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HEM FET HISTÒRIA
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BENVOLGUTS PENYISTES,

El 1950 es va fundar la primera Penya del 
Barça. Avui els penyistes integrem una 
Confederació Mundial amb 157.000 barce-
lonistes camí d'una nova frontera de mo-
dernització i creixement.   
Hem fet història. Ja érem una comunitat 
molt especial, forjada a base de senti-
ments i emocions al voltant dels colors 
blaugrana, que ara se sosté sobre una es-
tructura legal, associativa i eficient com 
és la Confederació Mundial de Penyes. 
Gràcies a aquesta organització les nostres 
1.300 Penyes desenvolupen impecable-
ment el seu paper d'ambaixadores del FC 
Barcelona. 
Per continuar sent el millor Club del món 
i garantir els èxits esportius necessitem 
mantenir l'exemple d'aquest admirable 
exercici de convivència barcelonista que 
són les Penyes. No és casualitat que l'ex-
cel•lència futbolística i aquesta grandesa 
social que gaudim hagin coincidit en el 
temps. 
Al projecte Penyes S. XXI avalat per aques-
ta junta des de 2010, que suposava un gran 
desafiament, les Federacions de Penyes 
van respondre amb una exhibició d'unitat 
prioritzant els interessos de les Penyes i 
del Barça per sobre dels territorials i dels 
personalismes. 
D'ara endavant la Confederació s'ha pro-
posat integrar a les seves files cada ve-
gada a més i més socis del FC Barcelona, 
créixer en quantitat i qualitat i impulsar 
un segell propi de les Penyes en les seves 
activitats locals, relacions institucionals 
i protagonisme social. Subscric aquests 
objectius. 
Depèn de la nostra implicació com a direc-
tius que els penyistes puguin representar 
i defensar com cal el Barça a Barcelona, 
Catalunya, Espanya i el món. Per això cada 
penyista ha de ser la primera responsa-
bilitat de l'Oficina d'Atenció a les Penyes 
(OAP) i de la Confederació. 

Per a mi és un orgull presidir un any més 
el Congrés Mundial de Penyes. Animo els 
penyistes a seguir portant la bandera blau-
grana i seguirà animant a tots els nostres 
equips com fan sempre des del respecte a 
la institució i la seva gent. 

DEAR PENYISTES,

The first Supporter Club was founded 
back in 1950. Nowadays we fans are 
members of the FC Barcelona Supporters 
Clubs World Confederation, with 157,000 
fans on the way to new borders of moder-
nization and growth.
We have made history. We were already 
a very special community, forged on the 
basis of feelings and emotions around 
our blue and red colours, and now we 
are supported by a legal, associative and 
efficient structure like the FC Barcelona 
Supporters Clubs World Confederation. 
Thanks to this organization, our 1,300 Su-
pporters Clubs impeccably perform their 
task as ambassadors of FC Barcelona.
To remain as the best club in the world 
and ensure the sporting success, we 
need the continuity and the example of 
this admirable exercise of coexistence of 
supporters clubs. It is not by chance that 
the football excellence and the social 
greatness we enjoy are coinciding in the 
time.
The Supporters Clubs Federations res-
ponded to the Project Penyes Segle XXI 
displaying unity and placing the interests 
of the Supporters Clubs and Barça above 
any territorial or personal interests.
From now on, the Confederation has the 
determination to increasingly integrate 
more and more FC Barcelona members, 
growing in quantity and quality and en-
hance the Supporters Clubs’ own mark 
on their local activities, institutional re-
lations as well as social prominence.  I 
subscribe to these objectives.
It depends on our engagement as di-
rectors of the Club that the fans can re-
present and defend Barça as deserved 
in Barcelona, Catalonia, Spain and the 
world. Each fan shall be the first respon-
sibility of the Penyes Office (OAP), and 
the Confederation.
I am proud to preside one more year the 
World Supporters Clubs Congress. I en-
courage all fans to continue waving the 
blue and red flag as well as supporting 
all our teams as they always do from the 
respect for the institution and its people. 

ESTIMADOS PEÑISTAS,

En 1950 se fundó la primera Penya del 
Barça. Hoy los penyistes integramos una 
Confederació Mundial con 157.000 barce-
lonistas camino de una nueva frontera de 
modernización y crecimiento.
Hemos hecho historia. Ya éramos una co-
munidad muy especial, forjada a base de 
sentimientos y emociones en torno a los 
colores azulgrana, que ahora se sostiene 
sobre una estructura legal, asociativa y 
eficiente como es la Confederació Mundial 
de Penyes. Gracias a esta organización 
nuestras 1.300 Penyes desarrollan impe-
cablemente su papel de embajadoras del 
FC Barcelona.
Para continuar siendo el mejor Club del 
mundo y garantizar los éxitos deportivos 
necesitamos la continuidad y el ejemplo 
de este admirable ejercicio de conviven-
cia barcelonista que son las Penyes. No es 
casualidad que la excelencia futbolística y 
esta grandeza social que disfrutamos ha-
yan coincidido en el tiempo.
Al proyecto Penyes S. XXI avalado por esta 
junta desde 2010, que suponía un gran 
desafío, las Federaciones de Penyes res-
pondieron con una exhibición de unidad 
priorizando los intereses de las Penyes y 
del Barça por encima de los territoriales y 
de los personalismos.
En adelante la Confederació se ha pro-
puesto integrar en sus filas cada vez a 
más y más socios del FC Barcelona, crecer 
en cantidad y calidad e impulsar un sello 
propio de las Penyes en sus actividades 
locales, relaciones institucionales y prota-
gonismo social. Suscribo estos objetivos.
Depende de nuestra implicación como di-
rectivos que los penyistes puedan repre-
sentar y defender al Barça como es debido 
en Barcelona, Catalunya, España y el mun-
do. Cada peñista debe ser la primera res-
ponsabilidad de la Oficina d’Atenció a les 
Penyes (OAP) y de la Confederació.
Para mí es un orgullo presidir un año más 
el Congrés Mundial de Penyes. Animo a 
los peñistas a seguir portando la bande-
ra azulgrana y a seguir animando a todos 
nuestros equipos como hacen siempre 
desde el respeto a la institución y a su 
gente.

JOSEP MARIA BARTOMEU I FLORETA
President del FC Barcelona | Presidente del FC Barcelona | President FC Barcelona
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ESTIMADOS PEÑISTAS,
Con la perspectiva del tiempo el recuerdo 
de Wembley-92 adquiere una enorme di-
mensión social en el ámbito de las Penyes. 
El Dream Team, la soñada Copa de Europa, 
los primeros cracks surgidos de la Masia 
pero sobre todo la puesta en escena de un 
fútbol irresistible, ofensivo y valiente cam-
biaron la imagen del FC Barcelona fuera de 
Catalunya, allí dónde menos seguidores 
teníamos históricamente.
 El gol de Koeman inspiró un nuevo barce-
lonismo asociativo fuera de la que habían 
sido sus fronteras naturales y propulsó 
la conquista de nuevos territorios, antes 
hostiles y monocolores. 
De pronto surgieron en todas partes, en 
cientos de pueblos de Galicia, Andalucía, 
Canarias, las dos Castillas o en Madrid 
incluso, a lo largo y ancho del Estado y 
en resto del mundo, barcelonistas entu-
siasmados con el atractivo fútbol de Lau-
drup, Romario, Guardiola o Stoichkov. Una 
generación de barcelonistas dispuesta a 
exhibir su condición de culé sin miedo ni 
limitaciones idiomáticas o geopolíticas, 
abiertamente y asumiendo como propia la 
plena identidad del Barça.
Debo admitir con una mezcla de senti-
mientos, modestia pero también desde 
luego orgullo, que mi abuelo, Nicolau Ca-
saus, entonces vicepresidente del Club, 
contribuyó con su indesmayable voluntad 
de servicio al FC Barcelona al enorme cre-
cimiento peñístico que nos llevó a superar 
en poco tiempo el millar de Penyes.
Con su presencia aquí y allí, su mano 
tendida y el profundo afecto hacia esos 
valerosos aficionados se creó un vínculo 
irrompible entre el peñista más alejado y 
el Camp Nou.
En el estreno del año Wembley, conmemo-
rativo del 25º Aniversario de la temporada 
1991-92, me resulta especialmente emo-
tivo haber estado desde el 2010 al frente 
del área social potenciando el movimiento 
peñístico y poder disfrutar ahora como vi-
cepresidente primero del fruto de aquella 
gran aventura. Proclamo alto y claro que 
hoy aún somos más y más fuertes. 

¡Juntos seguiremos creciendo!

BENVOLGUTS PENYISTES,
Amb la perspectiva del temps el record 
de Wembley-92 adquireix una enorme di-
mensió social en l'àmbit de les Penyes. El 
Dream Team, la somiada Copa d'Europa, 
els primers cracks sorgits de la Masia però 
sobretot la posada en escena d'un futbol 
irresistible, ofensiu i valent van canviar la 
imatge del FC Barcelona fora de Catalun-
ya, allà on menys seguidors teníem històri-
cament.
El gol de Koeman va inspirar un nou barce-
lonisme associatiu més enllà de les seves 
fronteres naturals i va propulsar la con-
questa de nous territoris, abans hostils i 
monocolors.
Tot d'una van sorgir a tot arreu, en cen-
tenars de pobles de Galícia, Andalusia, 
Canàries, les dues Castelles o a Madrid 
fins i tot, al llarg i ample de l'Estat i en la 
resta del món, barcelonistes entusiasmats 
amb l'atractiu futbol de Laudrup, Romario, 
Guardiola o Stoichkov. Una generació de 
barcelonistes disposada a exhibir la seva 
condició de culer sense por ni limitacions 
idiomàtiques o geopolítiques, obertament 
i assumint com a pròpia la plena identitat 
del Barça.
He d'admetre amb una barreja de sen-
timents, modèstia però també per des-
comptat orgull, que el meu avi, Nicolau 
Casaus, llavors vicepresident del Club, va 
contribuir amb la seva inesgotable volun-
tat de servei al FC Barcelona a l'enorme 
creixement penyístic que ens va portar a 
superar en poc temps el miler de Penyes.
Amb la seva presència aquí i allà, la 
seva mà estesa i el profund afecte cap a 
aquests valerosos aficionats es va crear 
un vincle irrompible entre el penyista més 
allunyat i el Camp Nou.
En l'estrena de l'any Wembley, commemo-
ratiu del 25è Aniversari de la temporada 
1991-92, em resulta especialment emotiu 
haver estat des del 2010 al capdavant de 
l'àrea social potenciant el moviment pen-
yístic i poder gaudir ara com a vicepresi-
dent primer del fruit d'aquella gran aven-
tura. Proclamo alt i clar que avui encara 
som més i més forts.

Junts seguirem creixent!

DEAR PENYISTES,
With the perspective of time, the memo-
ries of Wembley-92 acquire an enormous 
social dimension for the Supporters Clubs. 
The Dream Team, the so often dreamt of 
European Cup, the first stars grown in La 
Masia but the staging of an irresistible at-
tacking and brave football above all, chan-
ged the image of FC Barcelona outside 
Catalonia, where historically we had fewer 
fans.
Koeman´s goal inspired a new kind of asso-
ciative supporters of `barcelonisme´ out-
side its natural borders and impulse the 
conquest of new territories, that before 
were hostile and of just one single colour.
Suddenly, everywhere – in hundreds of vi-
llages in Galicia, Andalucía, the Canary Is-
lands, both Castile and even in Madrid, an-
ywhere in Spain and the rest of the world, 
enthusiastic supporters of the attractive 
football of Laudrup, Romario, Guardiola 
or Stoichkov surged. A generation of su-
pporters, willing to exhibit their condition 
of FC Barcelona fan, without neither fear 
nor idiomatic or geographical limitations, 
assuming the Barça´s identity as their own.
I have to admit that with a blend of sen-
timents, modesty but also pride, that my 
grandfather, Nicolau Casaus, at that time 
vice-president of the Club, contributed 
with his unflagging willingness to serve 
FC Barcelona  to the enormous growth of 
the fan clubs that led us in a short time to 
thousands of Supporters Clubs.
With his presence here and there, his outs-
tretched hand and the deep fondness for 
those brave fans, an unbreakable bond be-
tween the farthest fan and the Camp Nou 
was created.
In the opening of the Wembley Year, com-
memorating the 25th anniversary of the 
1991-92 season it is especially emotive for 
me being since 2010 the head of the Social 
Area, enhancing the fan clubs movement, 
and enjoy now as first vice-president the 
fruits of that great adventure. I loudly and 
clear proclaim that today we are more and 
stronger.

We will continue growing together!

AQUELL GOL DE KOEMAN
AQUEL GOL DE KOEMAN | THAT GOAL BY KOEMAN

JORDI CARDONER I CASAUS
Vicepresident primer del FC Barcelona | Vicepresidente primero del FC Barcelona | First Vice-President, FC Barcelona
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ESTIMADOS PEÑISTAS,
La positiva y valiente transformación 
del movimiento de Peñas que arran-
có en 2010 debe continuar y no con-
formarnos sólo con los sustanciales 
avances y mejoras conquistadas has-
ta hoy. Desde la creación de la Con-
federación Mundial de Peñas en 2015 
el compromiso, como la responsabi-
lidad de todos los implicados, entien-
do que es más grande y necesaria-
mente enmarcado en una visión que 
debe mirar más allá de este Congreso 
o de la exigencia de esta temporada.
El pleno desarrollo del convenio entre 
el Club y la Confederación es priori-
tario pero debe ir acompañado, como 
toda expansión bien controlada, de 
una estructura que resista el peso 
que estamos dispuestos a asumir en 
el futuro. La base, las propias peñas, 
resulta una vez más esencial, nues-
tra capilaridad seguirá siendo la cla-
ve del movimiento desde el que sólo 
serviremos como es el barcelonismo 
si como peñistas y peñas nos auto va-
loramos para mejorar día a día.
La respuesta a un gran margen de 
autogestión sólo puede ser de madu-
rez y eficiencia en nuestra actuación 
en el territorio y como portadores y 
representantes de unos valores, un 
sentimiento y una historia únicos que 
han hecho del Barça la institución 
que tanto queremos por su singulari-
dad y carácter universal.
Les toca a las Federaciones subir 
otro escalón en su organización inter-
na para que las peñas sean capaces 
de homogeneizar su imagen y fun-
cionamiento sin perder la maravillo-
sa diversidad de su gente, culturas y 
caracteres.
A cinco años vista, con el blindaje es-
tatutario, el creciente reconocimien-
to social de su papel y los recursos 
suficientes, las peñas deben aportar 
más que nunca su vitalidad a la gran 
familia del Barça y también refor-
zar su gran vínculo emocional con el 
Club. Este es el camino.

BENVOLGUTS PENYISTES,
La positiva i valenta transformació del 
moviment de Penyes arrencada al 2010 
ha de continuar i no conformar-nos 
només amb els substancials avenços i 
millores conquerits fins avui. Des de la 
creació de la Confederació Mundial de 
Penyes el 2015 el compromís, com la 
responsabilitat de tots els implicats, 
entenc que és més gran i necessària-
ment emmarcat en una visió que ha de 
mirar més enllà d'aquest Congrés o de 
l'exigència d'aquesta temporada.
El ple desenvolupament del conveni 
entre el Club i la Confederació és prio-
ritari però ha d'anar acompanyat, com 
tota expansió ben controlada, d'una 
estructura que resisteixi el pes que 
estem disposats a assumir en el futur. 
La base, les pròpies penyes, resulta un 
cop més essencial, la nostra capil•la-
ritat seguirà sent la clau del moviment 
des del qual només servirem com cal 
el barcelonisme si com penyistes i 
penyes ens autovalorem per millorar 
dia a dia.
La resposta a un gran marge d'auto-
gestió només pot ser de maduresa 
i eficiència en la nostra actuació al 
territori i com a portadors i represen-
tants d'uns valors, un sentiment i una 
història únics que han fet del Barça 
la institució que tant estimem per la 
seva singularitat i caràcter universal.
Toca a les Federacions pujar un altre 
graó en la seva organització inter-
na perquè les penyes siguin capaces 
d'homogeneïtzar la seva imatge i fun-
cionament sense perdre la meravello-
sa diversitat de la seva gent, cultures 
i caràcters.
A cinc anys vista, amb el blindatge 
estatutari, el creixent reconeixement 
social del seu paper i els recursos su-
ficients, les penyes han d'aportar més 
que mai la seva vitalitat a la gran fa-
mília del Barça i també reforçar el seu 
gran vincle emocional amb el Club. 
Aquest és el camí.

DEAR PENYISTES,
The positive and brave transforma-
tion of the Supporters Clubs move-
ment which began in 2010 must go on. 
We cannot resign ourselves just with 
the substantial progress and impro-
vements accomplished until today. 
Since the creation of the FC Barcelona 
Supporters Clubs World Confederation 
in 2015, the commitment as well as 
the responsibility of all those involved, 
is personally larger and necessarily 
embedded in a vision that needs to look 
beyond this Congress or the require-
ments of this season.
The full deployment of the agreement 
between the Club and the Confedera-
tion is a priority along with a well con-
trolled expansion, with a structure that 
supports the load we are prepared to 
assume in the future. The basis, the Su-
pporters Clubs, is again essential; our 
capillarity shall continue being the key 
of the movement, from which we only 
can be useful if we assess ourselves as 
fans and supporters clubs to improve 
every day.
The response to a large amount of 
self-management can only be maturity 
and efficiency in our action in the terri-
tory and as carriers and representatives 
of certain values, a unique feeling and 
history which have shaped the Barça 
to become this institution we love so 
much for its singularity and universal 
character.
The Federations need to go one step 
further in their internal organization to 
allow the supporters clubs be able to 
make their image and operation more 
homogeneous without losing their won-
derful diversity of their people, cultures 
and characters.
In five years time, with the statutory 
shield, the increasing social recognition 
of their role and enough resources, the 
Supporters Clubs will contribute more 
than ever before vitality of the large 
Barça family and also reinforce its great 
emotional link with this Club. This is the 
way. 

 

EL MILLOR CAMÍ
EL MEJOR CAMINO | THE BEST WAY

Pau Vilanova i Vila-Abadal
Directiu del FC Barcelona. Responsable de Penyes  | Directivo del FC Barcelona. Responsable de Peñas

Member of the FC Barcelona board, in charge of Supporters Clubs 
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ESTIMADOS PEÑISTAS,
El movimiento de Peñas, con más de se-
senta años de historia, ha sido un pilar fun-
damental en la difusión y fomento de los 
valores y el sentimiento barcelonista en el 
mundo.
La reflexión estratégica recogida en el do-
cumento Peñas Siglo XXI estableció las 
prioridades, definió proyectos e identificó 
la metodología y las herramientas que nos 
permitirían alcanzar el objetivo de elevar 
la marca Peña, transformar y modernizar 
nuestro colectivo. La Confederación Mun-
dial de Peñas es una etapa en el camino que 
empezamos a dibujar el año 2006 y que se 
ha ido concretando con un impulso decidi-
do a partir del año 2010.
El censo, la reconversión del Consejo Con-
sultivo, la creación y reforma de las orga-
nizaciones territoriales, el reconocimiento 
del club de la estructura en federaciones 
y de sus representantes en la Asamblea de 
Compromisarios, la constitución de la Con-
federación Mundial de Peñas y la firma del 
convenio de colaboración con el FC Barce-
lona son hitos que han marcado y marcarán 
la evolución de nuestro colectivo. x
Estamos, pues, en condiciones de avan-
zar hacia el futuro, demostrando al mismo 
tiempo que somos capaces de gestionar 
el presente en esta nueva época donde no 
sirven las recetas tradicionales. Nos aden-
tramos en un proceso de transformación 
del modelo de Peña actual para adaptarla 
a los tiempos y hacerla más cercana a las 
necesidades tanto de los socios del FC Bar-
celona como de la ciudadanía. 
Desde el respeto a la diversidad y la liber-
tad de acción de cada una de las peñas 
que integran el Movimiento debemos fijar 
un nuevo rumbo individual y colectivo. La 
consolidación de la organización mediante 
federaciones territoriales solventes, el for-
talecimiento social de la peña en su marco 
de actuación, la autogestión de la orga-
nización, la sostenibilidad económica del 
Movimiento a partir de acuerdos de patro-
cinio y del convenio con el FC Barcelona y 
la internacionalización del colectivo como 
argumento de crecimiento sólido y plural 
marcarán nuestra agenda de futuro. 
Manos a la obra, porque que nos queda mu-
cho y muy buen trabajo que hacer.

DEAR PENYISTES,
With over than 60 years of history, the Su-
pporters Clubs movement has been an es-
sential pillar for the diffusion and enhance-
ment of our values and feelings as fans of 
FC Barcelona worldwide.
The strategic reflection compiled in the do-
cument Project Penyes Segle XXI establi-
shed  priorities, defined projects and iden-
tified the methodology and tools to allow 
us reaching the goal of elevating the Penya 
brand, transforming and modernizing our 
collective. The FC Barcelona Supporters 
Clubs World Confederation is a stage on the 
path we began drawing in 2006, and which 
has been set up with a resolute impulse as 
from 2010 onwards.
The census, the reconversion of the Advi-
sory Council, the creation and remodelling 
of the territorial organizations, the recogni-
tion by the Club of the structure of the fe-
derations and their representatives in the 
Delegates Assembly, the constitution of the 
FC Barcelona Supporters Clubs World Con-
federation and the cooperation agreement 
with FC Barcelona are milestones that have 
marked and will mark the evolution of our 
collective in the future.
We are prepared to progress towards the 
future, proving at the same time that we are 
able to manage the present in this new era 
in which traditional answers are of no use. 
We are entering into a transformation pro-
cess of the current Supporters Clubs Model 
to adapt it and make it become closer to the 
needs both of members of FC Barcelona 
and citizens.
From respect for diversity and freedom of 
action of each supporters club within the 
movement, we need to set a new individual 
and collective course. The consolidation of 
the organization with solvent territorial fe-
derations, the social reinforcement of the 
fan club in its action framework, the orga-
nization´s self-management, the economic 
sustainability of the movement based on 
sponsoring and the agreement with FC Bar-
celona and the internationalization of the 
collective as a story line for solid and plural 
growth will mark our future agenda.
Let us roll up our sleeves, because there is 
still a lot of work and very good work to be 
done.

BENVOLGUTS PENYISTES,
El moviment de Penyes, amb més de 
seixanta anys d'història, ha estat un pilar 
fonamental en la difusió i foment dels va-
lors i el sentiment barcelonista al món.
La reflexió estratègica recollida en el do-
cument Penyes Segle XXI va establir les 
prioritats, definir projectes i identificar la 
metodologia i les eines que ens perme-
trien assolir l’objectiu d’elevar la marca 
Penya, transformar i modernitzar el nos-
tre col•lectiu. La Confederació Mundial de 
Penyes és una etapa en el camí que vam 
començar a dibuixar a l’any 2006 i que s’ha 
anat concretant amb un impuls decidit a 
partir de l’any 2010.
El cens, la reconversió del Consell Con-
sultiu, la creació i reforma de les orga-
nitzacions territorials, el reconeixement 
del club de l’estructura en federacions i 
dels seus representants a l'Assemblea de 
Compromissaris, la constitució de la Con-
federació Mundial de Penyes i la signatu-
ra del conveni de col•laboració amb el FC 
Barcelona són fites que han marcat i mar-
caran l'evolució del nostre col•lectiu.
Estem, doncs, en condicions d'avançar 
cap al futur, demostrant alhora que som 
capaços de gestionar el present en aques-
ta nova època on no serveixen les receptes 
tradicionals. Ens endinsem en un procés 
de transformació del model de Penya ac-
tual per adaptar-la als temps i fer-la més 
propera a les necessitats tant dels socis 
del FC Barcelona com de la ciutadania.
Des del respecte a la diversitat i a la lliber-
tat d’acció de cadascuna de les penyes 
que integren el Moviment, hem de fixar un 
nou rumb individual i col•lectiu. La conso-
lidació de l'organització mitjançant fede-
racions territorials solvents, l'enfortiment 
social de la penya en el seu marc d’actua-
ció, l'autogestió de l’organització, la soste-
nibilitat econòmica del Moviment a partir 
d’acords de patrocini i del conveni amb el 
FC Barcelona, i la internacionalització del 
col•lectiu com argument de creixement 
sòlid i plural, marcaran la nostra agenda 
de futur.
Som-hi perquè ens queda molta i molt 
bona feina a fer.

TRANSFORMACIÓ NECESSÀRIA
TRANSFORMACIÓN NECESARIA | NECESSARY TRANSFORMATION

Antoni Guil i Román
President de la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona

Presidente de la Confederación Mundial de Peñas del FC Barcelona
President  of FC Barcelona Supporters Clubs World Confederation
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El Congrés Mundial de Penyes arriba 
a la seva trenta-setena edició. Una 
vegada més –i ja en són set de 
seguides- el Palau de Congressos de 
Catalunya, a la Avinguda Diagonal 
barcelonina, acollirà l’acte institu-
cional més important de l’any en 
l’àmbit penyístic. 
Després d’una etapa en que el 
Congrés es va portar a terme a les 
poblacions que acollien les Trobades 
Mundials, la junta presidida per San-
dro Rosell va decidir, el 2010, tornar 
a celebrar-lo sempre  durant el mes 
d’agost coincidint amb el Trofeu 
Joan Gamper, recuperant així el seu 
esperit inicial que va durar més de 
dues dècades.
Del 2011 al 2014 el Congrés es va 
desenvolupar en dues jornades, una 
de treball i l’altre, institucional. Van 
ser anys de molta feina, ja que calia 
posar en marxa el Projecte Segle XXI 
per a canviar i modernitzar, definiti-
vament, el món penyístic. Les prime-
res sessions de cadascun d’aquests 
anys van ser força intenses, amb 
exposicions, esmenes, comissions… 
en definitiva, una tasca formidable, a 
cops feixuga, participativa al màxim, 
en la que s’hi va implicar tothom, 
des de la junta del club fins al darrer 

JA ESTÀ AQUÍ EL

XXXVII 
CONGRÉS MUNDIAL 
DE PENYES

dels penyistes. I ens podem sentir 
orgullosos del resultat. 
Avui el món penyístic blaugrana no té 
comparació amb cap altre; és a anys 
llum de qualsevol altre moviment 
similar. Després de l’esgotadora 
jornada inicial, en la segona, els 
penyistes passaven de protagonistes 
a espectadors i podien gaudir, amb 
tranquil•litat, dels parlaments dels 
dirigents, conèixer xifres i informes i 
aplaudir els nous fitxatges. Tot això 
abans d’un bon àpat. 
Amb el projecte molt avançat i cons-
tituïda la Confederació Mundial, el 
nou màxim òrgan penyístic, el 2015 
el Congrés va tornar a desenvolu-
par-se en una sola jornada de caire 
més aviat festiu i institucional. Va 
ser, tal com va dir Josep Maria Bar-
tomeu en el seu discurs, ‘el Congrés 
de la consolidació’.  El d’aquest any 
comptarà, a més d’aquest tarannà 
festiu, amb la presentació del resul-
tat dels projectes d’organització i de 
patrocini elaborats en els darreres 
mesos, així com el de la nova política 
de comunicació del moviment. Una 
cita força atractiva que serà el punt 
àlgid  d’aquesta nova gran festa 
penyística del Gamper.

Blaugranes
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El Congreso Mundial de Peñas llega a su 
trigésimo séptima edición. Una vez más -y 
ya son siete seguidas- el Palau de Congres-
sos de Catalunya, en la Avenida Diagonal 
barcelonesa, acogerá el acto institucio-
nal más importante del año en el ámbito 
peñístico.
Después de una etapa en que el Congreso 
se llevó a cabo en las poblaciones que aco-
gían las ‘Trobades Mundials’, la junta pre-
sidida por Sandro Rosell decidió, en 2010, 
que se volvieran a celebrar siempre durante 
el mes de agosto coincidiendo con el trofeo 
Joan Gamper, recuperando así su espíritu 
inicial que duró más de dos décadas.
Del 2011 al 2014 el Congreso se desa-
rrolló en dos jornadas, una de trabajo y 
otra institucional. Fueron años de mucho 
trabajo, ya que se debía poner en marcha el 
Proyecto Siglo XXI para cambiar y moder-
nizar, definitivamente, el mundo peñístico. 
Las primeras sesiones de cada uno de 
estos años fueron bastante intensas, con 
exposiciones, enmiendas, comisiones... en 
definitiva, una tarea formidable, a veces 
pesada, participativa al máximo, en la que 
se implicó a todos, desde la junta del club 
hasta el último de los peñistas. Y nos pode-
mos sentir orgullosos del resultado.
Hoy el mundo peñístico azulgrana no tiene 
comparación con ningún otro; está a años 
luz de cualquier otro movimiento similar. 
Después de la agotadora jornada inicial, 
en la segunda, los peñistas pasaban de 
protagonistas a espectadores y podían 
disfrutar, con tranquilidad, los parlamentos 
de los dirigentes, conocer cifras e informes 
y aplaudir los nuevos fichajes. Todo esto 
antes de una buena comida.
Con el proyecto muy avanzado y constituida 
la Confederación Mundial, el nuevo máximo 
órgano peñístico, en 2015 el Congreso 
volvió a desarrollarse en una sola jornada 
de carácter más bien festivo e institucional. 
Fue, tal como dijo Josep Maria Bartomeu 
en su discurso, 'el Congreso de la consoli-
dación'. El de este año contará, además de 
este talante festivo, con la presentación 
del resultado de los proyectos de organi-
zación y de patrocinio elaborados en los 
últimos meses, así como el de la nueva 
política de comunicación del movimiento. 
Una cita muy atractiva que será el punto 
álgido de esta nueva gran fiesta peñística 
del Gamper.

The Supporters Clubs World Congress is 
about to celebrate its 37th edition. One 
again – the seventh time in a row – the 
Palau de Congressos de Catalunya on the 
Avingdua Diagonal in Barcelona will host the 
year´s most important institutional event for 
our supporters clubs.
After a few years in which the Congress has 
been celebrated in the locations hosting 
the World Meetings, the board presided 
by Sandro Rosell decided in 2010 that the 
Congress would always be celebrated during 
the month of August, coinciding with the ce-
lebration of the Joan Gamper Tournament, 
thus recovering its initial spirit which has 
lasted over two decades. 
From 2011 to 2014, the Congress was held in 
two days, being the first one devoted to work 
and the second to institutional aspects. 
Those were years of hard work because the 
Project Penyes Segle XXI had to be set up 
with the aim of changing and modernizing 
the world of the Supporters Clubs. The first 
sessions of each of those years was rather 
intense, with presentations, amendments 
and commissions…a formidable task, some-
times tiresome, very participative, engaging 
everybody from the Club´s board to the last 
fan. And we can for sure be very proud of the 
results.
Today, the world of FC Barcelona Supporters 
Clubs cannot be compared to any other; it 
is light years away from any other similar 
movement. After an exhausting first session, 
during the second day the fans became 
spectators rather than protagonists, and 
could enjoy, relaxed, the presentation of the 
board members, know figures and reports 
and acclaim the new players joining the 
team.
Once the project was well advanced and 
the FC Barcelona Supporters Clubs World 
Confederation had been constituted, the 
2015 Congress, the maximum organ of su-
pporters clubs, was again celebrated in one 
single day with a more festive and institu-
tional character. As Josep Maria Bartomeu 
explained in his speech, it was the `Congress 
of Consolidation´. This year´s congress shall 
count, with the presentation of the results of 
the organization and sponsorship projects 
elaborated in recent months in addition to 
its festive character. A very attractive event 
that will be the highlight of the great fan 
club celebration, the Gamper Trophy. 

Ya está aquí el XXXVII Congreso Mundial de Peñas
The XXXVII World Supporters Clubs Congress is here 

Blaugranes
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DILLUNS, 8 D’AGOST

09:00  Inici del XI Torneig Internacional de 
Futbol-7 de Penyes del FC Barcelona

   Inicio del XI Torneo Internacional de 
Fútbol-7 de Peñas del FC Barcelona

   Beginning of the XI 7-a side Football  
  Tournament for FC Barcelona Suporters’ 

Clubs

 Camps annexes miniestadi

Programa 
d’activitats

Blaugranes
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DIMARTS, 9 D’AGOST

09:00  XI Torneig Internacional de Futbol-7 de Penyes del FC 
Barcelona

    XI Torneo Internacional del Fútbol-7 de Peñas del FC 
Barcelona

    XI 7-a side Football Tournament for FC Barcelona Supporters’ 
Clubs

 Camps annexes miniestadi

16:00  V Torneig de Cartes de Botifarra de Penyes del FC Barcelona
   V Torneo de Cartas de Butifarra de Peñas del FC Barcelona
   V Cards Tournament for FC Barcelona Supporters’ Clubs

 Auditori 1899

18:30  Finals i entrega de premis del XI Torneig Internacional de 
Futbol-7 de Penyes del FC Barcelona

   Finales y entrega de premios del XI Torneo Internacional de 
Fútbol-7 de Peñas del FC Barcelona

   Finals and Award Giving Ceremony of the XI 7-a side Football   
 Tournament for FC Barcelona Supporters’ Clubs

 Camps annexes miniestadi

21:00 Sopar popular
  Cena popular
  Popular Dinner

 Explanada Camp Nou

DIMECRES, 10 D’AGOST

10:00  Jornada Institucional del XXXVIIè Congrés 
Mundial de Penyes del FC Barcelona

  Jornada Institucional del XXXVII Congreso 
Mundial de Penyes del FC Barcelona

    Second day of the XXXVII Supporters’ Clubs 
World Congress

 Palau de Congressos

14:00  Dinar de Gala del XXXVIIè Congrés Mundial de 
Penyes del FC Barcelona 

    Comida de Gala del XXXVII Congreso Mundial 
de Peñas del FC Barcelona

    XXXVII Supporters’ Clubs World Congress 
gala lunch

 Palau de Congressos

14:00  V Torneig Penyes Futbol Games
  V Torneo Penyes Futbol Games
   V Penyes Football Games Tournament

 Auditori 1899

16:00  Inici de la Festa Gamper / Damm
  Inicio de la Festa Gamper / Damm
   Beginning of the Gamper / Damm party

 Recinte Festa Gamper / Damm

19:30  Presentació del primer equip FC Barcelona
    Presentación del primer equipo del FC 

Barcelona
  �Presentation�of�the�FC�Barcelona�first�team

 Camp Nou

20:30  Inici del LI Trofeu Joan Gamper: FC Barcelona 
– UC Sampdoria

   Inicio del LI Trofeo Joan Gamper: FC 
Barcelona – UC Sampdoria

   Beginning of the LI Joan Gamper Trophy: FC 
Barcelona – UC Sampdoria

 Camp Nou

Blaugranes
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Abans de la conquesta de la primera Copa d’Europa hi havia 590 penyes. 
Quatre anys després es superava el miler.
El 20 de maig del 1992 va marcar un abans i un després a la història del FC 
Barcelona. Aquell dia, l’equip dirigit per Johan Cruyff va assolir, per fi, el 
somniat màxim títol continental, en la seva cinquena participació en les 
fases finals de la competició. En les quatres anteriors havia arribat dos cops 
a semifinals (1959-60 i 1974-75) i dos més a la final, perdent amargament per 
culpa dels pals, a Berna (1960-61) i dels penals, a Sevilla (1985-86).
Aquell dia va marcar, també, un abans i un després, en el moviment penyístic 
blaugrana. Sempre s’ha dit que l’esperit i la passió barcelonista estan per so-
bre dels resultats però és evident que aquests afecten, i força, en l’ànim de la 
sempre soferta afició culer. I el triomf europeu del 1992 –que va anar acom-
panyat del títol de Lliga per segon any consecutiu- va despertar la fal·lera per 
crear noves penyes. Especialment, per cert, fora de Catalunya.
Just en acabar la temporada 1991-92, el Barça tenia 590 penyes. 258, a la 
Catalunya estricte, 309 a la resta de l’estat i 23 a l’exterior. Al llarg d’aquella 
campanya s’havien inscrit 43 noves associacions. Al següent exercici van 
ser 110. L’anterior increment més gran s’havia produït després d’un altre 
emblemàtic triomf, el de la Recopa de Basilea de 1979. Abans de la conques-
ta d’aquell títol només hi havia 96 penyes censades i es va passar a 176. Un 
augment del 83 per cent!. 
En finalitzar la temporada 1992-93 eren 700 les penyes legals. 295 a Cata-
lunya, 382 a la resta d’Espanya i seguien les 23 a l’estranger. El 1993-94, va 
seguir la dinàmica, ja que va haver-hi 101 altes (21-75-5) fins arribar a les 
801. També la 1994-95, amb 104 (32-63-9) i 905 totals i la 1995-96, amb 109 
(33-70-6), arribant a les 1.014 i superant, doncs, el màgic llistó del miler. 
Des d’aleshores, s’han superat, de llarg, les dues mil inscripcions encara 
que la lògica regularització portada a terme pels responsables penyístics del 
club en els últims anys ha significat la desaparició, si més no com a entitats 
oficial, de més d’un miler de penyes. Actualment, la xifra de penyes oficials 
és de 1246.
L’efecte Wembley va ser, doncs, fonamental en el creixement penyístic de 
Barça. Van aparèixer penyes arreu i, fins i tot, un bon nombre van voler fer 
referencia en el seu nom, al primer títol de la Copa d’Europa. Les primeres, 
l’agost del 1992, van ser les penyes de Miajadas (Cáceres) i Cintruénigo 
(Navarra) batejades, respectivament, com a PB 20 de Mayo y PB Cirbonera 20 
de Mayo. El setembre van néixer la PB Euro-Barça 92, de Puerto del Rosario 
(Fuerteventura) y la barcelonina PB Wembley 92, encapçalada per l’actual 
directiva de la Comissió Social Elvira Pou. Van seguir, el desembre, la PB 92 
de Zalamea la Real (Huelva) i ja el gener del 1993, la PB Albox 92 (Almeria). 
El març, la PB 20 de Mayo de Quintanar de la Orden (Toledo) i la PB La Pau 92 
(Barcelona). Ja el setembre, la PB Güevéjar Wembley 92 (Granada) i l’octubre, 
PB Ibense 20 de Mayo (Alacant). L’any 1994, al gener, la PB Veinte de Mayo 
d’Almonte (Huelva) i la PB 20 Mayo 92 de Puerto Serrano (Cadis). 
També, en aquesta etapa, van néixer un bon nombre de penyes que van voler 
portar el nom de protagonistes de la final, com Cruyff, Alexanko, Guardiola, 
Ferrer o Bakero. Direm, també, que l’escut del PB London and Great Britain 
porta dos estels per les dues copes guanyades a Wembley.
Queda clar, doncs, que cap triomf ha tingut tanta incidència en la nomencla-
tura penyística ni en la expansió del moviment com l’assolit amb el recordat 
gol de Ronald Koeman.

WEMBLEY: 
PUNT D’INICI DE L’ECLOSIÓ PENYÍSTICA
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La Confederación se propone desarrollar 
hasta nueve planes de desarrollo en todos 
los frentes de aquí al 2021

La Confederación Mundial de Peñas está 
dispuesta a jugar, como el equipo de Mes-
si y Luis Enrique, siempre al ataque, bus-
cando la victoria a través del mejor juego, 
con deportividad y el máximo respeto. El 
‘9’, el dorsal de Luis Suárez en el Barça ac-
tual, Pichichi y  Bota de Oro, es ahora tam-
bién el dorsal de la Confederación pues es 
exactamente ese número, 9, el total de las 
actuaciones� y� objetivos� clave� definidos�
para su desarrollo hasta el 2021.

Con esa camiseta puesta y la mentalidad 
ganadora que le ha llevado hasta aquí 
este es el Congreso a partir del cual la 
Confederación, superado el primer año 
de consolidación de su propia estructura, 

La Confederació es proposa completar 
fins�a�nou�plans�de�desenvolupament�en�
tots els fronts d'aquí al 2021

La Confederació Mundial de Penyes està 
disposada a jugar, com l'equip de Messi 
i Luis Enrique, sempre a l'atac, buscant 
la victòria a través del millor joc, amb es-
portivitat i el màxim respecte. El '9', el 
dorsal de Luis Suárez al Barça actual, Pi-
txitxi i Bota d'Or, és ara també el dorsal 
de la Confederació doncs és exactament 
aquest nombre, 9, el total de les actua-
cions� i� objectius� clau� definits� per� al� seu�
desenvolupament�fins�el�2021.

Amb aquesta samarreta posada i la men-
talitat� guanyadora� que� l'ha� portat� fins�
aquí aquest és el Congrés a partir del qual 
la Confederació, superat el primer any de 
consolidació de la seva pròpia estructura, 

The Confederation is set to implement up 
to nine different action plans on all fronts 
from today until 2021.

The FC Barcelona Supporters Clubs World 
Confederation always wants to play, like 
the team of Messi and Luis Enrique, always 
attacking, seeking the triumph with the 
best game, fairness and maximum res-
pect. Number ̀ 9’ of Luis Suárez with Barça, 
current `Pichichi´ and European Golden 
Boot, is now also the number of the Confe-
deration, because there are exactly 9 key 
actions�and�objectives�defined�for� imple-
mentation until 2021.

With this tricot and the winning mentality 
that has led us to this point, this shall be 
the Congress from which the Confedera-
tion�–�once�that�the�first�year�of�consoli-
dation of its own structure has been com-

JUGUEM PER GUANYAR
JUGAMOS PARA GANAR
WE PLAY TO WIN

1950
Primera Penya 

Blaugrana 
Oficialitzada

1972
Primera Trobada de 

Penyes Barcelonistes 
a Montserrat

1992 
Desplaçament 

massiu a 
Wembley

1980 
Expansió de les 

Penyes a Catalunya

1950 1960 1970 1980 1990 2000
1992-2005 Expansió 
de les Penyes arreu del 
territori
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presenta� un� full� de� ruta� amb� la� finalitat�
última de millorar el model de Penya camí 
de l'excel•lència del moviment.

Els eixos d'aquesta maquinària penyís-
tica estan també clars, començant per 
donar-se a conèixer per conquerir noves 
complicitats, especialment entre la mas-
sa social, sumar nous socis i simpatit-
zants per seguir creixent i perfeccionar 
l'impacte i missió de les seves activitats.

Plans de professionalització de les Fede-
racions, de comunicació, de màrqueting, 
de formació i promoció esportiva, de mi-
llora de l'organització, imatge i funciona-
ment de cada Penya i de la seva relació en 
el seu entorn local o municipal conformen 
el més ambiciós guió de la història del mo-
viment. 

Igualment vol destacar el seu paper en 
l'àmbit solidari del club i de la seva Funda-
ció i conquistar un protagonisme impres-
cindible associat al creixement de les FCB 
Escoles per tot el món.

És clar que la Confederació surt a guanyar 
amb el millor equip possible, l'integrat per 
els seus 157.000 penyistes i el '9' a la sa-
marreta. Serà imbatible.

presenta�una�hoja�de�ruta�con�la�finalidad�
última de mejorar el modelo de Peña ca-
mino de la excelencia del movimiento.

Los ejes de esta maquinaria peñística 
están también claros, empezando por 
darse a conocer para conquistar nue-
vas complicidades, especialmente entre 
la masa social, sumar nuevos socios y 
simpatizantes para seguir creciendo y 
perfeccionar el impacto y misión de sus 
actividades.

Planes de profesionalización de las Fede-
raciones, de comunicación, de marketing, 
de formación y promoción deportiva, de 
mejora de la organización, imagen y fun-
cionamiento de cada peña y de su relación 
en su entorno local o municipal confor-
man el más ambicioso guión de la historia 
del movimiento. Igualmente quiere des-
tacar su papel en el ámbito solidario del 
club y de su Fundación y conquistar un 
protagonismo imprescindible asociado al 
crecimiento de las FCB Escoles por todo 
el mundo.

Está claro que la Confederación sale a 
ganar con el mejor equipo posible, el inte-
grado por sus 157.000 peñistas y el ‘9’ en 
la camiseta. Será imbatible.

pleted – shall present a road map with the 
final�purpose�of�improving�the�Supporters�
Club on its way to excellence.

The axles of this supporters clubs machi-
nery are also clear, beginning with gaining 
new mutual understanding, especially 
among the social mass, add new members 
and sympathizers to continue growing and 
perfect the impact and mission of its acti-
vities.

Plans for transforming the Federations 
into better professionals, communication 
and marketing plans, training and sport 
promotion plans, plans to improve the or-
ganization, the image and the operation of 
each Supporter Club and its relationship 
with the local or municipal environment 
conform the most ambitious road map of 
our movement. The Confederation also 
wants to reinforce its role in the area of the 
Club´s and its Foundation solidarity and 
gain the essential leading role associated 
with the growth of the `FCB Escola´ world-
wide.

It is quite clear that the Confederation 
wants to win with the best possible team, 
the team formed by 157,000 fans with the 
`9´ on their tricot. It shall be unbeatable. 

2010 2012 2013 2014 2015 2016

2006-2016 Expansió internacional del moviment

2010 
Obertura de 
l’Oficina d’Atenció 
a les Penyes

2010-2015 Inici del Projecte Penyes Segle XXI

2011 
Recuperació del 
Congrés durant el 
Gamper

2012
Creació del cens de 
penyistes
Establiment de la Jor-
nada de Treball i de la 
Institucional al Congrés 
de Penyes

2013
Reconeixement dels estatus 
a les Penyes i les seves 
Federacions Territorials

2014 
Inici del Projecte Soci Fem Penya
Primera edició del Carnet de Penyista
Els 30 presidents de Federacions 
esdevenen compromissaris 
de ple dret a l’Assemblea de 
Compromissaris del Club

2015
Creació de la 
Confederació Mundial de 
Penyes del FC Barcelona
Signatura del Conveni de 
la Confederació amb el 
FC Barcelona
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3
PLA DE PATROCINI

Consecució dels 
recursos necessaris 
per tirar endavant el 

projecte.

1PLA DESENVOLUPAMENT 
FEDERACIONS
Consolidació de la Confederació 
Mundial de Penyes i ajuda i 
formació a les Federacions 
dotant-les de recursos 
i estructura per a què 
puguin atendre a les 
seves penyes.

2 PLA DE COMUNICACIÓ
Millora de la comunicació entre la 

Confederació, les Federacions, 
les penyes i els penyistes 

amb la creació de les 
eines necessàries.

4SOCIS, FEM PENYA!
Apropament als socis del Club a 
les penyes, que les visquin com a 
seves i en formin part.

Encarats
cap el futur
AQUESTS SÓN ELS NOU PROJECTES QUE TRANSFORMARAN EL MODEL DE PENYA, 
SEGUINT LES DIRECTRIUS DEL PROJECTE PENYES S.XXI 2016-2021
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8
PLA DESENVOLUPAMENT 
CONSELL DE SOLIDARITAT

Foment de la responsabilitat 
social desenvolupant 

projectes solidaris globals 
que siguin promoguts per 

les penyes

5
PLA DESENVOLUPAMENT 
PENYA
Modernització i 
dinamització del model 
de penya, captant nous 
col•lectius i desplegant 
activitats i accions.

6 
PROJECTE PENYES CIUTAT
Adaptació del nou model de penya a la 
ciutat, convertint-les en associacions 
de referència als seus barris.

Encarats
cap el futur
AQUESTS SÓN ELS NOU PROJECTES QUE TRANSFORMARAN EL MODEL DE PENYA, 
SEGUINT LES DIRECTRIUS DEL PROJECTE PENYES S.XXI 2016-2021

9PROJECTE “DE 
CATALUNYA AL MÓN”
Creixement de les penyes al 
món, fidelitzant aficionats 
internacionals sobre tot en 
mercats estratègics pel Club

7PLA DESENVOLUPAMENT ESPORT I FORMACIÓ PENYES
Dinamització de les penyes a partir de la pràctica de l’esport de 
base, captant col•lectius i famílies
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ÀMBIT 1
CATALUNYA, PAÍS VALENCIÀ, ILLES 
BALEARS I CATALUNYA NORD
618 PENYES

1. El Barcelonès Est     37 penyes
2. El Barcelonès Oest    37 penyes
3. El Vallès     39 penyes
4. El Maresme     22 penyes
5. El Baix Llobregat    31 penyes
6. L’Anoia, L’Alt Penedès i Garraf   32 penyes
7. Bages, Berguedà i Cerdanya   36 penyes
8. Osona i el Ripollès    18 penyes
9. L’Empordà i la Catalunya Nord   26 penyes
10. Gironès, Selva Garrotxa i Pla   27 penyes
11. Les Terres de l’Ebre    40 penyes
12. Tarragona Nord    42 penyes
13. Ponent Nord     22 penyes
14. Lleida Sud     46 penyes
15. Comarques de Castelló    32 penyes
16. Comarques de València i Marina Alta  55 penyes
17. Comarques d’Alacant    45 penyes
18. Balears      31 penyes
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ÀMBIT 2
Resta d’Espanya
527 penyes

ÀMBIT 3
Resta del Món

101 penyes

19. Andalusia, Ceuta i Melilla   170 penyes
20. Múrcia 24 penyes
21. Castella-La Manxa 66 penyes
22. Extremadura 65 penyes
23. Madrid 16 penyes
24. Castella-Lleó 42 penyes

25. Galicia  28 penyes
26. Astúries / Cantàbria 34 penyes
27. Euskadi / Euskalherria 10 penyes
28. Aragó, La Rioja i Navarra 62 penyes
29. Canàries 10 penyes

PAÏSOS AMB MÉS PENYES
Marroc: 8 penyes
Suïssa: 8 penyes
França: 7 penyes
Cuba: 6 penyes
Alemanya: 5 penyes
Itàlia: 5 penyes
Estats Units: 4 penyes
Holanda: 4 penyes
Bèlgica: 4 penyes

PENYA BLAUGRANA BÖRSUNGAR (Islàndia) (distància fins a Barcelona: 2964km)

PENYA BARCELONISTA DE MONTEVIDEO ''HECTOR SCARONE'' (Uruguay) (distància fins a Barcelona: 10.353km)

PEÑA FC BARCELONA JAPAN (distància fins a Barcelona: 10.413km)

PENYA BARCELONISTA SAN FRANCISCO (USA) (distància fins a Barcelona: 9.571km)

BARCELONA FAN CLUB IN BISHKEK (Kyrgyrstan) (distància fins a Barcelona: 5.780km)

JORDAN ASSOCIATION OF THE BARCELONA CLUB PROMOTERS (Jordània) (distància fins a Barcelona: 3.165km)

25
26

27

28

21

23

24

20
19

22

29

Blaugranes
TANT SE VAL D’ON VENIM | 23



UNA NOVA LLAR
Sense moure’ns de les Corts ni enderrocar el Camp Nou arrenca el colossal 
projecte patrimonial i social que sorprendrà al món

L’Espai Barça sorprendrà a tots els qui el visitin quan s’hagi convertit en el més 
gran, modern i atractiu complex esportiu urbà del món. És un projecte de club, 
colossal i històric per la seva naturalesa i enorme transcendència patrimonial, 
econòmica, esportiva i sens dubte també social.

Aprovat el 2014 via referèndum, l’Espai Barça compromet a tots els que inte-
grem la gran família barcelonista. Tot i que es tracta d’una obra exigent, costo-
sa i que inevitablement plantejarà algunes incomoditats mentre es construeix, 
transformarà el nostre entorn, el barri de Les Corts, gràcies a un disseny i una 
aposta arquitectònica exclusius. Finalment li aportarà a la ciutat de Barcelona,   
a més d’un suau retoc del seu skyline, un altre irresistible encant per al visitant.

Des del Nou Camp Nou, dotat d’un mirador perimetral de 360   º a gairebé 50 me-
tres d’altura, la pròpia Barcelona podrà ser observada d’una manera diferent 
abastant la totalitat del seu ampli entorn. L’Aeroport del Prat i la Zona Franca, 
el�Litoral,�el�Baix�Llobregat,�el�Tibidabo,�la�part�alta,�la�Sagrada�Família�i�fins�als�
barris més allunyats de les Corts, cap al nord, es contemplaran des d’aquest 
passeig circular, excepcional, que coronarà el renovat estadi blaugrana.

Per a tots, i especialment per als penyistes, es con-
vertirà en la nostra nova casa i en un lloc de trobada 
on ara passem les millors hores de la nostra vida 
barcelonista. La perspectiva és poder gaudir de 
llargues jornades en una instal·lació oberta les 24 
hores del dies i els 365 dies de l’any amb més ser-
veis, restauració, hostaleria, oci, cultura i el millor 
l’esport a mà, inclòs l’espectacular nou Palau Blau-
grana�per�12.500�aficionats.

La remodelació, que s’integrarà harmònicament 
al barri de Les Corts amb un estadi amb tots els 
avenços i capacitat per aproximadament 105.000 
espectadors,�ha�de�garantir�l’eficiència�energètica�
i la sostenibilitat mediambiental. La primera peça, 
al Miniestadi de Sant Joan Despí, ja ha començat 
a construir-se per emprendre la fase principal pel 
que fa al Barça B pugui traslladar-se.

Els detalls i característiques de l’Espai Barça en la 
seva dimensió de conjunt van ser coneguts de pri-

ESPAI BARÇA
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mera mà pel Plenari en una recent visita a l’exposició permanent albergada a 
la Sala París de l’Estadi. El directiu responsable de Penyes, Pau Vilanova, i el 
comissionat de l’Espai Barça, Jordi Moix, van acompanyar als membres de la 
Confederació, que van poder conèixer de primera mà els complexos requisits 
d’una actuació patrimonial d’aquesta envergadura.
 

OBJECTIUS 
1 Construcció del Nou Camp Nou
2 Construcció del nou Palau a la ubi-
cació de l’actual Miniestadi
3 Trasllat del Miniestadi a un nou Mini 
a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de 
6.000 espectadors
4 Desenvolupament complementa-
ri d’activitats del Club a la ubicació 
actual� del� Palau.� Incloent� oficines,�
FCBotiga, Tour Experience, oferta 
gastronòmica
5 Millores d’accessibilitat i aparca-
ment
6 Integració del Campus al barri de 
Les Corts. Creació de zones obertes i 
passos públics que integrin l’activitat 
del Club a la ciutat
7 Aplicació de les millors pràctiques 
en� matèria� d’eficiència� energètica� i�
sostenibilitat mediambiental

CAMPUS 
BARÇA
A l’esplanada generada entre 
l’Estadi i el nou Palau s’ubicaran 
edificacions�complementàries:
�•�Oficines�del�Club
 • Camp Nou Experience / Tour
 • FCBotiga Megastore
 • Restaurants
 • Comerç Club
 • OAB, OAP i OAE
 • Espai Penyes
�•�Oficines�de�proveïdors�i�
col·laboradors del Club
 • Auditori 1899
 • Casal de l’Avi
�•�Oficina�ABJ
 • Taquilles
 • Altres serveis



Un dels trets més característics del teixit penyístic 
ha sigut sempre la vessant solidària i les accions de 
caire social

Al llarg d'aquesta temporada les penyes han organitzat prop 
de 200 actes solidaris adreçats a diferents col•lectius. Més de 
10.000 persones van ser mobilitzades per les penyes amb mo-
tiu del Partit Solidari, que va suposar un aforament de rècord 
al Camp Nou.
La Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, a través 
del seu Consell de Solidaritat, va participar activament en cau-
ses conjuntament amb la Fundació FCB. És el cas de la cam-
panya en favor dels refugiats "Tant se val d'on venim" o el re-
colzament a les persones afectades per malalties minoritàries.
Des del FC Barcelona, un any més es van realitzar les Jornades 
Socials amb Probitas que estan englobades dins del projecte 
Fem Valors Socials i organitzat per l'Àrea Social del Club i la 
seva Fundació. Centenars de nens becats per la Fundació Pro-
bitas van poder gaudir d'una experiència Barça i d'una jornada 
inoblidable a les instal•lacions del Club.

La dimensió 
solidària 
del moviment 
de penyes
UN DELS TRETS MÉS CARACTERÍSTICS DEL TEIXIT PEN-
YÍSTIC HA SIGUT SEMPRE LA VESSANT SOLIDÀRIA I LES 
ACCIONS DE CAIRE SOCIAL

Al llarg d'aquesta temporada les penyes han or-
ganitzat prop de 200 actes solidaris adreçats a 
diferents col•lectius. Més de 10.000 persones 
van ser mobilitzades per les penyes amb motiu 

del Partit Solidari, que va suposar un aforament de rècord 
al Camp Nou.
La Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, a 
través del seu Consell de Solidaritat, va participar activa-
ment en causes conjuntament amb la Fundació FCB. És 
el cas de la campanya en favor dels refugiats "Tant se val 
d'on venim" o el recolzament a les persones afectades per 
malalties minoritàries.
Des del FC Barcelona, un any més es van realitzar les Jor-
nades Socials amb Probitas que estan englobades dins del 
projecte Fem Valors Socials i organitzat per l'Àrea Social 
del Club i la seva Fundació. Centenars de nens becats per 
la Fundació Probitas van poder gaudir d'una experiència 
Barça i d'una jornada inoblidable a les instal•lacions del 
Club.



La dimensión 
solidaria del 
movimiento de 
peñas
UNO DE LOS RASGOS MÁS CARACTERÍS-
TICOS DEL TEJIDO PEÑÍSTICO HA SIDO 
SIEMPRE LA VERTIENTE SOLIDARIA Y LAS 
ACCIONES DE CARÁCTER SOCIAL

A lo largo de esta temporada las 
peñas han organizado cerca de 
200 actos solidarios dirigidos a 
diferentes colectivos. Más de 

10.000 personas fueron movilizadas por 
las peñas con motivo del Partido Solidario, 
que supuso una asistencia de récord en un 
partido solidario en el Camp Nou.
La Confederación Mundial de Peñas del FC 
Barcelona, a través de su Consejo de Soli-
daridad, participó activamente en causas 
conjuntamente con la Fundación FCB. Es 
el caso de la campaña en favor de los refu-
giados "Tant se val d’on venim" o el apoyo 
a las personas afectadas por enfermeda-
des minoritarias.
Desde el FC Barcelona, un año más se rea-
lizaron las Jornadas Sociales con Probitas 
que están englobadas dentro del proyec-
to Fem Valors Socials y organizado por el 
Área Social del Club y su Fundación. Cien-
tos de niños becados por la Fundación 
Probitas pudieron disfrutar de una expe-
riencia Barça y de una jornada inolvidable 
en las instalaciones del Club.

The solidary 
dimension of 
the Supporters 
Clubs movement
ONE OF THE MOST CHARACTERISTIC FEA-
TURES OF THE SUPPORTERS CLUBS MOVE-
MENT HAS ALWAYS BEEN THEIR SOLIDARY 
DIMENSION AND THEIR SOCIAL ACTIONS. 

During this season, the Su-
pporters Clubs have orga-
nized approximately 200 
solidary actions focussed on 

different target groups. More than 10,000 
have been mobilized by the Supporters 
Clubs for the Solidary Match, representing 
a�record�figure�for�a�solidary�game�at�the�
Camp Nou.
The World Confederation of Fan Cubs of 
the FC Barcelona, through its Solidarity 
Council, took actively part in conjoined 
causes with the FCB Foundation. This is 
the case of the campaign in favour of re-
fugees "Tant se val d’on venim" or the 
support to individuals affected by rare 
diseases. 
One more year, FC Barcelona celebrated 
the Social Days with Probitas which be-
long to the `Fem Valors Socials´ project, 
and organized by the Club´s Social Area 
and its Foundation. Hundreds of kids with 
grants of the Probitas Foundation enjoyed 
a Barça experience and an unforgettable 
day at the Club´s premises.  
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Un dels trets més característics del teixit penyístic ha sigut sempre la vessant solidària i les accions de caire social

Al llarg d'aquesta temporada les penyes han organitzat prop de 200 actes solidaris adreçats a diferents col•lectius. Més de 10.000 persones van ser mobilitzades per les penyes amb motiu del Partit Solidari, que va suposar un aforament de rècord al Camp Nou.
La Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, a través del seu Consell de Solidaritat, va participar activament en causes conjuntament amb la Fundació FCB. És el cas de la campanya en favor dels refugiats "Tant se val d'on venim" o el recolzament a les persones afectades per malalties minoritàries.

Des del FC Barcelona, un any més es van realitzar les Jornades Socials amb Probitas que estan englobades dins del projecte Fem Valors Socials i organitzat per l'Àrea Social del Club i la seva Fundació. Centenars de nens becats per la Fundació Probitas van poder gaudir d'una experiència Barça i d'una jornada inoblidable a les instal•la-
cions del Club.

Un nuevo impulso 
al crecimiento 
internacional de las 
Peñas
LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SIGUE 
MÁS VIVO QUE NUNCA, AHORA LIGADA TAMBIÉN A LAS 
FCB ESCOLES DEL MUNDO

El crecimiento internacional del movimiento 
peñístico está de enhorabuena. Las peñas 
ya están presentes en 53 países diferen-
tes. Hoy, la apuesta por este crecimiento se 

acentúa con el proyecto "De Catalunya al Món", que 
en los próximos años incrementará el número de pe-

LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL MOVIMENT SEGUEIX MÉS VIU 
QUE MAI, ARA LLIGADA TAMBÉ A LES FCB ESCOLES DEL MÓN

El creixement internacional del moviment penyístic 
està d'enhorabona. Les penyes ja són presents a 53 
països�diferents.�Avui,� l'aposta�per�aquest�creixe-
ment s'accentua amb el projecte "De Catalunya al 

Món", que en els propers anys incrementarà el número de pen-
yes al món de forma exponencial. Aquest projecte neix amb 
l'objectiu de créixer internacionalment a partir de la vinculació 
entre les penyes i les FCB Escoles. 
A partir de la creació d'una penya allà on hi hagi una FCB Escola 
i viceversa, es pretén fomentar la interacció entre les activitats 
formatives que es duen a terme a nivell formatiu a la FCB Esco-
la i a nivell social a la penya.

Un nou impuls 
al creixement 
internacional de les 
Penyes
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Un dels trets més característics del teixit penyístic ha sigut sempre la vessant solidària i les accions de caire social

Al llarg d'aquesta temporada les penyes han organitzat prop de 200 actes solidaris adreçats a diferents col•lectius. Més de 10.000 persones van ser mobilitzades per les penyes amb motiu del Partit Solidari, que va suposar un aforament de rècord al Camp Nou.
La Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, a través del seu Consell de Solidaritat, va participar activament en causes conjuntament amb la Fundació FCB. És el cas de la campanya en favor dels refugiats "Tant se val d'on venim" o el recolzament a les persones afectades per malalties minoritàries.

Des del FC Barcelona, un any més es van realitzar les Jornades Socials amb Probitas que estan englobades dins del projecte Fem Valors Socials i organitzat per l'Àrea Social del Club i la seva Fundació. Centenars de nens becats per la Fundació Probitas van poder gaudir d'una experiència Barça i d'una jornada inoblidable a les instal•la-
cions del Club.

A new push to the international 
growth of the Supporters Clubs
THE INTERNATIONALIZATION OF THE MOVEMENT IS MORE ALIVE THAN EVER BEFORE, NOW 
ALSO LINKED TO THE INTERNATIONAL `FCB ESCOLA’

The international growth of the Supporters Clubs movements is in luck. Supporters 
Clubs are already present in 53 different countries. Today, the commitment for this 
growth is reinforced with the project "De Catalunya al Món", which in the coming years 
will exponentially increase the number of Supporters Clubs around the world. This 

project is born with the objective of international growth based on the connection of the fan clubs 
with the ´FCB Escola´.  Based on the creation of a fan club wherever a `FCB Escola´ exists and vice 
versa, the aim is to enhance the interaction between the educational activities carried out by the 
`FCB Escola´ and at social level in the fan club. 

ñas en el mundo de forma 
exponencial. Este proyec-
to nace con el objetivo de 
crecer internacionalmente 
a partir de la vinculación 
entre las peñas y las FCB 
Escoles.
A partir de la creación de 
una peña allí donde haya 
una FCB Escola y vicever-
sa, se pretende fomentar 
la interacción entre las ac-
tividades formativas que 
se llevan a cabo a nivel for-
mativo en la FCB Escola y a 
nivel social en la peña.

Blaugranes
8. DE CATALUNYA AL MÓN | 29



La temporada 
en xifres 
penyístiques
Tanquem una nova temporada de rècord amb un 
creixement que ja arriba fins els 157.696 penyistes

El moviment 
de Penyes
 1.246�Penyes�Oficials
 157.696 Penyistes
 53�països�amb�presència�del�moviment

Desplaçaments
  230 Penyes desplaçades a Londres per l’elimina-

tòria europea davant l’Arsenal
  Més�de�1.000�Penyes�representades�a�la�final�de�la�

Copa del Rei
 Mobilització�de�10.000�aficionats�al�partit�solidari

  53
 países

Londres

  230
Actes
 883 actes de Penyes 
 314 actes amb representació del FC Barcelona
 196 actes solidaris
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Comunicació
 5.500.000 likes a Facebook
 148.000 seguidors a Twitter

Gestió
 Més de 9.000 trucades telefòniques
 Gestió de 21.000 correus electrònics
  Més de 7.000 visites i gestions de 

caràcter presencial
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El Grup Edelmira Calvetó, creado en 2011 en memoria 
de la primera socia del FC Barcelona (1913), volverá a 
tener protagonismo en el Congrés de Penyes, donde 
otorgará el premio anual que este colectivo del Barça 
concede en reconocimiento de la mujer al servicio del 

barcelonismo.

El Grupo se ha reforzado este año con las incoporaciones de  Ma-
ria Teixidor, directiva y vicesecretaria de la Junta, Rosa Maria 
Lleal y Sor Lucía Caram, patronas de la Fundació, Roser Tiana, 
miembro de la Comisión Social, Cristina Fàbregas, presidenta de 
la Peña Blaugrana Sallent y secretaria de la Federación de Peñas 
Blaugrana del Bages, Berguedà y Cerdanya, y la periodista Hele-
na García Melero.

Lo preside la vicepresidenta económica Susana Monje que hizo 
entrega de la primera edición de este galardón en 2014 al equipo 
Femenino del FC Barcelona. En aquella ocasión la jugadora Leire 
Landa recibió el premio antes de que la religiosa Sor Lucía Caram 
interviniera también para agradecer el compromiso solidario de 
las Penyes en su cruzada contra la pobreza infantil.

De cara a este Congreso el GEC ha deliberado en profundidad la 
concesión de una distinción tan importante y señalada que res-
ponda al objetivo de recuperar la memoria histórica de la mujer 
barcelonista, reivindicar el papel de las socias, impulsar el pro-
tagonismo�de�la�mujer�dentro�del�Club�y�reflexionar�sobre�el�pa-
pel de la mujer en el deporte.

Han pasado más de cien años desde que Edelmira Calvetó de-
safió�las�leyes�de�la�época�para�convertirse�en�la�primera�socia�
del FC Barcelona. El 1 de enero de 1913 fue cuando esta mujer 
pionera fue inscrita como miembro del club azulgrana a pesar de 
que los estatutos de 1911 sólo reconocían a los socios hombres, 
veinte años antes de que las mujeres tuvieran derecho a voto.

El Grup Edelmira Calvetó, creat el 2011 en memòria 
de la primera sòcia del FC Barcelona (1913), tornarà 
a tenir protagonisme en el Congrés de Penyes, on 
s'atorgarà el premi que aquest col•lectiu del Barça 
concedeix en reconeixement de la dona al servei 

del barcelonisme.

El Grup s'ha reforçat enguany amb les incorporacions de Ma-
ria Teixidor, directiva i vicesecretària de la Junta, Rosa Maria 
Lleal i Sor Lucía Caram, patrones de la Fundació, Roser Tiana, 
membre de la Comissió Social, Cristina Fàbregas, presidenta 
de la Penya Blaugrana Sallent i secretària de la Federació de 
Penyes Blaugrana del Bages, Berguedà i Cerdanya, i la perio-
dista Helena García Melero.

El presideix la vicepresidenta econòmica Susana Monje que 
va fer lliurament de la primera edició d'aquest guardó el 2014 
al equip Femení del FC Barcelona. En aquella ocasió la juga-
dora Leire Landa va rebre el premi abans que la religiosa Sor 
Lucía Caram intervingués també per agrair el compromís soli-
dari de les Penyes en la seva croada contra la pobresa infantil. 

De cara a aquest Congrés el GEC ha deliberat en profunditat 
la concessió d'una distinció tan important i assenyalada que 
respongui a l'objectiu de recuperar la memòria històrica de la 
dona barcelonista, reivindicar el paper de les sòcies, impulsar 
el protagonisme de la dona dins del Club i reflexionar sobre el 
paper de la dona en l'esport. 

Han passat més de cent anys des que Edelmira Calvetó va de-
safiar les lleis de l'època per convertir-se en la primera sòcia 
del FC Barcelona. L'1 de gener de 1913 va ser quan aquesta 
dona pionera va ser inscrita com a membre del club blaugra-
na tot i que els estatuts de 1911 només reconeixien als socis 
homes, vint anys abans que les dones tinguessin dret a vot.

El poder 
de la dona 

barcelonista

PREMI EDELMIRA CALVETÓ | PREMIO EDELMIRA CALVETÓ 

El poder de la mujer barcelonista
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Com a homenatge al desaparegut Edmundo Bazo, la 
Confederació Mundial de Penyes ha decidit crear 
un guardó amb el seu nom que es lliurarà tots 
els anys en el transcurs del Congrés Mundial de 
Penyes. Amb aquest premi es rendirà tribut a una 

institució, entitat, penya o persona per la seva contribució al 
foment de l’amistat entre socis, penyistes o aficionats. 
El premi, cada edició, farà justícia a una entitat o persona di-
ferents però, està clar, que per sempre més la farà a qui si-
gui fonamental en la germanor del món penyístic blaugrana. 
Edmundo Bazo va morir el 26 de juny del 2015, dos mesos 
després de fer 60 anys. Malgrat la duresa de la malaltia que 
se li va diagnosticar un temps abans, mai va defallir i fins poc 
abans del seu traspàs va estar al peu del canó, tant en la seva 
tasca professional com en la penyística.
Delegat, primer, del Consell Consultiu per Madrid i, des de la 
nova organització, president de la Federació de Penyes Bar-
celonistes de Madrid, Edmundo va ser un dels grans impul-
sors de la Confederació Mundial, que, sortosament, encara va 
poder veure néixer. Visionari com pocs dintre del moviment, 
va fer una tasca impagable com a ‘ambaixador’ del Barça en 
el territori més complicat per als nostres colors. I ho va fer 
sempre amb la més gran cordialitat i guanyant-se el reco-
neixement de la gent dels altres clubs. Per ell no eren enemics 
sinó simplement adversaris futbolístics. Per això va ser un 
dels impulsors d’AFEPE, de les trobades amb altres aficions o 
Federacions de penyes abans dels partits i, en especial per la 
seva rellevància, dels dinars previs als clàssics amb dirigents 
penyístics del Barça i del Real Madrid.
En el Congrés de l’any passat, se li va rendir un emotiu home-
natge, amb presencia de la seva vídua Maribel i els seus tres 
fills. Amb aquest nou guardó crear a la seva memòria, l’home-
natge al recordat Edmundo serà perenne… 

Como homenaje al desaparecido Edmundo Bazo, la 
Confederación Mundial de Peñas ha decidido crear 
un galardón con su nombre que se entregará todos 
los años en el transcurso del Congreso Mundial de 
Peñas. Con este premio se rendirá tributo a una ins-

titución, entidad, peña o persona por su contribución al fomento 
de�la�amistad�entre�socios,�peñistas�o�aficionados.
El premio, cada edición, hará justicia a una entidad o persona 
diferente pero, claro está, que para siempre la hará a quien sea 
fundamental en la fraternidad del mundo peñístico azulgrana. 
Edmundo Bazo murió el 26 de junio de 2015, dos meses después 
de cumplir 60 años. A pesar de la dureza de la enfermedad que se 
le diagnosticó un tiempo antes, nunca desfalleció y hasta poco 
antes de su traspaso estuvo al pie del cañón, tanto en su tarea 
profesional como en la peñística.
Delegado, primero, del Consejo Consultivo por Madrid y, desde 
la nueva organización, presidente de la Federación de Peñas 
Barcelonistas de Madrid, Edmundo fue uno de los grandes im-
pulsores de la Confederación, que, afortunadamente, aún pudo 
ver nacer. Visionario como pocos dentro del movimiento, hizo 
una labor impagable como ‘embajador’ del Barça en el territo-
rio más complicado para nuestros colores. Y lo hizo siempre con 
la mayor cordialidad y ganándose el reconocimiento de la gente 
de los otros clubes. Para él no eran enemigos sino simplemente 
adversarios futbolísticos. Por eso fue uno de los impulsores de 
AFEPE,� de� los� encuentros� con� otras� aficiones� o� Federaciones�
de peñas antes de los partidos y, en especial por su relevancia, 
las comidas previas a los clásicos con dirigentes peñísticos del 
Barça y del Real Madrid.
En el Congreso del año pasado, se le rindió un emotivo homena-
je, con presencia de su viuda Maribel y sus tres hijos. Con este 
nuevo galardón creado en su memoria, el homenaje al recordado 
Edmundo será perenne... 

UN PREMI PER HOMENATJAR EDMUNDO BAZO

UN PREMIO PARA HOMENAJEAR A EDMUNDO BAZO
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ÀMBIT 1 / ÁMBITO 1 / AREA 1
CATALUNYA, PAÍS VALENCIÀ, ILLES 
BALEARS I CATALUNYA NORD 

Zona 1: El Barcelonès Est
President / Presidente:
Jordi Monturiol González

Zona 2: El Barcelonès Oest
President / Presidente:
Salvador Balsells Alcobé

Zona 3: El Vallès
President / Presidente: Antoni Guil i Román
antoniguil@ibermapei.es

Zona 4: El Maresme
President / Presidente: Manel Flores Viera

Zona 5: El Baix Llobregat
President / Presidente: Vicenç Notari Aries

Zona 6: L’Anoia/L’Alt Penedès/Garraf
President / Presidente:
Jordi Abellán Martín

Zona 7: Bages/Berguedà/Cerdanya
President / Presidente: Ramon Burniol Creu

Zona 8: Osona i El Ripollès
President / Presidente:
Fsc. Xavier Canudas i Puigbó

Zona 9: L’Empordà i Catalunya Nord 
President / Presidente: Lluís Grau i Fullà

Zona 10: Gironès, Selva, Garrotxa i Pla
President / Presidente:
Joaquim Vall•llosera Pla

Zona 11: Les Terres de l’Ebre
President / Presidente:
Ramon Fibla Barrera

Zona 12: Tarragona Nord
President / Presidente: Pere Joan Cols

Zona 13: Ponent Nord
President / Presidente:
Pere Mentruit Fanes

Zona 14: Lleida Sud
President / Presidente: Lluís Pérez i Martí

Zona 15: Comarques de Castelló
President / Presidente:

Zona 16: Comarques de València i Marina Alta
President / Presidente: 
Salvador Torres Domènech

Zona 17: Comarques d’Alacant
President / Presidente: 
Francisco Baile Rodríguez

Presidents de Federacions 
Territorials de Penyes del FC 
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Zona 18: Illes Balears
President / Presidente: Antoni Vallespir

ÀMBIT 2: RESTA D’ESPANYA 
ÁMBITO 2: RESTO DE ESPAÑA
AREA 2: REST OF SPAIN

Zona 19: Andalusia, Ceuta i Melilla / Andalucía, Ceuta 
y Melilla
President / Presidente: 
Tomás Martínez Larrubia

Zona 20: Múrcia / Murcia
President / Presidente: Juan Carrión Tudela

Zona 21: Castella La Manxa 
Castilla - La Mancha
President / Presidente: Daniel Peinado

Zona 22: Extremadura
President / Presidente: 
Miguel Ángel Cruz Macías

Zona 23: Madrid
President / Presidente: 
Esteban García Urbanos

Zona 24: Castella i Lleó / Castilla y León
President / Presidente: Nicolás Pérez

Zona 25: Galícia / Galicia
President / Presidente:
Salvador Cerviño Juncal

Zona 26: Cantàbria / Astúries - Cantabria / Asturias
President / Presidente:
Matías Álvarez Menéndez

Zona 27: Euskadi
President / Presidente: 
Gorka Muñoz Rojo

Zona 28: Aragó / La Rioja / Navarra - Aragón / La Rioja 
/ Navarra
President / Presidente:
Miguel Iranzo Hernández

Zona 29: Canàries - Canarias
President / Presidente:
Jose Yamal Hawach Vega

ÀMBIT 3: MÓN 
ÁMBITO 3: MUNDO
AREA 3: REST OF THE WORLD

Zona 30: Món / Mundo / World
President / Presidente: 
Antonio Freire Orellana

Presidentes de Federaciones Territoriales de 
Peñas del FC Barcelona

Presidents of the FC Barcelona Supporters 
Clubs Territorial Federations
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