Les penyes van conquerir Madrid per la Final de la Copa del Rei
El moviment de penyes va ajudar un cop més a l’equip a aconseguir el novè títol de
tretze possibles amb Luis Enrique

Penyistes, socis i aficionats a la Fan Zone el passat dissabte SANTIAGO GARCES - FCB

Barcelona, 29 de maig de 2017. Per vint-i-novena vegada el FC Barcelona va
aconseguir emportar-se la Copa del Rei. En aquesta ocasió, les penyes també van ser
fonamentals conjuntament amb els socis i aficionats que es van desplaçar a Madrid per
donar suport a l'equip.
El nou desplaçament massiu de penyes de tot el món es va fer notar al llarg de tot el
cap de setmana. Dissabte, molts penyistes, socis i aficionats es van donar cita a la Fan
Zone del FC Barcelona, on van gaudir junts d'un ambient barcelonista, digne de les
grans ocasions.
Milers de penyistes vibrar al Vicente Calderón on, un cop més, es va aconseguir un títol
que segueix consolidant el Barça com el Rei de Copes.
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Trobada institucional amb Aficiones Unidas
Divendres, un dia abans del partit, el moviment penyístic del futbol espanyol va efectuar
un acte d'agermanament d'aficions a la seu de la Penya Blaugrana Cercle Català de
Madrid.
Aquesta recepció va comptar amb la presència del vicepresident primer del FC
Barcelona, Jordi Cardoner i Casaus, que va ser acompanyat per Jaume Carreter,
membre de la Comissió Social del Club, i d'Antoni Guil, president de la Confederació
Mundial de Penyes del FC Barcelona.
La trobada va ser amb representants de Aficiones Unidas, autèntic fil conductor de
l'amistat i concòrdia entre els aficionats, que té com a objectiu fomentar les relacions
cordials i esportives entre les diferents aficions, tant a escala nacional com internacional.

Jordi Cardoner, Antoni Guil, presidents de Federacions de Penyes i representants d’Aficiones Unidas GERMÁN PARGA
- FCB
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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.
Per a més informació contacteu amb:
CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES
Jordi Guarte
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
93 496 37 15
LLORENTE & CUENCA
Eva Pedrol
epedrol@llorenteycuenca.com
93 217 22 17
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