La Confederació Mundial de Penyes celebra l’oficialització
d’onze noves penyes
La Junta Directiva del FC Barcelona també ha aprovat el nou reglament de penyes
presentat al passat Congrés Mundial

Barcelona, 11 de desembre de 2018.- La Confederació Mundial de Penyes, entitat que
engloba el moviment penyístic del FC Barcelona, celebra l’oficialització d’onze noves
penyes que s’incorporen a un moviment amb una presència cada vegada més
internacional.
A més, la Junta Directiva del FC Barcelona, en la seva reunió ordinària, va aprovar el
nou reglament de penyes que ja va ser presentat i aprovat pel Congrés Mundial de
Penyes del passat mes d’agost. El nou text adapta a la realitat la nova configuració
orgànica del moviment, amb la creació de la Confederació al 2015 i les Federacions.
Aquest reglament va tenir un procés participatiu, modèlic i democràtic, que va comptar
amb la implicació de tot el moviment de penyes, des del Consell de Penyes de la
Confederació fins a les penyes, passant per les diferents Comissions de Treball i les
Federacions de Penyes.

Com a novetats importants, s’estableix un nou procediment d’aprovació de penyes del
FC Barcelona en el qual la Federació de Penyes tindrà un paper cabdal en el seguiment
del procés d’oficialització. A més, amb el nou text es configura un reglament disciplinari
i la creació d’un Comitè de Disciplina que complementarà al Síndic de Penyes.
Oficialitzades onze noves penyes
De les onze noves entitats, nou pertanyen al marc internacional, amb presència als
continents europeu, africà i sud-americà, reforçant la presència internacional del
moviment de penyes.
En l’àmbit nacional, s’ha oficialitzat la Penya Barcelonista Supporters Barça, amb seu a
Nous Barris, Barcelona. Aquesta entitat, amb Iván Inglés com a president, es va iniciar
com a grup d’animació ara fa sis anys i, finalment, ha esdevingut una penya oficial del
FC Barcelona. Des de Màlaga també s’ha oficialitzat una nova penya, la Peña Corazón
Culé de Málaga, que comença a caminar amb una vuitantena de socis convertint-se en
la segona entitat penyística a la ciutat andalusa.
En el territori europeu, s’ha donat l’alta a dues penyes franceses, la de Bordeus i la de
Vandoeuvre Lorraine, ambdues amb local propi. Amb aquestes noves penyes, el FC
Barcelona ja compta amb nou agrupacions en territori francès. Pel que fa a la resta
d’Europa, cal destacar l’oficialització de la primera penya blaugrana a Bielorússia,
situada a Minsk, la capital del país.
En el continent africà, destaquen cinc noves penyes situades a Tunísia, Moçambic,
Algèria i Marroc per partida doble. La primera és la PB Sfax, que compta 350 socis,
essent la més multitudinària de les noves incorporacions. La segona és la de Maputo, el
que suposa la primera penya oficial de Moçambic. El moviment de penyes també ha
arribat a Algèria amb l’oficialització de la Penya Blaugrana Alger, situada a la capital del
país.
Finalment, cal destacar les dues noves penyes al Marroc, regió on el moviment de
penyes cada cop hi és més present. Amb la oficialització de la penya Gent Blaugrana
Meknès i la Gent Blaugrana de Tanger ja en són deu les entitats penyístiques al Marroc,
consolidant-se com el país estranger on hi ha més penyes del FC Barcelona.
Addicionalment, l’afició blaugrana creix també en el marc sud-americà, concretament a
Panamà, on s’ha instaurat una nova penya a la capital del país, la Peña Barcelonista de
Panamà.

Amb tot, les noves incorporacions a la Confederació Mundial de Penyes ratifiquen el
creixement de l’entitat i la seva consolidació en el marc internacional, on ha ampliat el
radi de països en els que té presència. El llistat de penyes oficialitzades és:












Casa del Barça Maputo (Maputo, Moçambic)
Penya Barcelonista Sfax (Sfax,Tunísia)
Penya Barcelonista Supporters Barça (Barcelona)
Penya Blaugrana Frente de Minsk (Minsk, Bielorússia)
Penya Barcelonista de Bordeus (Bordeus, França)
Penya Blaugrana Vandoeuvre Lorraine (Vandoeuvre les Nancy, França)
Peña Barcelonista de Panamá (Panamà, Panamà)
Penya Blaugrana Alger (Alger, Algèria)
Gent Blaugrana Meknès (Meknès, Marroc)
Peña Corazón Culé de Málaga (Málaga)
Gent Blaugrana de Tànger (Tànger, Marroc)

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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