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Presentacions i comiats

APMAE

06/07/2013

Abans de res, vull agrair als responsables de Pericos Online l'oportunitat que ens donen de poder estar en contacte, encara que
sigui virtual, amb tots vosaltres.

Aquest espai vol ser mitja d'opinió, reflexió, difusió i comunicació sobre l'APMAE, l'Espanyol, el mon del futbol des de diversos
primes (esportiu, econòmic, legal, aficionats, etc) i en funció del tema a abordar, serà escrit per un membre o altre de la Junta de
l'APMAE.

Com he dit abans, volem aprofitar aquest espai per poder comunicar-nos amb vosaltres, responent a les vostres consultes, això sí,
en funció de la nostra disponibilitat, i del respecte, no respondrem a comentaris de trolls.

L'actualitat mana, i en aquest sentit, imagino que ja esteu tots al cas de la dimissió dels dos Vice Presidents de l'APMAE, en Xavier
Pujol i en Roman Escuer, que s'integren en el projecte encapçalat pel Sergio Oliveró.

En nom meu i dels meu companys de Junta, vull agrair la gran tasca feta pels dos companys des de fa més de deu anys, una tasca
en la que han invertit molts esforços, moltes hores que han tret d'estar amb les seves famílies i a ells mateixos, i que han fet que
l'APMAE sigui una entitat de referència dintre del mon espanyolista.

En un lloc on costa tan dimitir, la seva renuncia, en benefici de l'entitat que deixen, es un exemple d'integritat que els honora.

Fa una mica més de tres anys, l'APMAE formava part del Consell d'Administració de l'Espanyol. Un fet que va tenir alguna
conseqüència positiva, però també de negatives, la més important una disminució profunda de la nostra independència com a
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associació d'aficionats democràtica i de base.

Amb la sortida del Consell amb l'arribada a la presidència de l'associació d'en Ramon Rius, i la presentació de la nostra candidatura
al Consell al juliol de 2011 al prendre jo la presidència, es va voler tornar a ser el que nosaltres consideràvem que havia de ser
l'APMAE, una associació independent, on els seus afiliats decideixen amb el seu vot a les nostres assemblees, el camí que ha de
recorre la nostra entitat.

Va ser una decisió que va tenir les seves conseqüències, i que ja no podia tenir marxa enrere. Per aquest motiu, l'entrada de
membres de la Junta en el grup Genètica Perica, era incompatible amb els seus càrrecs a l'APMAE. No val caldre cap debat,
tothom a la Junta de l'APMAE ho va entendre així, i per coherència i per salvaguardar la independència de l'APMAE, Roman i Xavi
van presentar la seva dimissió. No busqueu altres explicacions perquè no hi han.

M'acomiado amb una altre presentació, la del nou llibre de l'APMAE "L'economia de l'Espanyol per a no economistes, informe
APMAE temporada 2011/1012" que tindrà lloc el dilluns 8 de juliol a les 19:00 hores a la "Sala Mallorca" del "Ecocentre" (entrada
per la botiga) del Carrer Mallorca 330 de Barcelona, a l'alçada del Carrer Bailen, prop de l'estació de metro de Verdaguer de les línies
L-4 i L-5. En aquest llibre expliquem els comptes de l'Espanyol de la citada temporada d'una manera entenedora i accessible per a
tothom, a més de la nostra visió sobre els comptes de l'Espanyol. Entenem que es de gran importància que qualsevol aficionat de
l'Espanyol pugui conèixer l'estat financer del nostre club, complicats d'entendre doncs son difícils d'interpretar sense uns mínims
coneixements econòmics que amb aquest llibre intentem aportar.

Esteu tots convidats a la presentació. Per tal de poder-nos organitzar millor, preguem a les persones interessades en assistir, que
ens enviïn un mail a apmae@apmae.net. Per a més informació de l'acte feu clic aquí.

El preu es de 7 euros (9,70 € amb les despeses d'enviament) i ja el podeu comprar a la nostra botiga online clicant aquí.

El llibre es gratis pels afiliats que estiguin al dia de pagament de les seves quotes, si no el poden recollir el proper dilluns,
properament els hi enviarem per correu postal. Els afiliats que no tinguin domiciliada la seva quota la poden fer efectiva el dilluns.

US HI ESPEREM!!!

 Ferran Marín 
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