La Confederació organitza una Trobada de Penyes a la Fan
Zone
Un gran nombre de penyistes es donaran cita a la zona dedicada als aficionats del FC
Barcelona

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

Barcelona, 25 de maig de 2017. La Confederació Mundial de Penyes ha organitzat per
aquest dissabte a les 17:30 hores una Trobada de Penyes a la Fan Zone del FC
Barcelona a Madrid. S’espera l’assistència de penyistes de tot el món que es
concentraran en aquest espai per escalfar motors de cara a la Final de la Copa del Rei.
El lloc de trobada serà el punt d’informació del FC Barcelona que es troba a la Fan Zone
situada al Parc del Antiguo Matadero del passeig de la Chopera de Madrid i on els
penyistes hi poden arribar a través de la parada de metro Legazpi.
Aquest agermanament servirà per immortalitzar el gran desplaçament del moviment
penyístic, que assistirà al Vicente Calderón per donar, un cop més, donar suport al
primer equip del FC Barcelona.
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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.
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