
SECCIONS DEPORTIVES ESPANYOL  

Dels pericos,                                pels pericos 



¿Qui som? 

Seccions Deportives Espanyol es un Club 
deportiu que impulsat per l’ espanyolisme i 
mitjançant la participació en competicions 
esportives federades de diferents esports tret del 
futbol, on ja ens sentim representats, pretenem 
homenatjar les seccions esportives de l’ Espanyol i 

propagar els seus sentiments. 

. 
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Qui som Dels pericos , pels pericos 

Inspirats pels orígens dels clubs esportius en que els 
seus impulsors i socis eren partícips del seu club i 
mitjançant una gestió responsable fomentaven la 
pràctica esportiva i el sentiment cap el seu club, 
pretenem homenatjar a les seccions i fomentar els 
sentiments que conformen l’ Espanyol. 

 

Objetius 
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Sentiments 

El club pretén ser un punt d’unió i trobada 
del sentiment perico, estem oberts a tots 
aquells que fomentin aquest sentiment i hagin 
sigut o segueixin sent part d’aquest sentiment. 
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Sentimientos 

El club pretende ser un punto de unión y 
encuentro del sentimiento perico, estamos 
abiertos a todos aquellos que fomentan o 
hayan sido o sean parte de este sentimiento. 

 

Primer equip 

. 

Comencem amb un equip sènior de hoquei patins 
(secció històrica i encara avui el segon club amb 
més copes del Rei) ja que comptem amb el suport 
de’n Carlos Feriche ex seleccionador espanyol. A la 
2a catalana, 5è nivell estatal, ja que considerem 
que hem de guanyar les categories en el terreny 
esportiu. Amb el impuls dels pericos tenim 
estudiat l’ inici en altres seccions com el basquet o 
futbol sala. 
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      Un club de cantera 

         
Volem que sigui una peça fonamental del projecte, 
per això el principal objectiu del segon any serà la 
posada en funcionament de categories inferiors. 
Volem invertir bona part dels nostres recursos en 
els més petits, inculcant els valors de l’esport. 
Crear un ambient esportiu i sa on els més joves es 
puguin desenvolupar. 

 



Socis 

. 

Socis 
Dels pericos , pels pericos 

Volem ser un Club de Socis on els socis  
col·laboradors siguin partíceps i pilar fonamental 
del desenvolupament i esdevenir del club. Que 
tots els pericos que vulguin participar de forma 
activa puguin fer-ho de tal forma que el Club arribi 
tan lluny com els pericos ens involucrem. En el 1r 
any ens hem marcat l’ambicios objetiu d’arribar 
als 1.000 socis. 
 



Partits Dels pericos , pels pericos 

Tenim aparaulades 2 instal·lacions on es 
disputaran els partits, però volem convertir 
cada partit en una festa i una oportunitat dels 
pericos per trovar-se i poder mostrar els seus 
sentiments. Els partits han de ser l’excusa 
perfecta paer crear un espai de retrobament i 
animació deportiva i sana. 

 
 

Partits 
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Obra social 

  Com a club compromés amb la societat que 
ens envolta volem participar en campanyes 
i amb associacions de caràcter social i 
solidari. Retornant  així a la societat el que 
rebem d’ella. 

 



Presència a les xarxes socials Dels pericos , pels pericos 

 Una alta presència a les xarxes socials. 
Amb  una massa social dinàmica i activa les 
visites a la página web, les diferents xarxes 
socials i les  aparicions en els mitjans s‘han 

de multiplicar. 
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Partim de la presència a les xarxes socials 
dels col·lectius i impulsors del club. 
L’Espanyol ha arribat a 1.000.000 de 
seguidors a les diferents xarxes socials. 
APMAE te més de 3.000 seguidors entre 
Facebook i twitter. 
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La presència de Seccions Deportives 
Espanyol en els mitjans de comunicació 
podrá donar-se tant en mitjans 
especialitzats dirigits als pericos, premsa 
deportiva general, seccions esportives de 
mitjans generalistes o medis especializats 
en un esport. Això ens dona l’oportunitat 
d’apareixer en molts mitjans. 
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Hi ha la referència de experiencies similars 
que van tenir impacte a la premsa i mitjans 
de gran difusió tant a nivel estatal como a 
Catalunya como son: Mundo deportivo, As, 
Sport, Diario La Grada, Pericosonline, 
tv3/esport3/ 3/24.  
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PREU TEMPORADA 2017/18 

 
Espai A + Nom  5.000 € 
(Exemple: SEAT ESPANYOL) 
Espai A   3.000 € 
Espai B   1.500 € 
Espai C   1.000 € 
Espai D   1.000 € 
Espai E   1.000 € 
Espai F   1.000 € 
Espai G   1.000 € 
Espai H      500 € 
Espai I      500 € 

 A més de presència destacada dels 
sponsors a la web, newsletter, cartell 
informatiu horaris partits i a totes les 
comunicacions. 
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Espai J   500 € 
Espai K   450 € 

Possibilitat d’apareixer a la 
sudadera de Seccions deportives  
Espanyol 
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Empresa Col·laboradora  400 € 
 

Penya Col·laboradora   100 € 
 

 Presència destacada a la web,    newsletter, cartells   
informatius horaris partits i a todas les comunicacions. 
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Soci Or     100 € 
 
Soci Plata     50 € 
 
Soci Brontze     25 € 
 
Soci      10 € 

UN CLUB PROPIETAT 

DELS SOCIS 


