El 39è Congrés Mundial de Penyes protagonitza la setena edició de la revista
‘Blaugranes’
La publicació culer destaca la cita anual més important del moviment penyístic alhora que
repassa l’actualitat de les penyes i dialoga amb una figura tan important pel barcelonisme com
és Sor Lucía Caram
Barcelona, 15 d’octubre 2018.- Els penyistes culers ja poden gaudir d’una nova edició de
‘Blaugranes’, la revista oficial de la Confederació Mundial de Penyes. El setè número de la
publicació penyística actua com a recull d’un estiu marcat per una intensa activitat culer que ha
fet palès el creixement del moviment penyístic en el marc internacional i la consolidació del
projecte en tots els àmbits.
A més a més, en aquesta ocasió i, per primera vegada, la revista s’ha publicat en tres versions,
una per a cadascun dels idiomes oficials de la Confederació: català, castellà i anglès. Una aposta
que s’ha traduït en una millora qualitativa del contingut gràfic en benefici del lector.
L’èxit del Congrés, tema central de la setena ‘Blaugranes’
El darrer mes d’agost penyistes culers d’arreu del món es
donaven cita a l’esdeveniment més important de l’any pel
moviment: el Congrés Mundial de Penyes. Una trobada
celebrada els dies 13, 14 i 15 d’agost que protagonitza el
reportatge principal de la revista.
Així, la publicació recull el desenvolupament d’activitats com el
Torneig de Futbol 7, el Torneig de Cartes, el Sopar popular, el
Torneig de Futbol Games o la Jornada Institucional del Congrés,
que s’han convertit ja en tradició en el marc d’aquest
esdeveniment anual.
El número també inclou un resum amb els detalls del nou
reglament de penyes, un compendi reglamentari que actualitza
les normes de funcionament per a les entitats penyístiques en resposta al creixement del
moviment i que va ser aprovat durant el Congrés.
Sentiment blaugrana a nivell internacional
La setena edició de la revista també dedica algunes de les seves pàgines a la II Trobada
Panamericana de Penyes, una reunió que es va produir en el marc de la gira d’estiu del primer
equip al Estats Units. En aquesta ocasió, les Penyes Barcelonistes de Dallas i San Francisco van
ser les encarregades d’acollir als aficionats i els representants del Club desplaçats a les seves
respectives ciutats. Només Dallas va reunir més de 400 aficionats blaugranes.
Compromís penyístic
‘Blaguranes’ també dedica un espai no menys important a les accions en l’àmbit de la solidaritat
i el foment dels valors del FC Barcelona que la Confederació Mundial de Penyes ha dut a terme
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durant el darrer any, en el que ha posat en marxa un gran nombre de xerrades informatives amb
l’objectiu de conscienciar penyistes i aficionats sobre temes socials, esportius i culturals del món
culer.
Entre elles, destaca la xerrada sobre el projecte Invulnerables, un programa de lluita social
contra la pobresa infantil que treballa per
garantir la igualtat d’oportunitats dels nens,
per trencar el cercle de la pobresa infantil i
per
promoure
la
col·laboració
públicoprivada. El projecte ha estat impulsat
per Sor Lucía Caram, important figura pel
barcelonisme que, a més a més, ha conferit
una entrevista en exclusiva amb motiu del
darrer número de ‘Blaugranes’.
Història i actualitat penyística
Finalment la impressió descobreix els secrets i anècdotes de tres penyes barcelonistes: una de
catalana; la de Puigcerdà, una d’espanyola; la de Fuentealbilla i una d’internacional; la de St
Petersburg, que va realitzar un trepidant road trip en cotxe des de la seva ciutat natal fins a
Barcelona amb motiu del Congrés Mundial de Penyes.
Finalment, aquesta darrera edició inclou també un resum de les principals activitats penyístiques
dels darrers mesos, entre les que destaquen el segon viatge solidari de la Federació de Penyes
del Barcelonès Est a Burkina Faso o la celebració del mig segle de vida de la Penya Barcelonista
Santa Coloma de Farners, a la que van participar tant Josep Maria Bartomeu, President del FC
Barcelona com Jordi Cardoner, vicepresident primer del Club.

Podeu llegir la revista sencera aquí:
https://issuu.com/confederaciomundialdepenyesdelfcbar/docs/fcb_blaugranes_7completa_cat

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 160.000
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
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
93 496 37 15
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