Més de 600 penyistes es desplacen per viure el ManchesterBarça
Penyes de tota Europa viatjaran per animar a l’equip i es concentraran abans del matx
a la ciutat anglesa

Localització de les penyes que viatgen des de diferents punts d’Europa

Barcelona, 4 de abril de 2019. El primer equip tornarà a tenir el suport d’una gran
quantitat de penyistes per tal de superar amb èxit el partit d’anada de quarts de final de
la Champions, que es disputarà el 10 d’abril a las 21 hores. A més, la Federació de
Penyes Món ha organitzat una concentració de penyes, socis i aficionats el mateix
dia de partit al Manchester Smokehouse & Cellar a partir de les 16 hores.
En conjunt, seran 640 penyistes els que es desplacin fins a Manchester al llarg
d’aquests dies. De tots ells, destaca especialment la polonesa Fan Club Barça Polska
que mobilitza a 240 dels seus penyistes, un 38% del total. Aquesta penya va ser
oficialitzada el 2006, compta amb més de 1.300 afiliats i sovint és protagonista en els
desplaçaments pel gran nombre de penyistes que aplega.
En quant al nombre d’assistents, seguidament apareixen altres penyes internacionals,
com és el cas de la Penya Blaugrana London of Great Britain que mobilitza 30
penyistes, la Penya Blaugrana Budapest que assisteix amb 9 penyistes, l’anglesa
Penya Union Blaugrana de Newcastle amb 8 o la Penya “Blaugranor” du Nord de la
France, també amb 8.

En total, seran 30 penyes internacionals que sumen 370 aficionats blaugranes per anar
al Regne Unit. En quant a la resta del territori espanyol i català, hi aniran 242 penyistes
on destaca la Penya Gastronòmica Barça amb 13 membres assistents.
Trobada multitudinària abans del partit
La Federació de Penyes Món ha organitzat una trobada per les penyes, socis i aficionats
assistents el mateix dia del partit. Una forma d’escalfar motors i de generar i fomentar el
barcelonisme i el caliu necessari per recolzar a l’equip en una fase decisiva de la
temporada.
Aquesta trobada es realitzarà a partir de les 16 hores al local Manchester Smokehouse
& Cellar, on prèviament s’haurà celebrat un dinar amb representants de la Federació
Món i nombrosos penyistes vinguts des de tots els racons d’Europa.
Les penyes europees es mobilitzen
Un total de 30 penyes internacionals europees viatjaran des de tots els punts del vell
continent per animar a l’equip. Aquest és el llistat complet de les penyes per països que
es mobilitzaran amb motiu del partit:
Polònia: Fan Club Barça Polska, Penya Barcelonista de Varsovia
Gran Bretanya: Penya Blaugrana London of Great Britain, Penya Union Blaugrana
Hongria: Penya Blaugrana Budapest
França: Penya "Blaugranor" du Nord de la France, Penya Blaugrana de Paris, Peña
Barcelonista "Gabriel López Sola" de Saint Juery, FC Blaugrana "Plus que des
Supporters", Penya Blaugrana Vandoeuvre Lorraine
Bèlgica: Penya Fanatiek FC Barcelona, Penya Barcelonista de Gante, Penya
Barcelonista Knokke-Heist, Penya Barça Liege
Penya Barcelonista Casal Català Brussel·les
Alemanya: Penya Barcelonista "Berlin Culé", Penya Azulgrana Frankfurt/Rhein-Main
Suïssa: Penya Blaugrana de Basel, Penya Barcelonista de Ginebra
República Txeca: Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues
Romania: Barça Fan Club Cluj
Grècia: Penya Barcelonista d'Atenes
Bulgària: Penya Blaugrana de Sofia i Amics
Itàlia: Penya Barcelonista de Genova
Països Baixos: Penya La Maquina Blaugrana

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 1.230 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.
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