La Confederació Mundial de Penyes celebra la I Trobada
Panamericana
La primera reunió de les penyes americanes del FC Barcelona tindrà lloc els dies 21 i
22 de juliol a Nova York, coincidint amb la Gira del primer equip

Barcelona, 20 de juliol de 2017.- La Confederació Mundial de Penyes, entitat que
engloba el moviment penyístic del FC Barcelona, celebrarà els dies 21 i 22 de juliol la I
Trobada Panamericana de Penyes, una reunió de treball que tindrà lloc als espais
blaugranes de la ciutat de Nova York. La concentració, a la qual s’ha convidat a les 29
penyes que tenen seu en el continent americà, coincideix amb la Gira que el primer
equip realitzarà durant les mateixes dates.
“Les penyes representen la casa del barcelonisme arreu del món”, assegura Antoni Guil,
President de la Confederació Mundial de Penyes. “Amb aquesta trobada hem volgut
obrir les portes de casa nostra a Nova York per compartir dos dies plens
d’esdeveniments amb l’objectiu de recolzar el primer equip en la seva preparació”.
La cita donarà el seu tret de sortida divendres 21 de juliol, moment en què els assistents
podran gaudir de l’entrenament de portes obertes del primer equip al Red Bull Stadium,
el dia abans de la celebració del partit amistós davant la Juventus.
Aquella mateixa tarda, la seu de la Penya Barcelonista de Nova York acollirà a les
penyes participants a les seves instal·lacions, on s’oferirà un sopar tipus còctel. A l’acte,
que serà presidit per Jordi Getman, President de l’entitat novaiorquesa, està prevista
l’assistència del President de la Confederació, Antoni Guil, el vicepresident primer del
FC Barcelona, Jordi Cardoner i els directius Jordi Moix, Josep Ramon Vidal-Abarca i
Enric Tombas. També els acompanyaran els jugadors de l’equip Barça Legends, Juliano
Belletti i Thierry Henry.
A l’endemà, la Confederació Mundial de Penyes i el FC Barcelona oferiran una
conferència, seguida d’una reunió de treball, a l’Oficina del Club de Nova York, situada
al 250 de la cèntrica Park Avenue. Presidiran l’acte Josep Maria Barnils, Directiu en Cap
de la Comissió Social del FC Barcelona i Antoni Guil.
Més actes penyístics amb motiu de la Gira Americana
Però la I Trobada Panamericana no serà l’únic esdeveniment penyístic que tindrà lloc
als Estats Units amb motiu de la Gira Americana del primer equip. Dimarts 25 de juliol,
el dia abans que el conjunt s’enfronti al Manchester United, els penyistes podran realitzar
una visita a la penya blaugrana de Washington DC presidida per Aaron Plantenberg,
Vicepresident de l’entitat.
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La ciutat de Miami també organitzarà dijous 27 de juliol, dos dies abans del clàssic
amistós contra el Reial Madrid, una visita a la FC Barcelona Miami Supporters presidida
per Gerard Coma-Camps, Secretari de l’entitat.
Ambdós actes comptaran amb l’assistència de Josep Maria Barnils i del jugador dels
Barça Legends, Juliano Belletti.

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
Jordi Guarte
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
93 496 37 15
LLORENTE & CUENCA
Ana Ramírez
aramirez@llorenteycuenca.com
93 217 22 17

CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES DEL FC BARCELONA – Arístides Maillol s/n 08028 BARCELONA

