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?Bartomeu, deixa-ho, per l'amor de
Déu
«Són tants els escàndols i despropòsits que col·leccionen en els últims anys Josep
Maria Bartomeu i el seus col·laboradors, que més valdria que el president del
Barça ho deixés abans que el club prengui més mal»
Us imagineu el màxim responsable de l'empresa on treballeu contractant uns experts en
fake news per millorar la seva reputació a base de difondre comentaris ofensius contra els seus
propis empleats i contra la seva competència? Doncs això, si fa no fa, és el que ha fet el president
del Barça, Josep Maria Bartomeu, amb l'agreujant que ha intentat tirar la pedra i amagar la mà
(https://www.naciodigital.cat/noticia/196564/bartomeu/barca/mai/contractat/cap/servei/desprestigia
r/jugadors/politics) .
La notícia
(https://www.naciodigital.cat/noticia/196535/dossier/vincula/barca/amb/comptes/atacaven/ri
vals/bartomeu?rlc=p1) l'ha destapat aquesta setmana SER Catalunya i dilluns va entrar com
un obús al despatx presidencial. El Barça va contractar el 2017 una empresa que, amb l'objectiu
de reforçar la imatge de la junta directiva, porta més de dos anys difamant jugadors de l'actual
plantilla (com Messi i Piqué), llegendes blaugranes (com Xavi, Puyol o Guardiola), adversaris
(com Joan Laporta o Víctor Font), polítics (com Quim Torra, Puigdemont i Junqueras) o
empresaris (el més crucificat, Jaume Roures).
L'empresa es diu I3 Ventures i els comentaris que ha estat difonent a través de les xarxes
socials contra totes aquestes personalitats són ofensius, falsaris i, en molts casos, vexatoris.
Aquesta banda contractada per la junta de Bartomeu va llençar l'ofensiva través de diversos
perfils de Twitter i Facebook. La companyia ha negat totes les acusacions, però la investigació
periodística és tan modèlica i concloent que esvaeix qualsevol dubte que pugui existir.
A Piqué, els intoxicadors contractats pel club el van fer passar per un independentista
que es fa espanyolista per diners. A Font, aspirant a la presidència, el van acusar de plegar-se
a l'independentisme. A Xavi Hernàndez li van recriminar haver deixat passar el tren d'entrenar al
Barça. A Roures el van acusar d'etarra. Es van mofar de l'empresonament d'Oriol Junqueras. Fins
i tot no van dubtar a burlar-se de la dona de Messi, Antonella Rocuzzo comparant-la amb una
lleona. Aquest és el nivell, beneït ?insisteixo? durant més de dos anys per la junta de Bartomeu.
Són tan greus aquestes revelacions, és tan flagrant la deixadesa que pateix la direcció
esportiva de l'entitat, són tants els escàndols i despropòsits que col·leccionen en els últims anys
Josep Maria Bartomeu i el seus col·laboradors, que més valdria que el president del Barça ho
deixés abans que el club prengui més mal. Si no vol dimitir, almenys que convoqui eleccions.
Però no. Amb el seu poder intimidatori, en un primer moment, el Barça va reaccionar a aquesta
explosiva informació tirant de manual: desacreditant el mitjà, amenaçant de portar-lo als tribunals i
exigint una rectificació pública. Per sort, els periodistes que han destapat l'escàndol no s'han
arronsat i han presentat una bateria de proves tan aclaparadores que, 24 hores després, qui s'ha
hagut de retractar públicament és el propi Bartomeu anunciant la rescissió del contracte firmat
amb els gestors d'aquestes xarxes socials tòxiques.
I amb aquesta decisió, la junta dóna per liquidat el tema. Tot i que està demostrat que I3
Ventures passava informes detallats de la seva activitat a l'àrea de presidència, el president
blaugrana segueix negant haver tingut coneixement dels atacs ?finançats pel Barça amb un milió
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d'euros? que rebien els seus rivals. Negar-ho tot fins que la veritat va sortint i et va posant a lloc.
És el mateix que li va passar a Richard Nixon quan se li va obrir un front anomenat Watergate.
Almenys el president nord americà va tenir la dignitat de plegar.
Però de moment Josep Maria Bartomeu xuta la pilota endavant amb la idea d'aguantar un
any i mig fins que toquin eleccions. Encara que ara mateix tingui la mateixa credibilitat que
Quim Torra fent-se passar per desobedient o Maluma declarant-se feminista. Si la idea era
millorar la reputació del club, estarem d'acord que la imatge del Barça ha viscut temps millors.
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