La integració, protagonista d’una nova jornada
formativa de la Confederació Mundial de Penyes i
l’Agrupació de Penyes


Les entitats blaugranes han convidat a set infants refugiats i en risc d’exclusió
social a una diada de formació sobre esport i solidaritat



L’acció, impulsada per la Federació de Penyes del Barcelonès Oest i la Creu
Roja, s’emmarca dins el programa formatiu de l’entitat penyística

Els set nens que van participar en la sessió amb l’Agrupació de Penyes GERMAN PARGA - FCB

Barcelona, 27 de març de 2018.- La Confederació Mundial de Penyes, entitat que
engloba el moviment penyístic del FC Barcelona, va organitzar ahir, diumenge 25 de
març, una nova jornada sobre esport i solidaritat emmarcada dins el programa formatiu
que l’entitat impulsa a través de l’Agrupació de Clubs i Penyes del Barça. Gràcies al
compromís solidari de la Federació de Penyes del Barcelonès Oest i de la Creu Roja,
l’activitat va comptar amb la participació de set nens i nenes refugiats i en risc
d’exclusiu social beneficiaris del programa Tant se val d’on venim, que van gaudir
de l’activitat juntament amb els més de 60 participants de l’Agrupació.
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Una jornada protagonitzada per la integració
La Federació del Barcelonès Oest porta temps treballant conjuntament amb la Creu Roja
a favor de la integració: “arran la crisi dels refugiats, hem intentat vincular alguns nens i
nenes provinents dels països més afectats a les penyes, per tal d’oferir-los un espai on
gaudir de l’esport i d’iniciatives socials d’un alt valor afegit”, apunta Salvador Balsells,
president de la Federació de Penyes del Barcelonès Oest. “Per la complexitat de
l’entorn, de moment no ens ha estat possible, però sí els hem pogut convidar a aquestes
jornades que els hi ofereixen un espai de coneixement i esbarjo amb altres nens de la
seva edat”, continua.
L’activitat es va celebrar a l’Auditori 1899 del Camp Nou, on es van oferir una sèrie de
xerrades dirigides als infants i als seus pares i van comptar amb la presència del directiu
del FC Barcelona Pau Vilanova. Més tard, els nens participants es van desplaçar fins
als camps annexes al Miniestadi per entrenar-se amb entrenadors de la FCB Escola i,
posteriorment, disputar una sèrie de partits amistosos.

Final de la jornada formativa amb els entrenadors de la FCB Escola i l’exjugador Paco Clos
GERMÁN PARGA - FCB

La Federació de Penyes del Barcelonès Oest va facilitar als infants que ho necessitaven
l’equipament necessari per a la jornada: “volem posar de manifest que cap nen ha de
quedar fora d’una activitat tan enriquidora com aquesta per no tenir accés a material
esportiu”, assenyala Balsells.
Dirigides a nens i nenes d’entre 8 i 10 anys, les jornades formatives de la Confederació
i l’Agrupació de Penyes, organisme que aglutina a 18 entitats penyístiques de la
província de Barcelona i que compta amb un total de 250 equips integrats de les
categories Aleví, Benjamí i Infantil, tenen com a objectiu sensibilitzar i formar a tots els
agents que influeixen en el dia a dia dels esportistes més petits.
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La Federació de Penyes del Barcelonès Oest, una agrupació solidària
La Federació barcelonina que presideix Balsells ha demostrat un cop més el seu
compromís social. Al llarg dels darrers anys, l’organització ha impulsat diferents actes
solidaris en el seu entorn i amb la col·laboració d’onegés i entitats de l’àmbit social.
El passat mes de desembre, la Federació va col·laborar en una recollida d’aliments
destinats al Banc d’Aliments. El recapte va tenir lloc a un restaurant del Poble Sec i es
van aconseguir un total de 500 kg de queviures. Una altra de les activitats destacades
tindrà lloc el proper 13 de maig, amb la tercera edició d’un dinar solidari. Enguany, els
diners recaptats es destinaran a l’Hospital Sant Joan de Déu per a la investigació del
càncer infantil.

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:
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