Es proclamen les candidatures a les Juntes Directives de les
Federacions de Penyes del FC Barcelona
A partir del 24 d’abril les penyes rebran la informació relativa a les candidatures a
Junta Directiva de cada Federació
Barcelona, 21 d’abril de 2017.- Avui, divendres 21 d’abril, la Junta Electoral Central del
FC Barcelona proclama les candidatures de les Eleccions a les Juntes Directives de les
Federacions de Penyes del Club. La Junta Electoral Central també proclama el cens
electoral, que ha estat disponible per la seva consulta des del 28 de març de 2017 al
web del FC Barcelona i a les oficines del Club per la seva possible rectificació.
Després del període de presentació d’avals i d’acord amb el reglament electoral, s’han
presentat 31 llistes que han aconseguit els avals necessaris per ser considerades
candidatures oficials a juntes directives a les Federacions.
A 29 Federacions s’ha presentat una única candidatura aconseguint els avals necessaris
per ser considerades candidatures oficials a juntes directives de les Federacions. En
aquest cas, no serà necessari dur a terme l’acte de votació.
A la Federació de Penyes de l’Anoia, l’Alt Penedès i El Garraf s’han presentat dues
candidatures. A partir del dilluns 24 d’abril les penyes de la Federació rebran la
informació necessària per formalitzar el vot. La documentació quedarà a disposició de
les penyes a la seu de la Federació, a les instal·lacions del FC Barcelona i al web del
Club.
A partir d’aquesta mateixa data i d’acord amb el calendari establert, el Club enviarà a
les penyes les paperetes de les candidatures presentades a la zona i la documentació
corresponent per efectuar el vot que es podrà emetre entre el 24 d’abril i el 9 de maig
per correu o presencialment el dia 13 de maig.
La Junta Electoral Central està composada pel seu president, Pau Vilanova i VilaAbadal, el secretari Jordi Calsamiglia i Blancafort i els vocals Josep Maria Barnils i
Aguilera, Liberato Lartuna Garcia i Montserrat Ballesté i Hernàndez.
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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
93 496 37 15
LLORENTE & CUENCA
Eva Pedrol
epedrol@llorenteycuenca.com
93 217 22 17
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