La Confederació Mundial de Penyes amplia la seva presència
amb l’alta de vuit noves penyes




Les entitats penyístiques van ser oficialitzades ahir per la Junta Directiva del
FC Barcelona.
Cinc de les vuit noves penyes són internacionals i pertanyen a tres continents
diferents: Àsia, Amèrica i Europa.

Barcelona, 12 de desembre de 2017.- Ahir, la Junta Directiva del FC Barcelona va fer
oficial la inclusió de vuit noves penyes al moviment penyístic blaugrana, encapçalat per
la Confederació Mundial de Penyes. Cinc de les vuit noves penyes són internacionals,
pertanyents a tres continents diferents Àsia, Amèrica i Europa. Amb aquestes altes, la
Confederació Mundial de Penyes suma 1.283 entitats penyístiques arreu del món: 456
a Catalunya, 700 a la resta de l’estat espanyol i 127 a la resta del món.
Dins de Catalunya s’ha oficialitzat la Penya Barcelonista de Lleida 1970, la segona
entitat penyística a la capital del Segrià, formada per socis i junta provinents de l’extinta
Penya Barcelonista de Lleida i Província. També s’ha donat l’alta de la Penya Blaugrana
Àrab de Barcelona, que aglutina seguidors culers d’origen àrab residents a Barcelona i
a la resta de l’àrea metropolitana.
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A nivell estatal destaca l’alta de la Penya Barcelonista El Triplete de Lepe, a Huelva, que
es va constituir l’any 2015 de manera independent i que recentment va iniciar els tràmits
per la seva alta oficial.
L’afició blaugrana també creix al Sud-est Asiàtic amb la inclusió de la Penya Blaugrana
de Bali, turística illa indonèsia. Promoguda per un grup de prop de 100 seguidors culers,
la seu blaugrana neix amb l’objectiu d’ajudar i assessorar d’altres barcelonistes al país
per fer créixer el moviment penyístic.
D’altra banda, obre les portes la primera penya blaugrana a Azerbaidjan, un país on el
seguiment pel futbol està creixent exponencialment. Situada a la capital del país àzeri,
la Penya Barcelonista de Bakú compta ja amb més de 150 preinscrits.
Situada a Noginsk, àrea metropolitana prop de Moscou, la Penya Blaugrana Ossos
Russos ha estat promoguda per un grup de membres que volien inscriure’s a la Penya
Barçamania de Moscu però, que per la dificultat del desplaçament per poder gaudir de
les seves activitats, van decidir establir-ne una de nova en el seu nucli urbà.
La capital de l’Iraq, Bagdad, també estrena seu penyística. Amb una vital importància
estratègica pel Club i per la societat iraquiana, la Penya Blaugrana de Bagdad neix amb
la voluntat d’establir aliances amb penyes barcelonistes del país i de tota la zona de
l’Aràbia Saudita per tal de crear projectes conjunts.
La Penya Corazón Blaugrana de Bogotà, al cor de Sud-Amèrica, és la darrera entitat
penyística oficialitzada ahir pel Club. L’entitat és una resposta a l’expansió de la massa
social a Colòmbia i es proposa com un partner indiscutible per les FCB Escola
impulsades a la capital colombiana.
El llistat de penyes oficialitzades és:









Penya Blaugrana de Bali (Bali, Indonèsia).
Peña Barcelonista de Lepe Segundo Triplete (Lepe, Huelva).
Penya Barcelonista Lleida 1970 (Lleida, Lleida).
Penya Blaugrana Àrab de Barcelona (Barcelona, Barcelona).
Penya Barcelonista Bakú (Bakú, Azerbaidjan).
Penya Blaugrana Ossos Russos de Noginsk (Noginsk, Rússia).
Penya Blaugrana de Bagdad (Bagdad, Iraq).
Peña Corazón Blaugrana Bogotà (Bogotà, Colòmbia)
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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
669 796 608
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