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Felipe Izquierdo, l’advocat de Jordi Cases, acusa Toni
Freixa d’enviar un burofax amenaçant-lo de “arruïnar-li la
vida” per haver demandat la Junta i assegura que va ser “la
resposta oficial de la Junta del Barça” a la petició
d’informació de Cases pel fitxatge de Neymar. Izquierdo
reitera que “no hi ha ningú al darrera” de la demanda
presentada per Jordi Cases i admet que la imatge de Cases
entrant a la seu de Manos Límpias “va ser una cagada”.
Felipe Izquierdo, advocat de Jordi Cases, també ha dit que:
- “El jutge va acceptar el cas [del traspàs de Neymar] a la
primera, mai el va rebutjar.”

- “La querella [presentada per Jordi Cases] deixa clar que
Sandro Rosell en cap moment s’ha apropiat diners, sinó que
no explica el destí dels 40 milions [del traspàs de
Neymar].”
- “Tot comença amb una carta en què Jordi Cases li
demana a la Junta que expliqui el destí d’aquests 40
milions.”
- “Si realment hi hagués algú darrera de Jordi Cases ja se
sabria. No es podrà demostrar [que hi ha algú al darrera]
perquè no hi ha ningú. La minuta l’ha pagat Cases.”
- “La resposta de la Junta del Barça [a la carta enviada per
Cases] és un burofax dient que li arruïnaran la vida, i que
l’ompliran de querelles. [...] Això ho firma Toni Freixa.”
- “La resposta [de la Junta del Barça] arriba quan encara no
s’havien ni llegit la querella.”
- “El senyor Bartomeu, el dia que va prendre possessió, va
afirmar que hauria fet el mateix que Jordi Cases. Ara no es
pot tirar enrere i ha de ser valent.”
- “Jordi Cases va anar al sindicat de Manos Límpias perquè
va participar en un documental sobre la independència de
Catalunya. [...] Va ser una cagada.”
- “Sóc l’únic advocat que ha presentat una demanda contra
el Real Madrid, mentre aquesta Junta s’abraçava amb la del
Madrid a la llotja.”

