La Confederació Mundial de Penyes llença el
projecte Junts+ amb un conveni entre la PB
d’Arbúcies i l’EF Arbucienca
El programa té com a objectiu impulsar l’esport base a través del foment de vies de
col·laboració entre penyes i entitats esportives

Més d’una trentena de nens van poder gaudir de la iniciativa de la Confederació / Manel Gimeno

Barcelona, 11 d’abril de 2018.- La Confederació Mundial de Penyes, entitat que
engloba el moviment penyístic del FC Barcelona, ha llançat la primera edició de Junts+,
un innovador programa que té com a objectiu donar suport a l’esport base mitjançant
l’estímul d’acords de col·laboració entre penyes i entitats esportives de la seva zona. La
primera agrupació penyística beneficiària de l’acció ha estat la PB d’Arbúcies, de la
Federació de Penyes del Gironès, Selva, Garrotxa i Pla, que el passat dilluns 9 d’abril
va signar un acord de col·laboració amb l’Escola de Futbol Arbucienca (EF
Arbucienca), de la seva localitat, en un acte a l’auditori de les instal·lacions del club
gironí.
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Una jornada protagonitzada per l’esport i la germanor
Durant la jornada els més de 30 nens integrants dels tres equips benjamins de l’EF
Arbucienca i els seus familiars van rebre el carnet de penyista de la mà del president de
la Federació de Penyes Barcelonistes del Gironès, Selva, Garrotxa i Pla, Joaquim
Vall·llosera i del membre de la Comissió Social responsable de penyes del FC
Barcelona, Dani Sala. També hi va assistir a l’esdeveniment l’alcalde d’Arbúcies, Pere
Garriga i la presidenta del club local, Núria Badia.

Presentació de la jornada esportiva abans de la signatura del conveni entre la penya i l’EF
Arbucienca / Manel Gimeno

Tot seguit, els infants van assistir a una xerrada sobre hàbits saludables al Camp de
Futbol Can Pons impartida per Denis Silva, entrenador del Juvenil B del Barça i
membres del seu equip tècnic tot just abans de començar amb un entrenament
personalitzat impartit pels tècnics de la Barça Escola i els de la EF Arbucienca.
Per finalitzar amb la formació, es va fer entrega de material esportiu als jugadors
d’Arbúcies en relació amb aquests hàbits beneficiosos: una motxilla acadèmica, en
representació de l’estudi; una equipació, com a símbol de l’esport; unes xancletes, en
referència a la salut; un bidó d’aigua, per apel·lar a la hidratació; un porta entrepans i
fruita, per evidenciar l’alimentació i la sostenibilitat; i una tovallola i un necesser, en
al·lusió a la higiene.
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Primera edició d’un programa a favor de l’esport base
La primera edició del projecte Junts+ es focalitzarà en l’àmbit de Catalunya de la
Confederació Mundial de Penyes i es desenvoluparà al llarg del que queda de
temporada, durant la qual se signaran acords col·laboració de tres penyes més amb
entitats esportives.
Amb aquesta acció, la Confederació Mundial de Penyes espera multiplicar el nombre
de penyistes inscrits a la organització, ja que els integrants de l’entitat esportiva
agermanada i els seus familiars passaran a formar part de la penya. Alhora, les penyes
i entitats esportives participants rebran el suport tant de la Confederació, que els hi
atorgarà material i organitzarà diverses activitats formatives, com del FC Barcelona, que
oferirà assessorament professional a les penyes i els clubs agermanats.

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:
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