L’acció més solidària de la Confederació Mundial de Penyes
L'entitat penyística recollirà aliments de primera necessitat durant el Barça-Múrcia, que
tindrà lloc el proper 29 de novembre, dos dies abans del Gran Recapte
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La Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona participarà novament, amb la
col·laboració de la Fundació Barça, en el Dia del Soci Solidari, una iniciativa que
promourà l'assistència al Camp Nou de diferents col·lectius com ONG’s, escoles,
associacions, entitats i institucions d'acció social gràcies a l'alliberament dels seients per
part dels socis del Club.
Per segon any, la Confederació, a través de les seves penyes permetrà convidar a
escoles i instituts dels seus territoris a gaudir de l'experiència de veure un partit en
directe al Camp Nou, que en aquesta ocasió serà un FC Barcelona - Real Murcia (19:30
hores) corresponent als setzens de final de la Copa del Rei.
A canvi d'assistir al partit, es demanarà a totes les entitats participants que col·laborin
en la col·lecta d'articles de primera necessitat, fonamentalment farinetes per als més
petits, oli, llaunes de conserves i aliments no peribles, evitant envasos de vidre. Tota la
col·lecta serà lliurada al Banc d'Aliments, entitat que vehicularà aquests articles cap
als col·lectius més vulnerables.
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Totes les penyes que vulguin participar s'han de posar en contacte amb les seves
respectives Federacions i, un cop tinguin la confirmació de la Federació, recollir les
entrades a partir del 24 de novembre i fins al mateix dia del partit a la Confederació
Mundial de Penyes.
El 29 de novembre, dia de la trobada, s'habilitaran unes carpes amb l'objectiu de recollir
tots els aliments.
Gairebé tres tones de menjar en la passada edició
La temporada passada, abans del partit entre el FC Barcelona i l'Hèrcules, es van arribar
a recaptar 2.881 kg d'aliments i el president de la Confederació Mundial de Penyes,
Antoni Guil, va realitzar el lliurament d'un xec per valor de 5.000 € al president del Banc
d'Aliments, Eduard Arruga.
A aquest acte va assistir el vicepresident del FC Barcelona, Jordi Cardoner i Casaus i
el directiu Pau Vilanova juntament amb representants de la Fundació Barça.
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