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Un dossier vincula el Barça amb els
comptes que atacaven els rivals de
Bartomeu
El document fet públic per la Cadena Ser recull els impactes a les xarxes
socials de l'empresa que lesionava la imatge de jugadors i adversaris de la
directiva, des de Messi fins a Laporta

Josep Maria Bartomeu, en una imatge d'arxiu | Europa Press

El programa ?El Larguero? de la Cadena Ser ha fet públic un dossier de 36 pàgines
(https://cadenaser.com/programa/2020/02/17/el_larguero/1581975739_788275.html) que
assegura que és la prova que demostra que I3 Ventures està al darrere de les xarxes socials que
danyaven la imatge de jugadors, exjugadors i adversaris del president del Barça,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/196506/barca/nega/vincles/amb/comptes/atacaven/rivals/bart
omeu) Josep Maria Bartomeu. Aquest document,
(http://cadenaser00.epimg.net/descargables/2020/02/17/5587878f88a2ea54c36800b39c9d2a02.p
df?int=masinfo) sempre segons la versió de l'emissora, està firmat per NIcestream i recull els
moviments de les sis famoses comptes i els seus impactes a les xarxes socials.
Per la seva banda, el Barça continua negant els vincles que li atribueix la Cadena Ser
(http://cadenaser.com/ser/2020/02/17/deportes/1581937137_018966.html) sobre que el
club hauria contractat una empresa per atacar jugadors del primer equip i polítics a les xarxes. En
un comunicat emès ahir a la tarda, l'equip blaugrana "nega rotundament cap relació i, encara
més, la contractació de serveis vinculats a comptes de xarxes socials que hagin difós missatges
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negatius o de menysteniment en relació amb qualsevol persona, entitat o organització que tingui o
hagi tingut relació amb el club".
Des del club assenyalen que I3 Ventures, l'empresa que estaria implicada en aquests comptes,
"no hi té cap relació amb els comptes esmentats" però matisen que "si es demostrés cap relació, el
club rescindiria immediatament la seva contractació". Confirmen que tenen serveis de
monitorització de xarxes contractats però que en cap cas estan vinculats a les informacions difoses
aquest dilluns. Reclamen "la rectificació immediata". Podeu llegir el comunicat íntegre del Futbol
Club Barcelona en aquest enllaç. https://www.fcbarcelona.cat/ca/club/noticies/1613048/comunicat(
del-fc-barcelona?utm_source=twitter&utm_medium=fcbarcelona_cat&utm_campaign=760bd43cf7e4-4510-b1cf-27fb0deadde7)
Una empresa per protegir la imatge de Bartomeu i la directiva
Segons va avançar ahir la Cadena Ser
(https://cadenaser.com/ser/2020/02/17/deportes/1581937137_018966.html) , el club blaugrana
hauria contractat l'empresa I3 Ventures, la qual gestiona desenes de comptes de Twitter i
Facebook no oficials des d'on s'ha atacat a diversos figures de l'entorn culer. Entre elles es
troben els futbolistes Leo Messi i Gerard Piqué, exjugadors com Xavi Hernández o Pep
Guardiola i figures empresarials com Víctor Font (candidat a la presidència del club), Joan
Laporta o Jaume Roures.
A banda, la informació publicada per la Cadena Ser també apunta que la junta del Barça també
buscava erosionar la imatge d'entitats com l'ANC i Òmnium Cultural o de moviments com Tsunami
Democràtic, qui ja va realitzar una acció de protesta
(https://www.naciodigital.cat/noticia/193045/video/pluja/pilotes/al/camp/nou/atura/minuts/classic)
durant l'últim clàssic.
El club s'ha gastat més d'un milió d'euros en la contractació d'aquests serveis, segons l'emissora.
Des de la junta admeten els contactes amb l'empresa I3 Ventures, però assenyalen que no es fan
responsables de les publicacions a la xarxa. A més, el Barça assegura que els missatges que va
encarregar havien de mantenir un "to positiu".
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