
EXPOSICIÓ DE L’APMAE A LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES     
(15 DE NOVEMBRE DE 2007  )  

Bona tarda Sr. President, Srs. membres del Consell d’Administració i Srs. accionistes

En  representació  de  l’Associació  de  Petits  i  Mitjans  Accionistes  de  l’Espanyol 
(APMAE) que en aquesta Junta General representa a ........ petits accionistes i un ......% 
del  capital  social,  a  continuació  exposaré  la  nostra  posició  respecte  els  punts  més 
significatius de l’ordre del dia.

En  relació  a  la  gestió  del  Consell  d’Administració  durant  la  temporada  2006/07, 
considerem que globalment ha estat positiva, destacant els següents fets:

a) A nivell esportiu, el sots campionat de la Copa de la UEFA i una classificació en la 
Lliga (11) raonable amb el nostre pressupost econòmic, aconseguit amb una inversió 
econòmica mínima en jugadors.

b) A nivell econòmic, per primera vegada en molts anys s’ha generat un resultat de les 
activitats ordinàries positiu (1 milió d’euros) motivat,  principalment, per un augment 
molt  significatiu  de  la  xifra  d’ingressos,  que  en  les  darreres  2  temporades  s’ha 
incrementat prop d’un 50% (de 29 a 43 milions d’euros). Inclús eliminant els ingressos 
no recurrents generats per la participació en la Copa de la UEFA, l’augment de la xifra 
d’ingressos continua sent molt important (superior al 20%). 

Com  aspecte  negatiu,  el  pes  específic  de  les  despeses  de  personal,  incloent  les 
amortitzacions dels drets de traspàs capitalitzats, continua sent massa alt (prop del 75% 
de la xifra d’ingressos). Reiterem novament que s’ha d’apostar decididament per una 
política retributiva basada en la potenciació de la part variable, de forma que la marxa 
esportiva del equip incideixi directa i significativament en la retribució dels jugadors. 
No  podem tornar  a  cometre  errors  del  passat,  incrementant  la  retribució  fixa  d’un 
jugador després d’una bona temporada.

c)  A nivell financer, l’endeutament net es manté similar al de la temporada precedent 
(prop de 51 milions d’euros), sense existir tensions significatives de tresoreria.

Dea de l’APMAE considerem que l’objectiu econòmic per a la temporada actual  és 
aconseguir  l’equilibri  del  compte  de  resultats  sense  comptar  amb  els  ingressos 
procedents de la Copa de la UEFA i mantenir l’endeutament net en nivell similars.

Arribat  aquest  punt,  volem  recordar  els  3  principals  motius  per  els  que  no  varem 
aprovar la gestió del Consell d’Administració la temporada 2002/03:

1º) Incompliment  del pla estratègic basat en el projecte de pedrera com a factor propi 
d’identitat i un dels pilars fonamentals per equilibrar el compte de resultats.  

2º) Inexistència d’un projecte esportiu definit, repercutint aquesta circumstancia en una 
política erràtica de contractació de jugadors.

3º)  Absència  d’una  estructura  organitzativa  on  es  defineixin  clarament  funcions  i 
responsabilitats.

-1-



Avui, 4 anys després, es just reconèixer que el model de gestió ha canviat radicalment, 
però encara queda molta feina per fer.

En els propers anys, la viabilitat econòmica i financera de l’Espanyol, es a dir l’equilibri 
del  compte  de  resultats  i  la  capacitat  de  generació  d’un  flux  de  tresoreria  operatiu 
suficient  per pagar el  deute,  passa, ineludiblement,  per el  projecte del nou estadi de 
Cornellà-El Prat.

En relació a aquest projecte, com hem vist en aquesta Junta General ja comença a ser 
una realitat mes enllà  de plànols e imatges virtuals. Reconeixem l’esforç del Consell 
d’Administració per portar endavant aquest projecte il·lusionant per a tots i, donada la 
complexitat  i  problemes  que  inevitablement  comporta  un  projecte  d’aquesta 
envergadura, demanem la màxima transparència i un control absolut de les despeses per 
tal d’evitar desviacions significatives respecte el pressupost, que puguin posar en risc la 
nostre situació financera. 

Senyors, és innegable que avui l’espanyolisme està més viu que mai i tenim un gran 
potencial de creixement que hem d’aprofitar. Dintre de les diverses activitats sortides 
des de pericos de base, volem destacar la feina feta per l’Associació Esportiva Blanc i 
Blau per a la recuperació del atletisme.  Des de l’APMAE (on sempre han trobat  el 
nostre  suport)  els  hi  agraïm el  treball  fet  per  a  la  difusió  dels  nostres  colors  i  els 
felicitem per la multitud d’èxits esportius aconseguits.

Ja per acabar, tal i com he comentat anteriorment, el nou estadi de Cornellà-El Prat ha 
de suposar un punt d’inflexió en la nostre història i l’inici d’una època plena d’èxits i, 
per això, des de ara s’ha de treballar en un projecte il·lusionant e integrador per el dia 
desprès de la inauguració del nou estadi. No ens podem permetre un altre vegada una 
situació d’enfrontament accionarial ja que, no tinguin cap dubte, el gran perjudicat seria, 
novament, el propi Espanyol.

Des de l’APMAE reiterem que defensem i defensarem un Espanyol plural i de tots, i 
treballarem per un projecte integrador. Tenim clar que els petits accionistes som, mes 
que mai, decisius.

Moltes gràcies.
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