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Des de que vam escoltar al portaveu del Consell d’Administració el dia 1 d’octubre 

parlant de responsabilitat i convocatòria de una Junta d’Accionistes de caràcter 

ordinari per al dia 6 de novembre ja ens vam adonar de la hipocresia de les seves 

paraules.  Aquesta mateixa responsabilitat que deia el portaveu desapareixia de 

sobta al cap de poques hores al convocar unes eleccions que, contràriament al que 

pensaven els insignes dissenyadors de tot aquest procés, poden suposar la gran 

oportunitat per aquesta preada Institució d’acabar amb tot un llarguíssim període de 

gestió temerària i populisme.   

Mirin, la situació esportiva del RCD Espanyol és greu. No només parlo del primer 

equip, la trajectòria del qual dins del Campionat de Lliga ha de fer un gir amb el 

suport i les forces de tota l’afició. Parlo també del nostre Futbol Base, l’antiga joia de 

la corona,  a  dia d’avui,  absolutament  deslluïda. Però si la situació esportiva és 

alarmant, la realitat econòmica ens dibuixa un panorama crític. Si no es prenen 

decisions importants de manera immediata respecte als impagaments amb 

l’Administració Tributaria de l’Estat i a les reclamacions dels nombrosos creditors, el 

Club estarà abocat al concurs de creditors.  Ja saben les conseqüències esportives 

d’aquesta figura legal.  Pot ser si, fa uns anys, l’anterior President i l’actual Conseller 

Delegat haguessin fet cas a l’APMAE respecte al concurs, ara tindríem una situació 

més còmoda.  

Per tot això pensem que és necessari un canvi. Un canvi a l’Espanyol. Un canvi en la 

manera de fer les coses, de gestionar-les, d’explicar-les, fins i tot, de sentir-les.  Un 

canvi que comporti una profunda regeneració del Club a tots els nivells. Un canvi de 

dalt a baix.  Un canvi que cerqui exclusivament l’objectiu de fer un Espanyol gran, 

modern, sòlid, plural... més de tots. Ho vam intentar fa quinze mesos quan vam 

presentar la nostra candidatura per enfrontar-nos a la del Sr. Ramon Condal. Els únics 

que ho vam fer. Els únics que vam demostrar que un altre Club era possible amb un 

model de club ben elaborat, coherent i competent.  
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Doncs ara, arribats aquí, volem anunciar-vos  que aquest camí, el camí cap al rigor, 

l’equilibri i l’eficiència, el camí cap al canvi, no el farem sols aquesta vegada. I no el 

farem sols perquè hem arribat a la conclusió de que per aconseguir els nostres 

objectius, per aconseguir esborrar del Club aquesta sensació de disbauxa, de 

clientelisme, d’obscurantisme,  aquesta vegada els petits i mitjans accionistes hem de 

fer un acte de absoluta responsabilitat. Per això us anuncio que la candidatura “Més 

de Tots. Més Espanyol”, la candidatura de l’APMAE, que tinc l’honor d’encapçalar, ha 

decidit integrar-se en la Candidatura del Sr. Sergio Oliveró Rigau. Una integració que 

respon a un objectiu: o ara o mai. 

Ha estat un procés llarg, de moltes reunions, amb els uns i amb els altres, sempre 

parlant de models, mai de les persones. I finalment hem decidit la fusió, la integració 

de les dues Candidatures en base als següents acords i compromisos: 

1r. La Candidatura encapçalada pel senyor Sergio Oliveró assumeix substancialment i 

fa seu el model de club de l’Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l’Espanyol, 

eix principal del nostre acord d’integració, demostrant-nos que les dues candidatures 

tenen la concordança, una visió en comú de com ha de ser l’Espanyol.  

2n.  Transparència. Portar a terme una auditoria independent sobre les operacions 

amb jugadors del primer equip fetes pel Consell d’Administració en els darrers anys i 

els resultats per al Club i per als membres del Consell d’Administració.  En cas de 

conflictes d’interès o de perjudicis per al Club, compromís d’iniciar les accions legals 

oportunes per defensar els interessos del Club i salvaguardar el seu patrimoni. 

3r.  Transparència. Portar a terme una auditoria independent sobre les operacions 

amb jugadors del planter  realitzades en els darrers anys.  En cas de conflictes 

d’interès o de perjudicis per al Club, compromís d’iniciar les accions legals oportunes 

per defensar els interessos del Club i salvaguardar el seu patrimoni. 

 

La integració de les dues candidatures quedarà regulada mitjançant, primer, la fusió 

dels seus respectius lemes, passant  a anomenar-se Candidatura Oliveró-APMAE,  

“Genètica Perica. Més de tots”;  segon, amb la incorporació de membres de l’APMAE 

en la candidatura conjunta; i tercer, amb la participació d’aquests membres de 

l’APMAE en qualsevol acte, debat o col·loqui que es celebri durant el procés electoral 

en representació de la candidatura conjunta.  
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Per acabar, demanem a totes les parts implicades, al Consell Gestor, al Conseller 

Delegat, als càrrecs directius, als empleats, en general, que el procés sigui net i 

transparent.  Hem de transmetre  un missatge il·lusionant. S’han creat les 

condiciones per a que la gent de la grada, el soci accionista sigui decisiu. Per primera 

vegada, des de fa molts anys, el petit accionista té l’oportunitat de ser determinant. 

Que quedi clar: hi ha partit !! Convidem a la gent a fer un canvi al Club que més 

estimem, el Club dels nostres pares, dels nostres fills, el nostre Club. Podem fer 

aquest canvi. I el farem si tothom es mobilitza, si no hi ha un sol accionista que es 

quedi a casa. Si no pot assistir a la Junta, que ens ho faci saber: anirem a buscar-li les 

seves accions si cal. Però que no es quedi ningú al marge d’aquest significatiu 

moment. Perquè l’Espanyol no té dret a conformar-se. Perquè, de veritat, hi ha 

partit. I aquest partit, el guanyarem. 

 

 

 


