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Laporta es presenta a Madrid amb
un impressionant mural a tocar del
Bernabéu
El precandidat a la presidència del Barça es fa veure a la capital espanyola

La pancarta situada al costat del Bernabéu | Joan Laporta

Joan Laporta ha "tornat" a Madrid per la porta gran. L'expresident del Futbol Club Barcelona
aspira a recuperar el control de l'entitat i ha optat per marcar territori ben a prop de l'estadi
Santiago Bernabéu, amb un enorme mural que cobreix el lateral d'un edifici.
El precandidat per a les eleccions del Barça del 24 de gener ha acompanyat les imatges de
l'impressionant pancarta amb el missatge "Hola Madrid". La imatge de Laporta ocupa tot l'espai, i
també inclou el missatge"ganes de tornar-vos a veure" en castellà.
#HolaMadrid (https://twitter.com/hashtag/HolaMadrid?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ?
pic.twitter.com/eSmCkVWyeb (https://t.co/eSmCkVWyeb)
? Joan Laporta Estruch? (@JoanLaportaFCB) December 15, 2020
(https://twitter.com/JoanLaportaFCB/status/1338797448895090688?ref_src=twsrc%5Etfw)
Laporta va presentar públicament la seva precandidatura fa dues setmanes amb la voluntat
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d'"unir tot el barcelonisme" i "recuperar l'excel·lència" que precisament tantes alegries va donar
als culers a l'estadi del Reial Madrid. La impressionant imatge es pot veure des de diversos punts
de la ciutat.

A 200 metros del Santiago Bernabéu, Joan Laporta cuelga una pancarta que dice ?Ganas de
volver a veros? #fcblive (https://twitter.com/hashtag/fcblive?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/62IK2alVJ1 (https://t.co/62IK2alVJ1)
? Toni Juanmartí (@tjuanmarti) December 15, 2020
(https://twitter.com/tjuanmarti/status/1338797413537034241?ref_src=twsrc%5Etfw)
Un dels principals competidors de Laporta en la campanya electoral, Víctor Font, no ha tardat en
respondre a la imatge, que ha revolucionat les xarxes socials. Font s'ho ha agafat amb humor:
"Jan, en això ets el putu amo. Però amb pancartes, ni guanyarem Champions, ni farem un estadi
nou ni resoldrem el deute del club", ha dit en un vídeo publicat a les xarxes socials.
"Jan, en això ets el putu amo ?? Però amb pancartes, ni guanyarem Champions, ni farem un estadi
nou ni resoldrem el deute del Club. Per tant, a contrastar projectes ? i ens veiem el dia
24"#sialfutur (https://twitter.com/hashtag/sialfutur?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ??
pic.twitter.com/ULYZhNXkND (https://t.co/ULYZhNXkND)
? Víctor Font: Sí al Futur (@sialfutur) December 15, 2020
(https://twitter.com/sialfutur/status/1338845964942127104?ref_src=twsrc%5Etfw)
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