
EXPOSICIÓ DE L’APMAE A LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES     
(2 DE DESEMBRE DE 2010  )  

Bona tarda Sr. President, Srs. membres del Consell d’Administració i Srs. accionistes

En nom de l’Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l’Espanyol (APMAE) que en 
aquesta Junta General  representa a més de 150 petits accionistes i un 2,5% del capital 
social, a continuació exposaré la nostra posició respecte els punts més significatius de 
l’ordre del dia.

En relació al segon punt, es a dir,  l’aprovació dels comptes anuals de la temporada 
2009/2010 i la gestió del Consell d’Administració, volem destacar el següent:

a) A nivell esportiu, la classificació final en la Lliga (11) és la mínima exigible i està 
dintre dels paràmetres normals considerant el nostre pressupost econòmic. Dit això, ens 
congratulem de que finalment i després de molts anys d’una gestió esportiva erràtica, 
s’hagi  definit  un  projecte  esportiu  que  aposta  de  forma  decidida  pels  jugadors  del 
planter com a factor propi d’identitat, tal i com nosaltres hem defensat des de fa anys.

b) A  nivell econòmic, les pèrdues per import de 8 milions d’euros han estat les més 
importants dels darrers 10 anys i si no tinguéssim en compte els ingressos per traspassos 
de  jugadors,  les  pèrdues  s’incrementarien  fins  els  11,4  milions  d’euros.  Aquesta 
situació,  com ja  els  hi  hem comentat  reiteradament,  no  és  sostenible  en  el  temps. 
Indubtablement,  els  traspassos  de jugadors  han de  ser  una font  d’ingressos  però no 
podem supeditar, any rere any, l’equilibri del compte de resultats a aquests ingressos, ja 
que aquesta política és molt perillosa, i més considerant la situació econòmica actual del 
futbol espanyol i europeu.

La viabilitat econòmica i financera de l’Espanyol te com a pilar bàsic el nou estadi de 
Cornellà-Prat,  però  ens  preocupa  que,  tot  i  que  el  nou  estadi  ja  és  una  realitat, 
continuem amb un nivell  de pèrdues  operatives  important.  Reiterem que un estricte 
control de la despesa salarial és fonamental per equilibrar el compte de resultats i, en 
aquest  sentit,  no  és  acceptable  que  determinats  jugadors  sense  pràcticament  cap 
rendiment  esportiu,  tinguin  unes  retribucions  salarials  de  les  més  elevades  de  la 
plantilla. És imprescindible una política retributiva basada en la potenciació de la part 
variable en funció del rendiment individual i col·lectiu.

c) A nivell financer, a 30 de juny de 2010 l’endeutament net es situa en 142 milions 
d’euros. Tot i que l’augment del endeutament en les darreres temporades ha estat en 
gran  part  per  crear  patrimoni,  ens  preocupa  el  seu  nivell  (aproximadament  3  anys 
d’ingressos) i la capacitat financera del Club per fer front al seu pagament. 

A 30 de juny de 2010 hi han clars indicadors de tensions importants de tresoreria a curt 
termini.  El  fons de maniobra  (diferència  entre  el  que hem de cobrar  i  pagar  en els 
propers  12 mesos)  és  negatiu  en 42 milions  d’euros  (és  a  dir,  s’han de fer  front  a 
pagaments  superiors  als  cobraments  per  42  milions  d’euros)  i  ha  augmentat 
significativament i de forma perillosa en les darreres temporades. 
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Passant al tercer punt de l’ordre del dia, es a dir, l’ampliació de capital fins una xifra de 
12 milions d’euros, és indubtable que les inversions en el nou estadi per més de 90 
milions d’euros, juntament amb les pèrdues de les 2 darreres temporades per 15 milions 
d’euros  estan  generant  tensions  importants  de  tresoreria,  i  una  ampliació  de  capital 
superior a 6 milions d’euros ajudarà, al menys parcialment, a alleugerir-les.

No qüestionem que des d’un anàlisi  purament  tècnic  l’ampliació de capital  no sigui 
necessària, però com a pericos l’import ens preocupa ja que suposa un augment del 70% 
sobre el capital social actual, i tant la situació econòmica de país com el fet de tractar-se 
d’accions sense quasi liquiditat ni rendiment, no afavoreixen a que el petit accionista i el 
soci no accionista vagi a l’ampliació, fet que, en últim terme,  podria permetre la entrada 
de persones amb una participació força significativa en el capital social amb interessos 
desconeguts, però que a ben segur no són sentimentals. Avui la pràctica totalitat de les 
accions de l’Espanyol estan en mans de pericos i volem que en el futur continuï sent 
així.

Malintencionadament, determinades persones han llançat el missatge de que l’APMAE 
està  en  contra  de  l’ampliació  de  capital.  Tot  i  que  hi  han  determinats  aspectes  de 
l’ampliació de capital que no compartim, tal i com els hi hem manifestat personalment, 
l’APMAE subscriurà íntegrament les noves accions que legalment li corresponguin i 
fem una crida a tots els petits accionistes i socis no accionistes per que, en la mesura de 
les  seves  possibilitats,  vagin  a  l’ampliació  de  capital.  Demanem  al  Consell 
d’Administració que en el disseny de l’ampliació de capital tingui especial sensibilitat 
envers el petit accionista i soci no accionista i que en el cas de traspassos de jugadors al 
mercat d’hivern, és replantegi la xifra de l’ampliació en el supòsit de que aquesta no 
sigui subscrita per pericos.

Per últim,  volem reiterar  que des de l’APMAE defensem i defensarem un Espanyol 
plural i de tots els pericos.

Moltes gràcies.
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