Prop de 1000 penyes es desplaçaran a Madrid per viure la Final
de Copa
L’equip tindrà el suport de penyes barcelonistes vingudes de tot el món

Penyistes i aficionats a la Fan Zone abans de la final de la Copa del Rei 2015/16 - FCB

Barcelona, 24 de maig de 2017. Com cada any, les penyes realitzaran un
desplaçament massiu a Madrid per recolzar al FC Barcelona amb l’objectiu
d’aconseguir la 29a Copa del Rei de la història.
En aquesta ocasió seran prop de 1000 les penyes que acompanyaran l’equip i que
arribaran des de tots els racons del món. Des de les quatre províncies catalanes, a
més dels aficionats que es desplaçaran amb els seus mitjans, s’han organitzat 27
autocars de penyes que traslladaran a més de 1.300 persones el mateix dissabte. Des
de la resta de l’estat, 20 autobusos més arribaran des de diferents punts per gaudir de
la final i per animar a l’equip. La delegació més nombrosa de fora de Catalunya és la
d’Andalusia, des d’on sortiran 7 autocars amb més de 350 penyistes.
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Més de 40 penyes internacionals a la Final de Copa
A més del desplaçament dels penyistes catalans i de la resta de l’estat espanyol, més
de 40 penyes internacionals estaran al Vicente Calderón. Com era d’esperar, la
representació més nombrosa és la europea, amb 26 penyes de punts tan diferents
com ara França, Alemanya, Eslovènia o Polònia. Però, a la Final de Copa també
estaran representades penyes tan llunyanes com les de Sao Paulo, Nova York, Lima o
la Xina.

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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