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Recentment s’ha fet public el dia en que es farà la propera Junta General d’Accionistes, serà el proper dia 19 de
desembre a l’auditori de Cornellà.
Així doncs, aquesta setmana es publicarà al BORME –una mena de BOE de les empreses– la convocatòria de la
junta i, des de l’endemà, qualsevol accionista pot anar a les oficines del Club a demanar els comptes de la
temporada passada, en les que segons alguns mitjans de comunicació hem tingut unes petites pèrdues del voltant d’un milió d’euros, tot i
que al meu parer perdre 166 milions de pessetes no es poca cosa.
Com a accionista, i a més com a president de l’APMAE, els animo a demanar els comptes amb prou antelació com per fer una ullada a
casa, ja que no serveix de gaire agafar-los a l’entrada de les juntes, doncs no dóna temps a treure conclusions abans de que comenci
l’acte i les votacions. Molts pensaran que no val la pena perquè es difícil d’entendre la munió de números que hi contenen, i en part tenen
raó, però només en part.
La comprensió d’algunes dades requereix certament coneixements profunds de la matèria, d’altres només unes petites nocions, i una part
significativa no cal saber res d’economia, i a canvi et permet assabentar-te de moltes coses que no trobaràs als mitjans de comunicació ni
sentiran dir-ho als nostres consellers, posem com exemple que amb la venda de la part requalificada de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià,
el Club ha d’assumir la reurbanització de la zona amb un cost calculat entre 7,3 i 8,4 milions d’euros. Aquesta dada estava a la memòria
dels comptes de la temporada 2009/2010.
Des de l’APMAE, i gràcies a la gran labor del nostre company Xavi Pujol, hem intentat, i intentarem, explicar de manera planera els
comptes de l’Espanyol, en primer lloc com a un servei per als nostres afiliats, i en segon lloc perquè entenem que els accionistes, com a
persones que han deixat uns diners que segurament mai els tornaran a veure, tenen el dret, moral i legal, de conèixer l’estat financer del
nostre club i perquè per a poder votar a la junta han de poder estar informats del que es vota, i es mereixen sentir una opinió diferent a la
que ofereix el Consell d’Administració.
Un fet malauradament massa habitual a les Juntes Generals d’Accionistes es la poca participació dels accionistes, ja sigui presencialment
o per delegació. Molts de vostès pensaran que tal com esta el mapa accionarial no paga la pena, i en part tornen a tenir raó, però només
en part.Una mainadera ‘indignada’ frena els excessos de grans bancs dels EUA
Molly Katchpole es una jove nord-americana de 22 anys que treballa com a mainadera, no fa gaire va rebre una carta del seu banc, el
Bank of America, anunciant-li que a partir del proper més de gener cobrarien 5 dòlars de comissió cada cop que fes ús de la seva targeta
de dèbit.
Ja poden suposar que la Molly no es una de les accionistes de referència del Bank of America, de fet ella mira de subsistir com pot al igual
que molts dels seus compatriotes, però ella no es va creuar de braços i va iniciar una recollida de signatures a traves de les xarxes socials
contra el cobrament d’aquesta abusiva comissió.
Finalment, no només s’ha sortit amb la seva, sinó que ha evitat que altres bancs com SunTrust Banks, Regions Financial, Wells Fargo i
JP Morgan Chase facin el mateix. Podeu llegir més sobre una mainadera “indignada” frena els excessos de grans bancs dels EUA.
A Espanya ha sigut noticia la campanya organitzada des de les xarxes socials en protesta per l’emissió al programa “La Noria” de Tele 5
d’una entrevista amb la mare d’un dels implicats amb l’assassinat i desaparició de Marta del Castillo. La conseqüència de tot plegat ha
estat l’estampida dels anunciants del programa.
Amb això intento dir que, una representació forta dels petits accionistes a les juntes, ja sigui presencialment o per delegació en altres
accionistes o organitzacions com l’APMAE o d’altres, encara que no obtinguin la majoria accionarial, poden fer pressió al Consell
d’Administració per tal de fer certes coses i d’evitar d’altres. Evidentment, ni jo ni ningú us pot oferir garanties de que això passi, però si
els accionistes es desentenen dels seus drets com a tals, podeu tenir la certesa de que el Consell farà el que li vingui en gana.
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Els individus sols tenim poca cosa a fer, però units tenim molt més poder del que ens pensem.
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