
INFORME GESTIÓ APMAE 

EXERCICI 2017/18 



ASSISTÈNCIA AL CONGRÉS DE 
SUPPORTERS IN CAMPO A PRATO 
(ITALIA) PROGRAMA ERASMUS + 
D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES ENTRE 
ASSOCIACIONS I FEDERACIONS 
D’AFICIONATS 



L’APMAE forma part de diferents 
federacions d’associacions d’aficionats del 
futbol de diversos àmbits, tant a nivell 
estatal com europeus. 
 
Dintre del programa d’intercanvis 
d'experiències impulsada des de la Unió 
Europea, vam assistir a la trobada dels 
nostres col·legues italians a Prato, a prop 
de Florència (italia) 



PATROCINI DELS EQUIPS DE VOLIEBOL I 
HOQUEI PATINS DE SECCIONS DEPORTIVES 

ESPANYOL 





L’APMAE no només va ser la impulsora 
de Seccions Deportives Espanyol, 
també va donar suport econòmic en 
forma de patrocini a les seccions 
d’hoquei patins i voleibol, a més 
d’integrar a quatre membres de la 
seva Junta Directiva a la del nou club. 
A més de suport logístic i de 
comunicació i contactes 



SIGNATURA DEL 
MANIFEST “PER UN 
RCDE STADIUM EN 

BLANC-I-BLAU 



En una situació de tensió a les grades 
del nostre estadi a conseqüència dels 
esdeveniments politics viscuts a 
Catalunya en la passada tardor, no 
vam dubtar de reunir-nos amb altres 
actors de la vida social de l’Espanyol 
per sumar esforços en intentar de 
reduir la conflictivitat a les grades de 
l’estadi entre aficionats de l’Espanyol. 



POSSICIONAMENT 
DE L’APMAE 

DAVANT DE LA 
CAMPANYA 

D’ABONAMENTS 



L’APMAE VA MOSTRAR LA SEVA 
DISCONFORMITAT AMB LA POLITICA DE 
PREUS EN LA RENOVACIÓ 
D’ABONAMENTS DE LA TEMPORADA 
2018/19 EN CREURE QUE SERIA 
CONTRAPRODUENT. 



ASSISTÈNCIA AL II SUMMER NETWORK 
MEETING A XIXON 



APMAE va assistir a la segona edició del 
Summer Network organitzada per Football 
Supporters Europe i UNIPES, que va ser un 
punt de trobada de diversos col·lectius de 
seguidors europeus on van exposar les 
diferents problemàtiques que es troben 
(accés als estadis dels aficionats amb 
mobilitat reduïda, problemes dels 
aficionats quan fan desplaçaments, 
situació en la que es troba el projecte de 
llei de la nova llei de l’esport...) 



ASSISTÈNCIA A LA TROBADA DE FUTBOL POPULAR 



Un any més vam assistir a la trobada de 
futbol popular, que en aquesta cinquena 
ocasió va tenir lloc a Tarragona 
organitzada pel Tarraco FC, on vam 
compartir experiències amb altres clubs 
de categories inferiors, i als problemes 
que es troben, a més com el paper de les 
dones en clubs i associacions, i la visió 
que van aportar representants de clubs 
d'Itàlia i Irlanda. 


