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APMAE

17/03/2014

Enguany, degut a que la final de copa es entre el FC. Barcelona i el R. Madrid,
el setè classificat podria disputar l'Europa League de la propera temporada.

No escriuré sobre les possibilitats de que l'Espanyol quedi en aquesta posició,
a diferència d'altres companys de columna, jo no entenc gaire de futbol, així
que en tot cas ells haurien d'opinar al respecte, de manera que parlaré d'un altre
aspecte sobre la participació en competicions europees de clubs.

Crec oportú remarcar que la UEFA és una associació privada i que estableix les
seves pròpies normés respecte a l'organització i els requisits de participació en
les competicions que ella organitza, unes competicions a les que s'accedeix
per invitació, i per ser convidats s'ha de complir uns requisits esportius i estar
en possessió de la llicència UEFA.

Parlaré breument sobre la llicència UEFA que a Espanya concedeix per
delegació la RFEF i posteriorment és la UEFA la que dona l'ok definitiu.

Per obtenir-la, els clubs han de complir unes normes econòmiques, normes que
s'enduriran amb l'entrada en vigor a la temporada 2014/2015 del reglament de
joc net financer de la UEFA (Financial Fair Play). Un reglament que ha provocat
que la LFP estableixi el seu propí reglament a la seva imatge que va entrar en
vigor aquesta mateixa temporada.

No comentaré els requisits econòmics establerts per la LFP i la UEFA, però no
em puc estar de dir que si s'hagués aplicat a Espanya fa 20 anys, no hagués
calgut arrabassar la titularitat dels clubs als seus legítims propietaris, els socis,
que durant generacions els van crear, fer créixer i en molts casos els van dotar
de patrimoni. Vint anys de Societats Anònimes Esportives han demostrat el
rotund fracàs d'aquest model de gestió.

Parlaré més concretament de l'article 35 del Reglament de Joc Net Financer,
que curiosament no parla d'economia, sinó de la implantació als equips, com a
requisits per obtindre la llicència UEFA, de la figura del Supporters Liaison
Officer (S.L.O.). Ho podríem traduir com l'enllaç oficial amb els aficionats.

Qui desitgi una més extensa informació sobre que es i que fa, pot trobar a
l'apartat de la Biblioteca del nostre web, el manual de la UEFA traduït per
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l'associació Supporters Direct, de la que APMAE és membre. Evidentment no
totes les lligues europees tenen els mateixos problemes i no es pot aplicar al
100%, pel que s'ha de considerar com a una guia.

L'existència d'aquesta figura com a requisit per obtindre la llicència UEFA, neix
de les converses entre aquesta i les associacions d'aficionats d'àmbit europeu
com Football Supporters Europe, de la que APMAE també és membre, i
Supporters Direct. L'objectiu es aconseguir una major participació i
protagonisme dels aficionats en el dia a dia del club, un instrument per a la
seva implicació i reducció de conflictes entre aquests i les directives, policies i
seguretat privada, administracions publiques, o entre diferents grups o faccions
entre els mateixos aficionats.

Qui es?

S'ha de tenir molt clar per tothom, cosa que pot ser força complicada, que és
un enllaç entre els aficionats i les directives, no pas un representant de cap
d'ells.

Qui el tria?

El tria en darrera instància el club, l'ideal és que sigui d'acord amb les
associacions d'aficionats (federacions de penyes, grups d'animació i altres
col•lectius destacats entre els aficionats). Forma part de l'estructura del club i
és retribuït pel mateix.
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Amb quins criteris es tria?

És imprescindible comptar amb la confiança dels aficionats, per tant ha de ser
algú sorgit de la grada, conegut i reconegut per aquesta, que coneix als
aficionats "clau", amb experiència amb la gestió de grups de persones i
capacitat per treballar en equip, habilitats comunicatives i psicològiques amb
les que pugui reconduir situacions conflictives i potencialment perilloses, que
domini la comunicació a les xarxes socials i als fòrums d'Internet, posició ferma
contra de la violència, no significat políticament, amb flexibilitat horària,
coneixement mig de l'anglès, responsable, motivat...

Que fa?

Les tasques són moltes i diverses, tantes que en clubs com l'Ajax el SLO te
dos ajudants. Només citaré les que crec que son les més destacades, si
desitgeu més informació descarregueu-vos el manual del SLO que trobareu al
apartat "Biblioteca" del nostre lloc web.

a) Tasques rutinàries: Comunicació amb els aficionats
(presencialment, mail, telèfon...) manteniment de la seva pàgina
al web del club, xarxes socials, newsletter...) participació a
reunions de grup de treball del club que afectin als aficionats on
exposarà les demandes e inquietuds d'aquests, se li fa saber el
posicionament del club, dona el seu punt de vista...) reunions
periòdiques amb aficionats, responsables de seguretat,
representants de l'ajuntament entre d'altres, assistència a
sessions formatives, redactar informes...

b) Als partits de casa: Reunions amb els responsables de
seguretat, amb el SLO del equip visitant (abans i desprès del
partit) assistir a requeriment de la seguretat o dels aficionats per
mediar entre ells, assistir als grups d'aficionats si prèviament li
han comunicat la realització d'un tiffo...

c) Als desplaçaments organitzats: Reunions prèvies amb els
responsables de seguretat del equip local i el seu SLO, reunions
prèvies amb els representants dels aficionats que es desplacin
(recomanacions, consell sobre els llocs on es millor anar i no
anar) atendre les consultes d'altres aficionats que es volen
desplaçar, supervisió de la venta anticipada d'entrades, desplaçar-
se i estar-se amb els aficionats a l'estadi, ser l'intermediari entre
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els responsables de la seguretat i els aficionats, coordinar-se
amb la seguretat per gestionar la sortida de l'estadi...

d) Altres tasques: Organitzar i coordinar trobades entre aficionats
i directius, organització amb representants dels aficionats
d'activitats socials (trobades de jugadors amb els aficionats, a
escoles, hospitals..., tornejos socials, actes promocionals amb
patrocinadors...

Quan han de tenir els clubs un SLO?

La temporada passada. Que jo sàpiga, i ho he consultat amb altres companys
d'altres equips de la lliga espanyola, cap equip espanyol en te, el que més
s'aproximaria serien els defensors dels socis que alguns club com en nostre
tenen (encara que al web del club no apareix cap enllaç a la seva pàgina, no és
una excepció, només he trobat un link que dirigís al defensor del soci al web de
l'Osasuna, on també es poden trobar els comptes, el pressupost i els estatuts
del club, un aspecte a imitar).

En altres lligues com la anglesa, la portuguesa, la danesa, etc, ja existeix
aquesta figura, a Alemanya des dels anys 90.

Quan entra en vigor el Fianancial Fair Play?

La propera temporada... en teoria. Al darrer congrés de FSE celebrat al
Amsterdam Arena, el Secretari General de la UEFA Gianni Infantino, ens va
assegurar que aplicarien el reglament sense mirament, i posava com exemple
la exclusió del Málaga, semi finalista de la Champions. Però clar, una cosa eé
expulsar al Malaga i una altre fer fora al PSG, Chelsea, Manchester City...

I sobre el requisit de que els clubs comptin amb un SLO, veurem què passa
amb els clubs espanyols, si depresa i corrent nomenen un, si intenten fer veure
que el defensor del soci o el responsable de l'oficina d'atenció al soci és una
figura anàloga, o si simplement, no fan res.

Malgrat que la nostra situació econòmica és molt dolenta, i independentment
de que sigui una obligació de la UEFA, l'experiència d'aquesta figura en lligues
on han donat suport a la seva implantació, el cas més evident es Alemanya, ha
sigut molt positiva, pel que crec que valdria la pena la seva instauració si
realment s'aposta per a que això funcioni, perquè també hi ha el cas de lligues
com la noruega, en que no ha funcionat per la manca d'implicació dels seus
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Tweet 4

dirigents.

Des de l'APMAE, oferim al club la nostra col•laboració per a obtenir més
informació sobre aquesta figura.

Ferran Marín
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· fa 1 setmana

Llamémoslo "Supporters Liaison Officer" o un ya españolizado "Coordinador
Oficial del Socio", que sigue significando lo mismo que el más simple "Defensor
del Socio" por el que hace años vengo reclamando desde este ventanal POL su
existencia oficializada en nuestro RCDE, desde que dejamos de ser socios de
CLUB con voz y voto, a convertirnos en SAD, sin voz ni voto, y sí meros
comparsas, debido al total desprecio de nuestros derechos como parte vital de su
misma Historia, por parte de esa LFP, sin oposición alguna y total sumisión
desde nuestra entidad. Espero que este detallado documento del docto Ferran
Marin, sirva para algo positivo tanto si podemos subirnos al tren europeo, como si
no es posible este año....

· fa 1 setmana

Si el càrrec és remunerat, al SLO de torn merescudament o no li plouran pals a
dojo, en aquest país som així ....

12M'agrada
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