Andrés Iniesta protagonitza el sisè número de la
Revista ‘Blaugranes’
La nova edició fa un homenatge al jugador estrella i gira entorn el tercer aniversari de
la Confederació Mundial de Penyes amb el recull de l’actualitat penyística

Barcelona, 5 de juny 2018.- Les penyes culers ja poden gaudir de la nova publicació
de la revista oficial de la Confederació Mundial de Penyes, que arriba començat l’estiu
amb el regust de l’acomiadament d’Andrés Iniesta, un jugador emblemàtic que el Club i
l’afició sempre consideraran “infinit”. A més a més, amb motiu de la celebració del tercer
aniversari de la Confederació, la revista fa un balanç de les fites aconseguides en
aquests tres anys d’història, els objectius assolits i els reptes futurs. L’innovador
programa Junts+, una entrevista a l’advocat i economista Josep Maria Coronas i un
recull les principals activitats penyístiques del trimestre complementen una edició
d’altura.
Comiat a #infinit8iniesta
Com no podia ser d’una altra manera, aquesta edició
comença amb un reconeixement a la trajectòria d’un
dels millors jugadors del món. Andrés Iniesta
s’acomiada del FC Barcelona després de vint-i-un anys,
quan la seva elegància, esforç i saber estar l’han
convertit en un referent que ni l’afició ni les penyes
podran oblidar fàcilment. Per a Iniesta, el més important
durant aquesta etapa que qualifica com a “idíl·lica” ha
estat el seu creixement personal i considera el Club una
veritable família.
El jugador també destaca que sempre ha trobat temps
per estar a prop de l’afició i de les penyes: “El sentiment
que es té per aquest Club està escenificat en l’afició, i és
el que els jugadors hem de saber i entendre”. De fet, el
petit poble que el va veure néixer i posar-se les primeres botes va fundar, anys després,
una penya blaugrana amb el seu nom. Afecte que ell correspon amb el suport absolut
del seu celler als penyistes de Fuentealbilla.
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Tres anys d’activitat i grans accions destacades
Per altra banda, la revista inclou una entrevista a Antoni Guil, president de la
Confederació Mundial de Penyes, amb motiu del tercer aniversari de l’entitat, celebrat el
passat 7 de març. El directiu destaca en una conversa en exclusiva que la funció
principal d’aquest organisme és “donar suport a les penyes” i “buscar el benefici
col·lectiu”.
Un altre dels aspectes destacats a la revista és el llançament de
Junts+, un innovador programa que té com a objectiu impulsar
l’esport entre els més petits a través del foment de la
col·laboració entre penyes i entitats esportives. Més enllà de
millorar l’ecosistema de l’esport base a Catalunya, amb aquesta
acció l’organització espera multiplicar el nombre de penyistes
inscrits a l’organització, ja que els integrants de l’entitat
esportiva i agermanada i els seus familiars passaran a formar
part de la penya i rebran un carnet de penyista.
A més a més, aquesta sisena publicació inclou una entrevista a
Josep Maria Coronas, advocat i economista, culer fins a la medul·la i gran coneixedor
del FC Barcelona, ja que va ser vicesecretari de la Comissió Jurídica del Club del 1997
al 2000 i secretari de la Junta Directiva del 2000 al 2003. L’expert legal detalla la seva
trajectòria dins del Club i fa un repàs dels moments més rellevants de la seva carrera
dins de l’àmbit del futbol.
La passió blaugrana a Puerto Rico
La Penya Blaugrana de Puerto Rico bé es mereix un espai a les pàgines d’aquest sisè
número, ja que Javier L. Inclán, president de l’entitat a la nació caribenya, explica les
mobilitzacions dels penyistes després del devastador huracà Maria. Inclán destaca que
la seu de l’entitat es va convertir en un espai de pau i serenitat dins la voràgine, i va
servir de model de superació després de la catàstrofe.
La impressió també inclou un resum de les principals activitats penyístiques del darrer
trimestre entre les que destaquen el desplaçament de més de 8.000 aficionats
blaugranes a Madrid amb motiu de la final de la Copa del Rei o el 13è Congrés de
Penyes d’Andalusia, Ceuta i Melilla, un esdeveniment que va congregar més de 600
penyistes andalusos el passat mes de març. Així mateix, la revista fa un homenatge al
50è Aniversari de la penya més antiga d’Extremadura, que va gaudir d’una recepció al
Camp Nou, entre d’altres notícies de penyes d’arreu.
Finalment, aquesta darrera edició destaca les principals fites assolides pel nou portal de
tràmits de penyes, una eina de gestió online que facilita l’administració de dades i
gestions per a tots els penyistes.

Podeu visualitzar la revista a través del següent enllaç:
https://issuu.com/confederaciomundialdepenyesdelfcbar/docs/fcb_blaugranes_6
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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
Mercè Marco / Jordi Guarte
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
93 496 37 15 / 93 496 71 72
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