Sense ‘continent’ no hi haurà ‘Sentiment’
Comunicat de la Penya Valencianista «ELS REPUBLICANS»
Com a seguidors del València Club de Futbol, volem contribuir a portar al
món valencianiste aquells valors republicans que fomenten la confiança en
la societat, el respecte per la pluralitat, el saber escoltar i entendre la
contestació social, la lluita conra els interessos que s’aprofiten de les
escletxes de la llei, la manca de transparència i la manipulació social. Per als
republicans, la informació i el coneixement són la base perquè els valencians
puguem ser lliures en les nostres decisions.
El València Club de Futbol, és una entitat centenària que al voltant d’un
equip d’una ciutat i d’un País, ha contribuït a fer que al llarg dels temps un
fet espiritual que s’ha vingut en anomenar ‘Sentiment’, agermanara i unira a
centenars de milers de valencians, d’Oriola a Vinaròs.
Ara, en el 2022, els actuals seguidors tenim la responsabilitat de preservar
per a les generacions futures este llegat que hem heretat de valencianitat i
germanor. Hem de transmetre als nostres fills i als valencians nouvinguts,
este ‘Sentiment’.
Però sense el continent material no existirà el contingut espiritual. Si
desapareguera la entitat el ‘Sentiment’ deixaria d’existir. Per a preservar el
‘Sentiment’ cal defensar l’existència de l’entitat, contra els seus enemics.
La irresponsabilitat d’aquells que al capdavant dels equips de futbol els
endeutaven sense cap fre, i propiciaven sense cap escrúpol la seua
desaparició o baixada a categories inferiors, va ser la causa perquè des
d’Europa obligaren als equips a transformar-se en Societats Anònimes
Deportives (SAD), obligaren a fer que les entitats tingueren uns propietaris
responsables d’un patrimoni: els accionistes, que en desaparèixer o fracassar
la societat repercutira en les seues economies.
Des de 1992 el València Club de Futbol és una SAD i ha anat escollint els
distints presidents segons els vots de la majoria accionarial, dels propietaris
de l’entitat, és a dir dels propietaris del ‘continent’ que fa possible el
‘Sentiment’. La crisi econòmica unida a la frivolitat i el desgavell en la gestió
de les decisions de les majories accionarials en mans -no cal oblidar-ho- de
valencians va portar a l’entitat en el 2009 a tindre un deute de 547 milions
d’euros amb Bancaixa, es van vore obligats a paralitzar la construcció del
nou Estadi i a endeutar-se encara més. A l'estiu de 2009 el club es va veure
obligat a dur a terme una ampliació de capital per a evitar un concurs de

creditors. El control accionarial del club va quedar en mans de la Fundació
València CF amb el 72% d'accions en comprar (gràcies a un préstec de
Bancaixa avalat pel govern valencià) totes les accions no venudes al públic.
Es va assegurar que hi hauria una segona fase de venda d'accions per a
democratitzar el club però mai va arribar a realitzar-se. El nou president
Manuel Llorente, posat per les institucions, va tindre com a principal
objectiu rebaixar el deute amb l'entitat bancària. Però no ho va aconseguir i
la negativa de Bancaixa, ja en mans de la madrilenya Bankia, ha refinançar el
deute va abocar a la venda del club. Decisions i venda del València CF SAD
que es negociaven en la llotja del Bernabeu. Forçats a vendre i sense cap
valencià, ni grup de valencians, disposat a assumir el cost del deute, Amadeo
Salvo, darrer president posat per la Fundació, va cercar la millor oferta que
va aparèixer per no caure en les mans d’allò que es dilucidava a Madrid.
Des de La Penya Valencianista «ELS REPUBLICANS» entenem que la
gestió del València CF SAD no pot ser sols esportiva; el ‘Sentiment’ no sols
s’ha de reconfortar amb els èxits esportius (la pilota pot entrar o no); la bona
i -per damunt de tot- responsable gestió econòmica també ha d’omplir
d’orgull el ‘Sentiment’ valencianista pel treball ben fet. La preservació del
’continent’ és condició necessària per l’existència del ‘contingut’. Qui ataca
el València CF SAD i el vol veure destruït, és que realment està en contra del
’Sentiment’ i els seus objectius son aliens al ‘Sentiment’.
Peter Lim, si -condicional- ha estat capaç de preservar el ‘continent’ en estos
anys, superant la caiguda que ens va portar a les portes de l’infern en el 2009,
i ha evitat allò que va portar a altres, com el RD Corunya, directament a
l’infern, podrem dir d’ell que tindrà o no tindrà ‘Sentiment’, però el que
l’haurem de reconèixer és que ell, amb una actuació econòmica responsable,
ha preservat ‘el continent’, ha preservat allò que fa possible el ‘Sentiment’.
Al començament parlàvem que aspirem a viure en una societat, la
republicana, que ens oferisca confiança i que esta, en gran mesura, és
possible gràcies a la transparència i la informació que dóna peu al
coneixement. Llavors just serà que això que demanem al València CF SAD,
que demanem a la seua majoria accionarial, també els ho demanem als que
apareixen com l’oposició. A tota l’oposició. Qui són, exactament? Qui mou
els fils? Què volen fer? Com -diuen i exactament- que ho volen fer?
Passe el que passe el dissabte 23 d’abril a Sevilla, este el dilluns amb el Rayo
Vallecano o en la resta de partits de la competició de Lliga o el lloc en que
finalment quede l’equip, la Penya Valencianista «ELS REPUBLICANS»
estarem al costat del València CF SAD i per preservar l’existència econòmica
de l’entitat, existència material que fa possible el fet espiritual, l’ànima’, que
representa el ‘sentiment valencianista’.
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