Ens veiem a la Junta
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S'acosta la data de celebració de la nostra Junta General Ordinària
d'Accionistes, la cita anual a la que ens convoca el Consell d´Administració
amb la finalitat de poder exercir un dels drets primordials de l'accionista, com
és el d'assistir i votar a les Juntes, en aquest cas sobre l'aprovació, si s'escau,
de la gestió social i els comptes de l'exercici anterior.
Mentre que fins l'any 1995 era necessari tenir deu accions per poder assistir
amb veu i vot a la Junta, actualment n'hi ha prou amb la tinença d'una sola
acció, sempre que es trobi inscrita en el Llibre Registre d'accions amb cinc dies
d'antelació a la data de la reunió. No costa doncs gaire sacrifici comparèixer a
Cornellà el proper dia 10, per a poder exercir un dels nostres drets més
inalienables.
Tot i que en principi la norma sembla hauria de facilitar una nombrosa
concurrència d'accionistes, la crua realitat ens mostra uns quòrums
d'assistència força reduïts en totes les convocatòries viscudes fins ara. En la
darrera Junta, per exemple, la de la contesa electoral del passat Noviembre, si
bé es va superar en conjunt el 75% del capital social, segurament en atenció a
la seva trascendència, l'assistència dels anomenats "petits accionistes" ens va
donar un quórum molt inferior, ja que aquests només sumaven poc més d'un
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donar un quórum molt inferior, ja que aquests només sumaven poc més d'un
dotze per cent del capital.
Aquesta baixa assistència pot obeïr a molts factors i de diversa índole, però en
qualsevol cas reflecteixen l'evident desinterès de la nostra massa accionarial,
(composta per milers d'accionistes, en aquest aspecte la nostra SAD resulta
exemplar), a l´hora de participar en la vida social. Un motiu podría ser el
convenciment de que les decisions queden sempre en mans de les grans
majories, i que les minories hi tenen poca cosa a dir. Com es diría vulgarment,
tot està amanit desde abans de començar la reunió.
Tot i això, hem de convenir en que amb aquest passotisme es desaprofita la
possibilitat de fer-se escoltar pels òrgans de govern, i mostrar l'acord o
desacord amb la forma de portar la Societat. Recordem a més, que el dret
d'assistència a la Junta comporta també la possibilitat d'utilitzar el dret de veu,
és a dir poder sortir a l'escenari, i amb l'ajut de la megafonia fer-se escoltar per
tothom, malgrat que sigui per un breu espai de temps ateses les limitacions
horàries.
Hem de partir de la base de que si ja és important la participació dels aficionats
en els clubs de futbol, encara ho és més per les seves especials
característiques en el cas de les Societats Anònimes Esportives. Si en les
entitats associatives ens trobavem en que cada soci tenia un vot, aquest
principi desapareix en el cas de les SAD, sent substituït pel de "cada acció un
vot", potser molt més injust però al que estem sotmesos des del primer dia de
la nostra conversió en aquest tipus d´entitat.
D'aquí es deriva la necessitat de potenciar al màxim la participació dels
accionistes en les assemblees societàries, implicant-los en la vida i els afers
socials, amb la seguretat de que un control estricte de la gestió dels òrgans de
govern només pot portar beneficis per l'Entitat.
Convé, sobre tot, que hi hagi debat, i que s'aprofundeixi al màxim en tots els
temes a tractar, però sempre dins d'un marc d'educació i de tolerància, i sense
degenerar mai en un espectacle tan esperpèntic com el de l'any passat, quan
un lamentable foc creuat d'insults i desqualificacions ens van atorgar per un dia
la primera pàgina de tots els diaris esportius catalans, tan poc disposats a la
defensa dels nostres interessos com ansiosos de poder airejar les nostres
misèries.
Seria molt convenient resaltar la importància de participar activament en les
Juntes Generals d'Accionistes, com a vehicle o mitjà d'influència en el govern
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del nostre Club. Pensem que, a tenor de les circumstàncies que rodejen
actualment el món del futbol, ens hi estem jugant el seu futur, i que amb això
no s'hi pot jugar, al menys si l'estimem com es mereix... L'Auditori de Cornellà
no pot acabar semblant una llar de jubilats, on s'hi reuneixen un grupet d'amics,
per fer petar la xerradeta o per jugar una partida de dominó. Cal anar-hi amb
esperit assossegat, però lluitador, i mai disposat a dir amen a qualsevol
proposta que se'ns faci. Per això tenim un criteri, i per això portem tants i tants
anys al costat de la nostra centenària Institució.
Pensem que no és tan sols el dret d'assistència i vot a les Juntes l'únic que la
Llei posa a la nostra disposició. Tenim també al nostre abast el dret
d'informació, que en les seves diferents vessants ens ofereix la possibilitat
d'intervenir amb un major coneixement de causa en la vida social, sigui
individualment sigui agrupadament amb altres accionistes.
Recordem, per exemple, que qualsevol accionista pot sol·licitar les
informacions o aclaracions que estimi precises, o formular per escrit les
preguntes que estimi pertinents fins al setè dia anterior al previst per a la
celebració de la Junta, sempre en relació amb els assumptes compresos en
l'Ordre del dia, o sobre aquests mateixos assumptes sol.licitar verbalment les
aclaracions o informacions que consideri convenient durant la celebració de la
propia Junta. Els administradors (el Consell en el nostre cas), cas de no poder
facilitar aquestes informacions en tal moment, estan obligats a fer-ho per escrit
dins dels set dies següents.
I com un dels més importants drets d´informació, qualsevol accionista pot
demanar i obtenir de la Societat, a partir de la publicacó de la convocatoria de
la Junta Ordinària, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser
sotmesos a aprovació, és a dir els comptes anuals, informe de gestió i l'informe
de l'auditor de comptes.
Si volem, doncs, conèixer quins són els comptes que se'ns presentaran a
aprovació el proper dia 10, pensem que desde fa més d'un mes els tenim a la
nostra disposició a les oficines del Club (la convocatoria es va publicar a la
pàgina web el dia 2 de setembre). Costa poc anar a demanar-los, però són molt
pocs els accionistas que ho fan. No cal esperar al darrer moment, a pocs
minuts de la Junta, per obtenir el llibret que molt pulcrament editat ens facilita el
Consell a l'entrada de l'Auditori, com si fos un programa dels que es regalen a a
l'entrada del Gran Teatre del Liceu, abans de començar l'espectacle, per
conèixer l'argument de l'òpera que es va a representar.
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I sobre tot, hem de reflexionar molt bé abans d'emetre el vot sobre els diferents
punts de l'Ordre del Dia. Mesurar a fons tot el que ens han exposat, i decidir
sobre si és convenient o no donar el nostre recolçament a la política del
Consell, tant en la part esportiva com a l'econòmica. Que després no ens
puguin tirar en cara un excès de passivitat a l'hora d'exercir els nostres drets.
Ah, una última recomanació: si no podeu assistir personalment a la Junta, la
Llei ens permet la possibilitat de fer-se representar per mitjà d'una altra
persona, que en el cas de la nostra SAD i d'acord amb els seus Estatuts, ha de
ser un altra accionista. Aquesta opció és molt aconsellable pel cas de no poder
assistir personalment. En el cas de la nostra SAD, l'APMAE, com associació
que preten, i així ho recullen els seus Estatuts, la canalització de les opinions i
la millor defensa dels interessos dels petits i mitjans accionistes del RCD
Espanyol, pot ser el vehicle més adequat per aglutinar el vostre vot i en
consequència defensar els vostres drets com accionista minoritari de la
Societat. No dubteu que si ens delegueu el vostre vot, sabrem defensar i vetllar
pels vostres interessos.
Si som conscientes d'aquesta realitat, i anem amb aquesta predisposició, no
tinguem dubtes de que haurem contribuít, cadascú en la seva mesura, a assolir
un millor control d'una gestió social, que sens dubte redundarà en benefici del
Club. Si entre tots ens ho proposem, segur que ho aconseguirem.
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Malgrat que tot estigui "amanit" abans de començar, sempre he pensat que és
important anar a la JGA i dejar constància amb el vot de la teva opinió. Per aixó
intento no fallar mai. Tampoc ho faré enguany si no passa res d'extrany a última
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