La Confederació Mundial de Penyes organitza el I Open de Golf
Penyes del Barça

El torneig, de la modalitat Stableford Individual, tindrà lloc el dissabte 22 d’octubre al
camp de golf La Roca Barcelona
Barcelona, 5 d’octubre de 2017.- La Confederació Mundial de Penyes, entitat que
engloba el moviment penyístic del FC Barcelona, celebrarà el proper dissabte 22
d’octubre el seu I Open de Golf Penyes del Barça a les instal·lacions La Roca Barcelona
a partir de les 09:30 h. L’esdeveniment, que comptarà amb l’assistència d’exjugadors i
directius blaugranes, busca proporcionar un entorn lúdic on compartir els valors
barcelonistes.
“Volem fer partícips tots els penyistes blaugranes d’una iniciativa que permeti posar en
comú el poder de l’esport”, comenta Antoni Guil, President de la Confederació Mundial
de Penyes.
Adreçat a jugadors amb llicència i handicap de Golf, el Torneig seguirà la modalitat
Stableford Individual i oferirà guardons per al primer classificat scratch; els dos primers
classificats masculins amb handicap inferior i superior; i les dues primeres classificades
femenines amb handicap.
Amb un preu de 50€, l’entrada inclou un aperitiu, l’assistència a l’entrega de premis i la
participació en un sorteig de regals facilitats pels col·laboradors de l’esdeveniment.
Addicionalment, els participants podran gaudir d’un dinar cap de setmana per 18€.
Situades a La Roca del Vallès, les instal·lacions de Golf La Roca Barcelona ofereixen
un camp pla i accessible capaç d’adaptar-se a les necessitats i a l’experiència de cada
jugador.
Les inscripcions pel I Open de Golf de Penyes del Barça han d’adreçar-se a Golf La
Roca mitjançant el telèfon d’atenció 93 844 48 86.
Història dels Tornejos organitzats per la Federació de Penyes del Barcelonès Est
El primer Torneig de Golf/P&P es va organitzar el 2011 a Can Cuyàs i en aquell moment
organitzava l'antiga APBO (Agrupació de Penyes Barcelona Oriental). Es va celebrar el
2 d'abril al mateix temps que un clínic per iniciar-se en aquest esport. En aquella ocasió
van ser 7 les Penyes pioneres comptant amb una vintena de jugadors.
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Des de llavors fins el 25 de Març d'enguany, s’han celebrat set edicions del Torneig que
ja el 2014 es va organitzar sota les sigles de la Federació Barcelonès Est i des de la
segona edició amb el camp ple.
Entre moltes personalitats, s’han donat cita al Torneig directius del FC Barcelona,
exjugadors, periodistes o membres d’entitats vinculades al FC Barcelona, entre molts
d’altres.

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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