Milà es prepara per a rebre una marea blaugrana
Més de 550 penyistes estan citats a un cèntric “pub” de la ciutat italiana en les hores
prèvies al partit de Lliga de Campions entre l’Inter de Milà i el FC Barcelona

Barcelona, 9 de desembre de 2019.- Tot i haver segellat ja la classificació per als vuitens
de final, l’afició blaugrana es manté sempre fidel al seu equip i ho tornarà a demostrar demà,
dimarts 10 de desembre, a l’estadi Giuseppe Meazza de Milà. En l’últim partit de la lligueta
de la Lliga de Campions contra l’Inter de Milà, el FC Barcelona estarà acompanyat de més
de 550 penyistes arribats de tot Europa.
Un cop més, les penyes més mobilitzades són les poloneses, que sumaran un total de 220
membres entre la Penya Blaugrana de Poznan i la Fan Club Barça Polska. Seguidament, hi
trobem les penyes italianes i suïsses, més properes a l’escenari del partit, com la Penya
Lombarda FC Barcelona, Penya Blaugrana di Roma, la FC Barcelona Penya Ticino, la Penya
Barcelonista de Gènova i la Penya Barcelonista de Turin. Els qui vindran de més lluny són
els membres de la Penya Blaugrana Osos Rusos de Moscou, la Penya Barcelonista Baku i
la Penya Blaugrana de Sant Petersburg.
Pel que fa a les penyes de Catalunya i resta d’Espanya, hi destaca la presència de la PB
Girona, la PB Frente Lugonés, la PB Saldes i la PB Santomera.
Front comú abans del partit
Demà a les 15:00 hores, els penyistes estan convocats a una trobada multitudinària
organitzada per la Penya Lombarda FC Barcelona, la qual tindrà lloc al The Football Pub, un
popular local situat a Via Valpetrosa, prop del Duomo de Milà. Allà, tots els penyistes
compartiran la seva passió i tenyiran de blaugrana tant l’interior de l’establiment com els
carrers propers, a banda d’escalfar motors per al partit.
Aquesta trobada no és l’únic acte organitzat amb motiu del partit. Aquesta nit, la Penya
Lombarda FC Barcelona ha organitzat un sopar oficial a Milà on hi assistirà el president de
la Confederació Mundial de Penyes, Antoni Guil, el president de la penya, Pietro Giacomo, i
el Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, Luca Bellizzi.
La cara més solidària, a Gènova
A banda de la trobada a Milà, les penyes també seran protagonistes a la ciutat de Gènova,
en aquest cas per a mostrar el seu esperit més solidari. Dimarts al matí, aprofitant l’elevat
moviment de penyistes de l’ocasió, la Penya Barcelonista de Gènova ha organitzat una visita
als nens i nenes de l’Hospital Pediàtric Giannina Gaslini. El president de la Confederació
Mundial de Penyes, Antoni Guil, encapçalarà aquesta emotiva iniciativa, i estarà acompanyat

del president de la PB Genova, Massimo Lippi, i el president de la PB Roma, Massimiliano
Morgante.

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 1.250 penyes i més de 166.000 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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