La Confederació Mundial de Penyes, més solidaria que mai
Avui es celebra Giving Tuesday, el moviment global que promou arreu del món la
solidaritat entre persones, organitzacions i empreses

Barcelona, 29 de novembre de 2016.- La Confederació Mundial de Penyes, que
engloba el moviment penyístic del FC Barcelona, fa palès l’esforç de les més de 1.200
penyes que la conformen per estar a prop dels que més ho necessiten amb motiu de la
celebració del Giving Tuesday.
De la mà del Club, de la Fundació FCB o per elles mateixes, les penyes del FC
Barcelona han posat en marxa durant aquest 2016 accions solidaries que posicionen al
Barça com a punt de referència mundial en matèria esportiva, d’innovació,
internacionalització i solidària.
La parcel·la solidària ha anat guanyant protagonisme dins del món penyístic des de fa
alguns anys. Com a ambaixadores del barcelonisme, les penyes fan present els valors
del Club com l’esforç, l’ambició, el treball en equip o la humilitat als diferents punts del
territori.
Les penyes han seguit el camí solidari inspirat pel Club. Un camí que es concreta en
accions nascudes d’iniciatives pròpies propiciades, en molts casos, per situacions que
viuen i pateixen als seus territoris. En aquest sentit, moltes penyes treballen per recaptar
fons per ONGs locals o participen en recollides d’aliments, roba, joguines o material
escolar.
Un exemple d’aquesta aposta per la solidaritat va ser la implicació de Penyes i
Federacions en la Diada del Soci Solidari de l’any 2015, on el moviment va mobilitzar
més de 10.000 persones de tots els punts de Catalunya. En la mateixa línia cal destacar
altres iniciatives com l’esforç de la P.B. d’Atenes per estar al costat dels refugiats siris o
el torneig de futbol per recollir fons a favor de la investigació contra la malaltia de
Duchenne organitzat per la Federació de Penyes Barcelonistes Barcelonès Est.
A més a més, aquest diumenge es va celebrar un partit de futbol a la Ciutat Esportiva
Joan Gamper que van enfrontar l’equip del FC Lampedusa St. Pauli d’Hamburg – format
per refugiats siris- i un equip juvenil de la Penya Barcelonista de Vallirana, integrant de
la Confederació Mundial de Penyes. Es tracta d’una iniciativa emmarcada dins la
campanya de la Fundació del FC Barcelona Tant se val d’on venim, i com a resultat de
l’acord de col·laboració d’aquesta fundació amb la present edició del premi City to City
Barcelona, que organitza el FAD (Foment de les Arts i el Disseny), l’associació de
professionals del disseny i l’arquitectura de Barcelona.
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Sobre el #GivingTuesday
El #GivingTuesday és un moviment mundial que promou accions solidàries. Aquest
2016 es realitza el 29 de novembre, dia en què s'anima a totes les persones a col·laborar
amb projectes solidaris o realitzar accions per fer d'aquest món, un món millor. La idea
va néixer als EUA com a alternativa al Black Friday i Cyber Monday, orientats a les
compres de Nadal. El 2015 van participar 35.000 organitzacions de 72 països convertint
aquest dia en una celebració mundial de la generositat.
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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