Penyistes i aficionats culers impregnaran
Londres d’esperit blaugrana


Amb motiu del partit de Champions League contra el Totthenham Hotspur,
la PB de Londres reunirà aficionats culers d’arreu del món en una trobada
multitudinària a Picadilly Circus

Barcelona, 2 d’octubre de 2018.- Demà, dimecres 3 d’octubre, el mític estadi de
Wembley acollirà el partit de la Lliga de Campions que el conjunt blaugrana disputarà
contra el Totthenham Hotspur. Amb motiu de la competició, quasi 500 penyistes del FC
Barcelona provinents de tot el món es desplaçaran a Londres per compartir els nervis i
l’emoció previs a la jornada en una trobada ideada i materialitzada per la penya
barcelonista de la ciutat del Tàmesi, la PB London of Great Britain, i que comptarà amb
un important nombre d’assistents provinents de Polònia, Romania, Hongria, Catalunya i
la resta de l’Estat Espanyol.
Trobada blaugrana al Regne Unit
Els penyistes culers es donaran cita abans del partit en una trobada multitudinària que
tindrà lloc a l’emblemàtica plaça de Picadilly Circus, al centre de la ciutat, a les 14:30
hores (hora local). Una reunió que conjugarà passió i esperança sota la bandera de
germanor que uneix els culers de tot el món.
La trobada al centre de la ciutat, però, no és l’únic acte organitzat per la Penya
Barcelonista de Londres amb motiu del partit de Champions d’aquesta setmana. Avui,
dimarts 2 d’octubre, la penya amfitriona rebrà els penyistes i aficionats a un sopar que
comptarà amb l’assistència de Josep M. Barnils, Directiu en Cap de la Comissió Social
del FC Barcelona i Antoni Guil, President de la Confederació Mundial de Penyes del FC
Barcelona i que suposarà una cita ideal per a l’intercanvi d’experiències i per a la posada
en comú de la passió blaugrana entre aficionats i representats del Club.
Un estadi a l’alçada de les expectatives
Wembley ha regalat als aficionats culers moments que romandran gravats per sempre
en la seva retina. L’any 1992 el Dream Team blaugrana s’alçava allà amb la primera
Copa d’Europa. Ara, els seguidors del Club esperen que la cita de dimecres a les 21.00h
a l’estadi esdevingui, també, una jornada memorable.
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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:
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