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Barcelona, 4 de gener de 2016 

 

Des de l’APMAE quedem perplexos davant les declaracions del ex directiu del FC. 

Barcelona, Sr. Toni Freixa referent a crits racistes al partit entre el RCD. Espanyol i el FC. 

Barcelona del dia 2 de gener de 2016, així com la informació sobre aquest i altres fets del 

mateix partit que van fer alguns mitjans de comunicació. 

 

Abans de res volem manifestar el nostre compromís contra qualsevol tipus de violència i 

discriminació al futbol. Som membres de la federació d’associacions contra el racisme 

FARE (Football Against Racism in Europe) i conjuntament amb l’Espanyol hem realitzat 

diverses campanyes contra el racisme, la darrera fa dos mesos amb la participació de 

futbolistes i tècnics (https://www.youtube.com/watch?v=Bx-OMzM-imw) 

 

Dit això, no podem tolerar lliçons de qui sent directiu del FC. Barcelona, va participar en 

traspassos de jugadors menors desobeint les normes de la FIFA, va signar un acord de 

patrocini amb un govern que viola de manera sistemàtica els drets humans i finància 

organitzacions gihadistes, o que presumptament va participar en un frau fiscal quan es va 

fitxar a Neymar. A més que tampoc li recordem cap declaració o twit sobre el frau fiscal 

comés per Mascherano o el presumptament comesos per Adriano i Messi. 

 

Pel que respecta a la cobertura informativa que van fer del partit diversos mitjans de 

comunicació es una mostra més del baix nivell i sensacionalisme de bona part de la premsa 

esportiva. Malgrat la reiteració d’informació falsa o inexacta dels darrers anys, com el cas 

dels imaginaris càntics de “Puta Catalunya” o els que es desitjaven, segons la imaginació 

malalta d’un “periodista” la mort del fill de Piqué, mai deixa de sorprendre’ns la increïble 

manca d’objectivitat, en especial en els partits en que el FC. Barcelona no assoleix la 

victòria, on sembla que l’Espanyol hagi de demanar perdó per no haver permés als 

blaugranes aconseguir la victòria. 

 

Hem de dir que no vam trobar aquesta contundència condemnatòria per part de molts 

mitjans de comunicació quan en els darrers dos derbis disputats a Montjuïc uns aficionats 

del FC. Barcelona van llençar bengales enceses contra aficionats de l’Espanyol de manera 

intencionada. 

 

Donat que en poc dies han de jugar dos cops més el FC. Barcelona i el RCD. Espanyol, 

qualifiquem d’irresponsable aquesta manera sensacionalista de cobrir aquest partit, doncs si 

be poden aconseguir redits d’audiència, també augmentarà de manera significativa el risc 

d’incidents violents entre aficionats. 

 

Per últim secundem les declaracions al respecte del nostre President, Sr. Joan Collet, així 

com les accions de la Federació Catalana de Penyes del RCD. Espanyol i les del soci Sr. 

Arnau Baqué, en defensa del bon nom de la institució.  

 

LA JUNTA DE L’APMAE 

https://www.youtube.com/watch?v=Bx-OMzM-imw

