destacar Antoni Guil, President de la Confederació Mundial
de Penyes. Prova d’aquesta bona sintonia és el conveni de col·laboració que la Confederació
va signar amb el FC Barcelona l’any 2015, i que ha actualitzat recentment. Aquest conveni
fixa un marc de relació estable entre ambdues entitats, alineant en el temps els objectius
estratègics de la Confederació amb els del Club.

De Barcelona al món
Actualment el col·lectiu penyístic està conformat per prop de 1.250 entitats que sumen més
de 164.000 penyistes arreu del món, i que s’organitzen a través de 30 Federacions
Territorials que coordinen i presten serveis personalitzats a les organitzacions locals.
Al llarg de la seva història, les penyes del Barça han estat el punt de trobada del barcelonisme
al territori. La implicació amb el teixit associatiu de pobles i ciutats ha estat i és l’eix
fonamental del passat, present i futur del moviment. Les més de 2.000 accions de caràcter
social, cívic, solidari i esportiu que cada temporada s’organitzen en pobles i ciutats dels cinc
continents són la garantia de la vitalitat del moviment de penyes. “Amb la mateixa passió que
el primer dia i amb l’objectiu de continuar fent més gran i millor el nostre Club, el Moviment
de Penyes del FC Barcelona té el deure de continuar el procés de modernització al què ens
obliga els nous temps i a seguir treballant incansablement per a créixer quantitativa i
qualitativament arreu del món”, ha assegurat Antoni Guil.
El Centenari al Congrés Mundial de Penyes
La celebració del 40è Congrés Mundial de Penyes, que engegarà les seves activitats el
proper divendres 2 d’agost i clourà el diumenge dia 4 coincidint amb la celebració del Trofeu
Joan Gamper al Camp Nou, serà el tret de sortida de les activitats que, al llarg de la
temporada, serviran per a commemorar els cent anys de vida de les penyes del FC
Barcelona.

Per a més informació sobre el 40è Congrés Mundial de Penyes:
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.
Per a més informació contacteu amb:
CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES
Mercè Marco / Martí Aragonès
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
669 172 011 / 669 796 608

