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Aquest es el títol del llibre escrit per un servidor i editat per l’APMAE i que el divendres dia 20 presentem.
La gestació d’aquest primer llibre certament ha estat complicat, a més dels problemes propis de la inexperiència,
s’han sumat diversos imprevistos i molta feina en altres àmbits. Per acabar de complicar les coses el part va se
prematur, la impremta va acabar la feina molt abans del previst, i amb Sant Jordi a sobre el marge per triar dates va
ser inexistent. Demano disculpes als amics de la Penya Manigua i a l’autor i editor del llibre sobre Coro per la coincidència de dates en la
presentació del seu llibre.
La raó d’aquest llibre és molt clara, considerem que els accionistes i els socis de l’Espanyol tenen el dret de conèixer la situació
econòmica del club. Certament, els accionistes poden accedir als comptes abans de les Juntes Generals d’Accionistes, i un cop registrats,
es poden obtenir al Registre Mercantil o en webs que s’hi dediquen pagant una petita taxa. També es poden consultar al web de l’APMAE.
Però a la major part de la població li resulta molt complicat entendre el galimaties de dades, números i terminologia que conté. Considero
doncs que els comptes poden ser accessibles, però tret de les persones que per formació o feina els poden interpretar, per a la gran
majoria no son transparents perquè no son comprensibles.
Des de l’APMAE sempre hem intentat explicar els comptes de l’Espanyol d’una forma planera i comprensible per a tothom, a més, la
darrera assemblea abans de la Junta General d’Accionistes va ser oberta per a tots els accionistes interessats en conèixer la molt
delicada situació financera del club, o millor dit S.A.D.
El llibre és un pas més en aquesta direcció, en ell es detallen les dades contingudes en els darrers comptes de manera que sigui
comprensible per a tothom, i el nostre punt de vista, a més fem comparatives amb els altres clubs de primera.
També hem intentat que el preu fos accessible per a tothom (7 euros i gratuït pels afiliats de l’APMAE al corrent de pagament). En breu
informarem a través del nostre web i Facebook de la manera de com poder aconseguir-ho.
Ara la decisió de conèixer com esta el club econòmicament i d’entendre el perquè de moltes de les mesures que pren el Consell
d’Administració és vostre.
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