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La lesió del central portuguès Nunes fa anar de corcoll Michael
Laudrup. El defensa es va fer un esquinç contra la Real Sociedad
ara fa quinze dies i encara no s’ha recuperat. Els metges confien
que pugui estar a punt diumenge contra l’Espanyol, ja que es
tracta d’una peça clau per a l’equip. D’altra banda, l’afició del
Mallorca ha preparat una concentració de Harley’s que aplegarà
un centenar de seguidors que acompanyaran l’equip des de l’hotel
de concentració fins a l’estadi.

L’evolució de Sergio García (foto) i Dátolo
aclapara la tornada de l’equip als entrenaments
aquest matí. Des de fa uns dies, el del Bon
Pastor s’entrena amb normalitat, i aquesta
setmana accelerarà la posada a punt per estar
en la llista de convocats. Dátolo també està en
el mateix procés i depenent del treball que faci
els pròxims dies també tornarà a l’equip.

Pendents de Sergio García i DátoloEl Mallorca segueix pendent de Nunes

—Atesa l’ampliació de capital que
s’apropa, quina és la posició ofi-
cial de l’APMAE?
—«Creiem que s’ha de fer per-
què així està previst i obligat en
el crèdit sindicat. Ara, a més, es
necessiten recursos per atendre
els problemes de tresoreria.»
—Sis milions és el mínim. Creu
que hauria de ser superior aquesta
xifra?
—«Sis és el mínim, però se’n ne-
cessiten més. Segurament no 12
milions com diuen alguns, però
s’hauria de buscar una xifra as-
sumible que doni al club marge
de maniobra. El sentit comú ens
recomana la xifra de 8 o 9 mili-
ons, com la que es va fer el 2005,
però això ho ha de decidir el
consell.»
—Quina opinió té l’associació so-
bre l’entrada al club de la família
Pozzo com a accionistes?
—«Pel que fa a l’àmbit esportiu,
és un risc molt alt. Ells voldran
manar en la parcel·la esportiva i
crec que això desequilibraria la
plantilla perquè tenen 60 futbo-
listes en cartera. Tancaria les
portes a molts dels nois del
planter que s’estan fent un lloc.»
—I en altres àmbits?
—«La majoria de la gent de l’AP-
MAE hi està en contra. No vo-
lem ingerències externes espe-
culatives, perquè entenem que

l’Espanyol és un sentiment i no
un espai per fer-hi negocis.»
—Sí, però des del club ja s’ha ma-
nifestat que es necessita «múscul
financer»?
—«Miri, qui pensi que els Pozzo
vindran a posar-hi diners per
posar-los-hi s’equivoca. Si hi
volen ser és per treure beneficis i
rendiment al seu capital.»
—Abans deia que el principal per-
judicat de l’entrada de capital ex-
tern seria el futbol de base. Això és
innegociable?
—«Des del nostre punt de vista,
això és intocable. Està en el nos-

tre ideari, que es basa a tenir un
equip de la casa amb tres o qua-
tre figures.»
—Quin paper hauria de jugar el
president, Daniel Sánchez Llibre?
—«Té la clau de tot plegat. Ell i
Fernando Molinos, la mà dreta
dels Pozzo a Barcelona, han de
d’asseure’s amb ells i posar les
condicions, marcar els límits i
deixar clar que el planter no es
toca.»
—Creu que ho aconseguirà?
—«No ho sé, però si això passés
potser els Pozzo els dirien que
els diners els posi un altre.»

—Els màxim accionistes aniran a
l’ampliació en la mateixa propor-
ció. I els associats de l’APMAE?
—«Seria molt interessant per a
nosaltres anar-hi i mantenir el
percentatge que tenim, però la
situació econòmica no ho facili-
ta. Em fa por no arribar-hi, però
el sentiment periquito és fort i si
la gent nota alguna ingerència,
es mobilitza. Tothom ha de sa-
ber que cada accionista que no
vagi a l’ampliació obre una por-
ta al capital que pugui venir de
fora.»
—Els seus afiliats tenen disciplina

de vot?
—«No. No hi ha de disciplina de
vot. Hi ha llibertat perquè ca-
dascú faci el que cregui si no es-
tà d’acord amb l’associació.
Nosaltres marquem les pautes
en defensa dels nostres drets i
després cadascú actua en cons-
ciència, però normalment el
99% segueix les propostes que
sorgeixen de les assemblees.»
—Quin és ara el paper de l’APMAE
en el pastís accionarial?
—«Abans érem la pinça entre
Dani i Lara. Ara l’hem perduda i
és complicat fer-se sentir. A
més, hi havia molta gent que no
ens volia cedir les accions per-
què érem en el consell. Ara ja no
hi som.»
—Vostès tenen un ampli camí per
recórrer, ja que més del 20% de
les accions estan atomitzades.
—«Sabem que podem créixer
en el camp dels socis que no te-
nen accions i per això ens po-
sem a la seva disposició.»
—Com?
—«No cal que s’afiliïn. Simple-
ment, el dia de la junta general
ens poden cedir les seves ac-
cions.»
—Estan, doncs, en campanya?
—«No, en campanya no, però
estem organitzant un col·loqui
públic monogràfic sobre l’en-
trada de capital extern al club».
—Han mantingut alguna reunió
amb els màxims accionistes o re-
presentants del club amb vista a
l’ampliació?
—«L’hem demanada fa dies i
sembla que ens podrem reunir
molt aviat.»
—Què els plantejaran?
—«Volem saber dues coses, si
tenen decidida la quantitat de
l’ampliació i les possibilitats que
es cobreixi, i que ens expliquin
quines són les seves intencions i
les negociacions per a l’entrada
de capital extern.»

MANEL RODRÍGUEZ / Barcelona

«L’Espanyol és un sentiment,
no un espai per fer-hi negocis»

ELS POZZO

«Qui pensi que els
Pozzo vindran a
posar-hi diners
per posar-los-hi,
s’equivoca»

Ramon Rius està vinculat a
l’Espanyol a través de la Penya
Perico Ferroviari, va presidir
durant tres anys la federació de
penyes i des de fa cinc mesos
presideix l’associació de petits i
mitjans accionistes, un grup
d’espanyolistes que controlen
el 5% del capital social.
L’APMAE té molt a dir sobre
l’ampliació de capital que es
presenta i Rius no se n’amaga.
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ENTREVISTA A RAMON RIUS. President de l’associació petits i mitjans accionistes (APMAE)

«Té la clau de tot
plegat. Ha de posar
els límits i deixar
clar que el planter
no es toca»

SÁNCHEZ LLIBRE

«Sabem que
podem créixer en
el camp dels nous
socis que no
tenen accions»

Ramon Rius, en una imatge d’arxiu, a Montjuïc. / O.D.


