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L’advocat de Jordi Cases, Felipe Izquierdo, diu que el Barça encara no diu 

la veritat sobre els contractes de Neymar. La querella sobre el fitxatge del 

brasiler va ser un dels temes destacats  del segon programa radiofònic 

del Racó Blaugrana, en el que vam comptar amb l’opinió del lletrat del soci 

blaugrana. 

Amb ell vàrem posar en ordre tot el procés de la querella pel fitxatge del 

brasiler, incloses les darreres notícies, com la negació del Barça de qualsevol 

negociació amb la Fiscalia i la  decisiódel jutge Ruz sobre Manos Límpias, a 

qui el jutge no deixa personar sinó paguen la fiança. En aquest sentit, l’advocat 

va deixar clar si el sindicat abona els 45.000 euros admetria la querella, i no 

que aquesta  no s’hagi admès a tràmit  com alguns mitjans han informat. 

També ens va explicar que ell havia aconsellat al soci no visitar el sindicat, 

encara que la visita fos pel documental que aquesta està realitzant sobre el dret 

a decidir, perquè la gent podia confondre l’encontre, com va passar. A més, 

Izquierdo va reiterar que “El tema de Neymar es podia haver arreglat amb 

una simple trucada i un cafè”, a més d’explicar que en el procés judicial el 

club ho podia haver fet molt millor, doncs per exemple el primer escrit  del club 

va arribar un mes i 4 dies després que aquest en tingués coneixement. 
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A més,l’advocat també va explicar com va anar tot el procés amb el club per 

una possible retirada de la querella, amb Toni Freixa com  a intermediari, en 

la que el Barça inclús hauria fet un comunicat de premsa admeten errors en tot 

el procés, que encara obra en poder de l’advocat. També va explicar que, 

respecte a tota la informació que ell té, “El Barça encara no diu la veritat 

sobre els contractes”. 

En l’entrevista, Izquierdo també ens va explicar  les  possibles conseqüències 

pel Barça del cas, a més de la seva opinió respecte als 13,5 milions pagats a 

Hisenda , així com també com estava el soci Jordi Cases i si aquest tenia algú 

al darrera. No us la perdeu!!! 

 


