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En aquest document detallarem les accions i activitats més destacades fetes per l’associació 

des del mes de juny del 2011, quan es va triar la nova Junta Directiva, fins el mes de maig. 

 

Potenciació del lloc web de l’associació 

 

Durant aquests mesos, en especial durant els mesos de maig, juny i juliol de 2011, s’ha 

construït, ampliat i potenciat, el nostre lloc web, que ha passat d’estar el 6è en 

posicionament del google al primer lloc. Amb un promig de 50 visites diàries, amb puntes 

de fins 470 visites. 

 

Participació al 4rt congrés de Football Supporters Europe a Dinamarca 

 

Entre els dies 1, 2 i 3 de juliol, l’APMAE va participar al 4rt congrés de Football 

Supporters Europe, una associació de seguidors a aquest esport d’àmbit europeu del qual 

APMAE es membre. Aquesta edició va ser la posterior de la celebrada al nostre estadi i en 

la qual APMAE va participar activament en la seva organització. 

 

El congrés va ser una bona manera d’establir contacte amb aficionats i organitzacions 

similars a APMAE, fent possible així posteriors col·laboracions. 

 

Comunicacions electròniques 

 

L’APMAE va obrir una nova adreça electrònica amb domini propi, apmae@apmae.net. 

 

L’associació es comunica amb 60 afiliats a través, entre altres maneres, de correu 

electrònic, amb un important estalvi de temps i també econòmic. 

 

Facebook 

 

L’associació va obrir un perfil i una pàgina al Facebook, a més d’un grup contrari a la línia 

editorial del diari Gol en relació al nostre club. El perfil compta quan escric aquest informe 

amb 524 seguidors, la pàgina amb 99 i el grup amb 322. 

 

A més, també som administradors del Facebook de FASFE, la federació que engloba a les 

associacions de petits accionistes del futbol espanyol. 

 

El passat mes d’agost també es va obrir un compte al Twitter on comptem amb 216 

seguidors. 
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Candidatura al Consell d’Administració 

 

L’APMAE, va presentar candidatura al Consell d’Administració a la Junta General 

d’Accionistes del dia 12 de Juliol de 2011, desprès de ser acordat en l’assemblea 

extraordinària. Això va comportar entre altres aspectes, l’actualització del nostre model de 

club, que es va presentar com programa electoral, i una major visibilitat de l’associació i 

presència als mitjans de comunicació. Si be el resultat de la votació a la JGA va ser d’un 

3% en percentatge d’accions, un 33% dels accionistes ens va donar el seu suport. 

 

Comunicat de premsa el 8 de setembre de 2011 

 

Comunicat de premsa a ran de diversos esdeveniments com la dimissió de Morales i 

destitució de Ferran Manresa, el cobrament de plusvàlues per la venta del jugador Osvaldo i 

l’ impagament de retribucions a jugadors de la plantilla. 

 

Encontre amb Josep Sanchez-Llibre i Josep Antoni Duran i Lleida per la nova Llei de 

l’Esport 

 

Com a integrants de FASFE van tenir una breu trobada amb dirigents de CiU per 

intercanviar opinions referents a la nova Llei de l’Esport. 

 

Incorporació a Supporters Direct 

 

D’acord amb la nostra assemblea, es va aprovar l’ incorporació de l’APMAE a Supporters 

Direct, associació d’àmbit europeu que promou la participació i propietat dels aficionats en 

el govern dels seus clubs. 

 

APMAE amb Triodos Bank 

 

L’APMAE va obrir el seu compte bancari amb l’entitat financera de referència de la banca 

ètica europea. 

 

Trobada amb el Sr. Ciprés 

 

Tres representants de l’APMAE es van entrevistar amb el Conseller responsable de l’Àrea 

Social, on van debatre sobre el nostre posicionament en aquesta area. 

 

Conferència Xè aniversari 

 

Amb motiu del desè aniversari de l’associació, es va organitzar al mes d’octubre una 

conferència amb la presència del Professor J.M. Gay, i companys de FASFE (J.A. Zalba, 

president de FASFE i dels petits accionistes del R. Zaragoza, i E. Abejón secretari dels 

petits accionistes del At. Madrid) i del membre de Supporters Direct Kevin Rye. 

 

 

 

 



Col·loqui a 9 barris 

 

L’APMAE va ser convidada a participar a una conferència a la Penya Espanyolista de 9 

Barris. El nostre company Xavier Pujol va parlar com a representant de l’associació sobre 

la situació financera del Espanyol. 

 

Entrevista amb el President Ramon Condal 

 

Representants de l’APMAE es van reunir amb el President Ramon Condal en el marc de les 

trobades organitzades entre representants de col·lectius blanc-i-blaus i el President. 

 

Comunicat conjunt a favor d’una escola plural 

 

La Curva, la Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol i l’APMAE, van subscriure 

un manifest contra les practiques d’adoctrinament que es realitzaven en alguns centres 

escolars a favor del FC Barcelona. 

 

Assemblea ordinària del dia 12 de desembre 

 

El 12 de desembre de 2011 es va fer l’assemblea ordinària prèvia a la Junta General 

d’Accionistes. Es va dur a terme a la sala d’actes de la Casa Elizalde. L’acte va ser obert. 

 

Junta General d’Accionistes del dia 19 de desembre de 2011 

 

L’APMAE  va fer dues intervencions en la citada junta, Xavier Pujol per la part economica 

i Roman Escuer per la social. 

 

L’associació va votar en contra del comptes i la gestió social, obtenint un recolzament del 

5% de les accions. 

 

Campanya contra el Diari Gol 

 

Degut a la línia editorial d’aquest mitja envers a l’Espanyol i els seus aficionats, l’APMAE 

inicia una sèrie d’accions com demanar a la Generalitat la supressió i retorn de les 

subvencions que li va atorgar, escrits als anunciants, i animar als aficionats que facin igual. 

A més es va presentar una queixa al Col·legi de Periodistes amb un resultat positiu. 

 

Edició i presentació del llibre de l’APMAE 

 

L’APMAE va editar el llibre del President, Ferran Marín, “L’Economia de l’Espanyol per a 

no Economistes, Informe Temporada 2010-2011” coincidint amb la festivitat de Sant Jordi. 

El llibre explica de forma entenedora la situació dels comptes de l’Espanyol. 

 

Va tenir una forta repercussió als mitjans de comunicació i es va dur a terme una 

presentació a Barcelona i altre a la Penya Blanc-i-Blava de Blanes. 

 

 



Stand a l’Aplec de Penyes 

 

L’APMAE va comptar amb un stand al Aplec de Penyes organitzat per la Penya 

Espanyolista d’Argentona. 

 

 

Roda de premsa de fi de temporada 

 

L’APMAE va oferir una roda de premsa a final de la temporada per fer una valoració de la 

mateixa, i manifestar la nostra postura davant la situació de desgovern i les manifestacions 

del ex conseller Sr. Antonio Morales, així com exigir la presentació d’un full de ruta en la 

gestió del club en una Junta General d’Accionistes de caràcter extraordinària. 

 

Desprès de mantenir una reunió amb el Conseller Delegat Sr. Joan Collet i el Vice 

President  i responsable de l’àrea econòmica Sr. Sergio Oliveró, s’arriba a l’acord de fer 

Junta en el mes d’Octubre. 

 

 

 

 


