San Francisco, amfitriona del darrer esdeveniment de la II Trobada
Panamericana de Penyes
•
La ciutat costera de Califòrnia ha acollit durant les darreres hores un nou acte de la
trobada de penyes d’Amèrica
•
La PB de Califòrnia és una de les entitats penyístiques més destacades de NordAmèrica, amb prop de 130 afiliats

Barcelona, 6 d’agost de 2018.- La ciutat costera de San Francisco, a Califòrnia, ha estat
aquest cap de setmana la segona i última parada de la II Trobada Panamericana a de
Penyes, que havia donat el seu tret de sortida a Dallas la passada setmana. L’activitat,
organitzada per la Confederació Mundial de Penyes, entitat que engloba el moviment
penyístic del FC Barcelona, vetlla per la posada en comú d’oportunitats i nous reptes del
moviment penyístic en el context americà.
Una trobada institucional
Els representants del FC Barcelona, que ja havien participat a la jornada de Dallas, arribaven
el passat divendres dia 3 d’agost a San Francisco en el marc de la visita institucional a la
penya de la ciutat.

Concretament, els membres de la Junta Directiva encarregats de representar el Club a
Califòrnia van ser Jordi Cardoner; vicepresident primer del Club; Josep Maria Barnils,
directiu responsable de l’Àrea Social; Xavier O’Callaghan, Managing Director de la oficina de
Nova York; el Legend Luis García. Per part de la Confederació Mundial de Penyes hi va
assistir el propi president, Antoni Guil.
Celebrada al bell mig de la ciutat costera, la jornada va donar el tret de sortida amb el
parlament del president de la PB de San Francisco, Matt Manson, davant d’una norantena
d’assistents. Manson van cedir el torn de paraula als membres de la comitiva culer, essent
Jordi Cardoner l’encarregat de tancar els parlaments.
Una penya amb història
San Francisco compta amb una de les penyes blaugranes més consolidades al continent
americà, amb un recorregut de 10 anys a les seves espatlles i una massa social de prop de
130 penyistes i aficionats blaugranes.

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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