Carta oberta a tots els accionistes del RCD Espanyol de Barcelona SAD

Barcelona, a 9 de juliol de 2011

A la Junta General d’Accionistes del proper dimarts, els petits accionistes tenim molt a
dir. L’ APMAE, l’Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l’Espanyol, ha donat un
pas endavant i presenta candidatura al Consell d’Administració i la Presidència de la
nostra entitat. Sens dubte, és una fita històrica. Des que el nostre Club es va convertir
en Societat Anònima Esportiva, els grans paquets accionarials s’han succeït,
ordenadament, i sense gaire dificultats de fons, en el govern de l’Espanyol. Al llarg dels
anys, els petits i mitjans accionistes hem donat el nostre suport, més convençuts o
menys, als accionistes majoritaris, i hem anat de seguida, quan els grans accionistes
ens han cridat insistentment, per participar en les dues ampliacions de capital. Mai
abans havíem decidit a posicionar-nos com alternativa. Però ara ha arribat l’hora de
presentar el nostre propi projecte de gestió del Club i sotmetre’l a la consideració de
tots els accionistes. Perquè s’ha acabat un cicle amb l’adéu del President Sànchez
Llibre i ja no s’hi val amb aplicar la fórmula del “canviar per a no canviar res”.

L’Espanyol té un endeutament net de 142 milions d’euros (d’acord amb les xifres
auditades a 30 juny 2010). Això és molt preocupant. I més quan sabem que no
generem els suficients ingressos, no ja per eixugar parcialment aquest deute, sinó per
cobrir les despeses ordinàries de cada exercici. Ja no podem estirar més de la banda
del crèdit, tenim el nostre preuat patrimoni en garantia dels crèdits sindicats i les
ampliacions de capital (dues en 6 anys) són un recurs esgotat. Només ens quedaria la
via de traspassar sistemàticament els nostres millors jugadors. Una via certament
arriscada i que pot esdevenir, com ja ha quedat palès, en un afebliment del primer
equip. I per translació, en generar més despesa, més endeutament. Un autèntic i
diabòlic cercle viciós.

Aquesta és una altra de les raons per les que donem un pas endavant. Presentem el
nostre model sota la candidatura “Més de tots. Més Espanyol” perquè la perillosa
situació econòmica i financera del Club ens preocupa i molt, i perquè estem segurs que
només amb una democratització de l’entitat, amb una participació de tots, signe de la
pluralitat que ens ha de definir, podem aconseguir fer un Espanyol més sòlid i més
gran. Un Espanyol modern, innovador, centenàriament jove, que té uns valors molt
propis i molt clars. Que prioritza l’esforç i que, per això, cerca la qualitat des de dins, a
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tots els nivells. Volem treballar per tenir un Espanyol més de tots, consolidant el seu
creixement social, i que sigui més potent per enfilar el futur amb plenes garanties.

El nostre programa té tres eixos bàsics. Primer, un projecte esportiu clarament de
planter, com a model d’identitat pròpia i no com a recurs conjuntural. Segon, una
política proactiva de fidelització de la massa social. I tercer, una teràpia intensiva que
ens condueixi a un veritable equilibri econòmic i financer. Ho explicarem a tots els
accionistes el dimarts, 12 de juliol. Però si vostè vol conèixer el nostre programa en
detall i anticipadament, pot descarregar-se’l de la nostra web www.apmae.net Estem
segurs que serà ben rebut per tothom perquè, entre d’altres coses, ha estat fet des de
el més pur espanyolisme, i de manera oberta i constructiva.

Finalment, li demano que participi en les decisions de la Institució. Que vingui a la
Junta d’Accionistes del proper dimarts. Si no pot, si us plau, faci una delegació de les
seves accions desprès de conèixer el nostre model i el de l’altra candidatura, si
finalment s’avenen a fer-ho públic. Si pensa com nosaltres, si creu que l’Espanyol no té
dret a conformar-se, que ens va el present i el futur de la nostra entitat, no ho dubti.
Faci també un pas endavant i ajudi’ns a treballar per aconseguir un Club “més de tots” i
més fort, “més Espanyol”.

Roman Escuer i Mercadé

Soci nº 1594 - Vicepresident de l’APMAE i Candidat a la Presidència del RCD
Espanyol per la candidatura “Més de tots. Més Espanyol”.
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