La Confederació Mundial de Penyes estrena un portal web
propi per satisfer un moviment penyístic creixent
Coincidint amb el llançament del nou portal del FC Barcelona, l’organització presenta de
forma oficial la seva nova pàgina web, que actuarà com a enllaç entre l’entitat i els seus
membres fent que la comunicació sigui més senzilla i fluida

Barcelona, 3 de desembre de 2018.- La Confederació Mundial de Penyes, entitat que
engloba el moviment penyístic del FC Barcelona, ha llançat avui un nou espai web que es
presenta com una aposta per la quantitat i la qualitat del contingut corporatiu, oferint un ampli
ventall de possibilitats a les penyes i penyistes en l’àmbit informatiu i de servei per tal de
millorar l’experiència digital dels aficionats del Barça.
Aquesta nova directriu fa palesos el creixement i la consolidació del moviment tant en
l’àmbit nacional com internacional, així com la voluntat de la Confederació d’ampliar horitzons
també en l’àmbit telemàtic. El portal, de caràcter informatiu i d’actualitat, és accessible en els
tres idiomes oficials del FC Barcelona: català, castellà i anglès.
Una finestra de continguts i serveis pels aficionats culers
El nou espai web, que surt a la llum coincidint amb el llançament del nou portal del FC
Barcelona, ha estat ideat per donar cabuda a una gran varietat de continguts, incloent totes
aquelles informacions rellevants pel món penyístic. A més a més, en la seva voluntat d’actuar
com a eina de servei per a l’aficionat, el portal ha optat per l’accessibilitat en la seva
concepció.
A nivell de funcionalitat, la pàgina compta amb la secció “Serveis” que facilita la realització
de gestions referents al món penyístic com per exemple l’obtenció del carnet del penyista o
la sol·licitud d’actes per a celebracions o jornades concretes. D’altra banda, a l’apartat “Qui
som” queda palès l’organització, la història i la normativa de la Confederació Mundial de
Penyes, així com els futurs objectius d’aquest moviment que avança a l’uníson.

A més a més, és una aposta pel dinamisme. Així, i entre d’altres coses, recull un gran nombre
de continguts relacionats amb les activitats dutes a terme pel moviment de penyes, com ara
el projecte Junts+, els tornejos de pàdel o els eSports; inclou també les darreres edicions
completes i digitalitzades de la revista “Blaugranes” i incorpora un apartat d’actualitat que
s’anirà actualitzant en base a les properes passes del moviment.
Finalment, una altra de les funcionalitats primordials i més singulars de l’espai digital és donar
a conèixer les penyes barcelonistes oficials existents en l’àmbit català, estatal i internacional,
objectiu que es fa tangible a través d’una secció que inclou informació destacable sobre totes
elles, així com un mapa interactiu que permet ubicar-les. Un gest que fa visibles als
protagonistes reals d’aquesta plataforma, posant en valor a cadascuna de les entitats
penyístiques per separat i a la força del moviment en conjunt.
Promoció dels valors de la Confederació
El portal aproparà a tots els penyistes, socis i aficionats els valors propis de la Confederació
Mundial de Penyes, fent més visibles les accions al territori i el treball del moviment de penyes
en els àmbits de la solidaritat, la cultura, l’esport base i la col·laboració amb entitats socials.
El mitjà servirà també per apropar a tothom la història i l’actualitat de la Confederació, les
Federacions que la composen i les penyes, tot posant en valor la seva condició d’ambaixades
barcelonistes als seus territoris.
El nou portal web de la Confederació Mundial de Penyes pot consultar-se aquí:
https://confederaciopenyes.fcbarcelona.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 1.230 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.
Per a més informació contacteu amb:
CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES
Mercè Marco (669 172 011) / Jordi Guarte (669 79 66 08)
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat

