Gairebé 800 penyistes es desplacen a Eindhoven pel partit
de Champions
La penya Fan Club Barcelona de Rosmalen ha organitzat una trobada pels assistents
culers i un sopar oficial en petit comitè

Barcelona, 26 de novembre de 2018.- Amb motiu del partit de dimecres de Lliga de
Campions entre el PSV Eindhoven i el FC Barcelona a les 21 hores, gairebé 800 penyistes
de la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona d’arreu del món s’han desplaçat a
la ciutat holandesa per donar suport a l’equip en la competició. Així doncs, la penya Fan Club
Barcelona de Rosmalen ha organitzat per demà un sopar oficial en petit comitè a la seva seu
al qual assistirà el vicepresident tercer del Club i responsable de l’Espai Barça, Jordi Moix, i
el president de la Federació de Penyes del FC Barcelona de la zona Món, Antoni Freire, entre
altres representants del món penyístic barcelonista.
En concret, viatjaran als Països Baixos més de 760 penyistes provinents de 60 penyes
blaugranes d’arreu del món, fet que representa més del 75% del total desplaçats del Club.
Per motius de proximitat i facilitat en la mobilització, el gran gruix dels penyistes que
assistiran al partit són de la Federació Món, sobretot les tres penyes holandeses, que porten
més de 200 penyistes al Philips Stadion; les dues de Polònia que en porten més de 180 i les
cinc de Bèlgica amb més de 180 penyistes també.
En aquest sentit, la polonesa Fan Club Barça Polska i l’holandesa Fan Club Barcelona de
Rosmalen estan empatades en primera posició i cadascuna mobilitza a 100 dels seus
membres. En segona posició es troba la també polonesa Penya Blaugrana de Poznan amb
81 penyistes, seguida per la belga Penya Fanatiek FC Barcelona amb 70 i per l’holandesa
Penya La Maquina Blaugrana amb 67. Deixant de banda les penyes de la zona món, des de
les Federacions de PB catalanes i espanyoles es desplacen fins a Eindhoven més d’un
centenar de penyistes.

Contextualitzant el moviment penyístic holandès
El FC Barcelona és, tal com indica el seu lema, Més que un Club. I, a més, és un Club que
està present a tot el món. Ha conquistat a ciutadans d’arreu amb el seu estil de joc i els valors
que transmet tant a dins com fora del terreny de joc, ja sigui als més joves de la cantera o
amb els exjugadors més veterans. A més, el futbol ha sigut l’esport europeu per excel·lència,
el que ha mogut masses i ha establert les bases.
I és precisament per això que, per exemple, la PB Rosmalen, fundada el 1999, té els seus
antecedents quan diversos socis de la penya amb gran esperit blaugrana es reunien per
veure els partits del Barça i acompanyaven als primers equips en alguns dels seus
desplaçaments a les ciutats properes a la capital belga.
Tanmateix, la penya assegura que “des dels anys 70 hi ha hagut una estreta relació entre el
FC Barcelona i els Països Baixos, en especial amb l’arribada de Johan Cruyff –membre
honorífic pòstum de la penya–”. Amb més de 800 membres i la seva pròpia edició de la
revista quadrimestral Fanclub Barcelona, la penya complirà l’abril de l’any que ve 20 anys,
establint així la seva consolidació i vinculació amb el Club.
Per la seva banda, la també holandesa i molt més jove Penya Barcelonista de Roosendaal,
oficialitzada el 2013, està àmpliament involucrada en les causes solidàries i en traslladar
l’esperit blaugrana allà on va. Un clar exemple de les activitats que duu a terme l’entitat
penyística és la seva aparició el 2016 en un dels programes de debat de futbol més famosos
dels Països Baixos per recolzar a l’organització Support Casper. Aquesta associació impulsa
la investigació i el tractament contra el càncer de pàncrees i la penya va organitzar una
subhasta en directe a la televisió, a més d’una donació econòmica, per contribuir amb la
causa.
El president de la PB Roosandaal, Wilhelmus Konings, subratlla que “des dels nostres inicis,
hem estat fent tot el que està a la nostra mà per transmetre la passió pel Barça als nostres
membres. M’enorgulleix poder fer-ho i alhora poder ajudar a diversos projectes benèfics”.
Finalment, el tercer club holandès és la Penya La Maquina Blaugrana que es va oficialitzar
el 2003. És una de les que més es mobilitza, ja sigui a prop dels Països Baixos o a països
europeus més allunyats de la seva seu a Zutphen. La penya detalla que no només són

seguidors del primer equip del Barça, sinó que també de totes les seccions, ja que “ser fan
del Barça no és seguir una associació o un equip de futbol en concret, és una forma de vida”.
Retrobament dels aficionats
El mateix dia del partit, dimecres 28 de novembre, hi ha dos meetings pels seguidors: el
primer a les 12h del migdia al Market of Eindhoven organitzat per la PB Rosmalen i alguns
membres del PSV per agermanar a les dues aficions, i el segon a les 17:30h al Grand Café
de Stip que, organitzat per la Federació Món, té l’objectiu de fer una prèvia del partit per anar
a l’estadi conjuntament amb més ganes i força per animar.

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 1.230 penyes i més de 160.000 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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