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INFORME DE GESTIÓ DE L’APMAE A L’EXERCICI 2012 

 

 Presentació d’un escrit de queixa al Consell de la Informació de Catalunya (CIC) 

pels continus menyspreus cap al Espanyol i els seus aficionats perpetrats pels 

antics propietaris del “Diario Gol” . La queixa va ser parcialment estimada.        

A més de la queixa al CIC, a través d’un grup del Facebook creat per l’APMAE i 

que va aplegar a més de cinc-cents membres, es van realitzar altres accions 

paral·leles com enviar mails de queixa als anunciants i publicacions a les seves 

pagines de Facebook. 

 Assistència a la conferència del Professor J.M. Gay a la Universitat Abad Oliva 

el 30 de març. 

 Columna d’opinió de l’APMAE al lloc web “Cronica Perica”. 

 Participació regular als programes radiofònics “Tiempo de Espanyol” i “Sin 

Concesiones”. 

 Publicació del llibre editat per l’APMAE “L’Economia de l’Espanyol per a no 

Economistes, Informe APMAE Temporada 2010-2011”. 

 Valoració pública de la Temporada 2011-2012 el 21 de maig de 2012. 

 Reunió amb el Conseller Delegat Sr. Joan Collet i el Vice President econòmic Sr. 

Sergio Oliveró el dia 30 de maig, acordant l’avançament de la Junta General 

d’Accionistes al mes d’octubre, amb l’exposició per part del Consell 

d’Administració del seu projecte estratègic. 

 Participació de l’APMAE en l’Aplec de Penyes d’Argentona amb un estand 

propi. 

 Conferència a la Vila de Blanes convidats per la Penya d’aquesta localitat. 

 Participació de l’APMAE al 5è congrés de Football Supporters Europe celebrat a 

Istambul. 

 Participació i creació amb FASFE d’una campanya de signatures contra els 

horaris dels partits de futbol a traves de la plataforma Change.org. 

 Elaboració i difusió, conjuntament amb FASFE i Supporters Direct de l’enquesta 

als aficionats relacionada amb la propietat i participació dels aficionats 

europeus en els seus clubs. 
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 Publicació el 4 d’octubre d’una nota de premsa en relació a les 3 rodes de 

premsa realitzades pel President Sr. Ramon Condal en l’espai de 4 dies, 

mostrant una falta de claredat d’objectius i de constant improvisació. 

 Creació d’un compte de Twitter de l’APMAE. 

 Fusió de la candidatura de l’APMAE amb la de Genètica Perica encapçalada pel 

Sergio Oliveró. 

 Obtenció d’un 8% de vot a la Junta General d’Accionistes del 19 de novembre. 

2660 accionistes van votar per la candidatura Oliveró-APMAE per 1385 la 

candidatura liderada pel Sr. Joan Collet. 

 Publicació el 21 de novembre d’una nota de premsa en relació als resultats de 

la Junta General d’Accionistes i dels lamentables fets que van succeir. 

 Organització conjuntament amb FASFE i Supporters Direct de les jornades per 

a la millora del govern dels clubs a través de la participació dels seus aficionats 

que es van dur a terme a Madrid entre el 25 i 26 de gener. A més de la 

elaboració d’una guia per a la creació d’associacions d’aficionats que es va 

publicar al mes de juliol de 2013. 


