EL 9

-6' /BARCA BESlEiTEiXEiiABACAi^Ai

O L'empresari català
confirma que va ocupar
l'estança dissabte a la nit

Dijous 24 "de gener del 2002

O Toni Marfil es va dirigir al O Va estar tres dies a Thotel
Barca un cop ya veure ahir Hesperia, amb la seva dona,
les portades dels diaris
per motius personals

JOSEP M. PUIG
Barcelona

El p r o p i e t a r i del Restarant
l'Emperador, que està situat al
Port de Barcelona, Torii Marfil,
va confirmar ahir a El 9 Esportiu de Catalunya que dissabte
al vespre va ocupar l'habitació
821 de l'Hotel Hesperia, juntament amb la seva dona. «Dissabte estava a l'habitació 821,
qué per cert és molt petita, no
com l'han descrit. Sort que
anava amb la meva dona, ja
que si arribo a anar sol no sé
com li ho hauria fet saber», va
explicar Marfil, que és aficionat
del Barca.
L'empresari barceloní va començar a sentir rumors sobre
l'afer dilluns al vespre però no
es va decidir a contactar amb
el club fins d i m a r t s al m a t í
. quan va veure les portades dels
diaris esportius madrilenys.
«He al·lucinat quan he üegit
que aquella habitació (la 821)
havia estat fruit d'una orgia o
u n a cosa s e m b l a n t » , va dir
Marfil, que és un gran aficionat
del Barca i que li agrada molt
el hitbol. ,:
Per finalitzar. Marfil va comentar que el motiu de la seva
estada de tres dies a l'hotel.va
estar motivada per assumptes
personals, ja que «un familiar
està molt malalt i el vam anar
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Toni Marfil ahir al seu restaurant del Port de Barcelona. / MiKEL LABURu

a visitar». Tot i que l'empresari
català va passar la nit del dissabte al diumenge a Madrid, no
va estar a Vallecas per veure el

partit entre el Rayó VaUecano
i el Barca, ja que havia d'aixecar-se a prirnerà hora de diumenge per prendre el vol de

tornada a Barcelona a les 9 delmatí, fet que el va obligar a anar
a dorinir aviat després d'un sopar ràpid.

Tom Marfil es un gran
seguidor ctiler i molt
aficionat al futbol que
dirigeix un dels restaurants
amb mes pedngi del port
El restaurador va
desplaçar-se a Madnd
divendres a través de
l'agencia oficial del FC
Barcelona, RACC, que li va
trobar casualment una
habitació al mateix hotel
que els jugadors del Barca
I la mateixa planta que els
directius del club
blaugrana El restaurant
que té Tom Marfil al port de
Barcelona és un dels locals
que sovintegen alguns dels
jugadors del FC Barcelona,
I es un amic íntim del capità
Sergi Barjuan idel'aia
jugador del Vila-real
Guillermo Amor Tom
Marfil, juntament amb la
seva dona, va pagar una
factura de 130,5 euios a
l'hotel Hesperia en
concepte de despeses
addicionals de l'habitacio
821

Telemadrid es referma en tot el que ha dit
EL 9
Madrid

Telèmadrid, la cadena de televisió que va destapar el presumpte escàndol a l'hotel Hesperia de Madrid, va refermar-se ahir en totes les informacions que va difondre el dia
anterior. Novament, en el programa dedicat als esports del

seu télenotícies de dos quarts
de deu del vespre —el mateix
en què va fer esclatar tot l'escàndol dimarts a la nit—, va insistir en la veracitat de la informació i va insistir que va celebrar-se una festa a la vuitena
planta de l'hotel situat al centre
de Madrid..
, El canal autonòniic madrileny c o n t i n u a v a —ahir a la
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nit— insistint que hi havia proves que així ho demostraven.
Es va dir que eren cinc els jugadors blaugrana implicats en
la suposada festa —van aclarir
que un a última hora va renunciar— i van repetir, que van ser
quatre les donés que hi vari
participar. En el citat télenotícies es va revelar també que
Antonio Marfil —la persona

qúè, segons el Barca, va ocupar
l'habitació dè la discòrdia— és
amic íntirií de Sergi Barjuan.
Telemadrid tanibé va indicar
que en cap moment havien fet
públic el nom dels cinc futbolistes suposadariïent implicats
i que tampoc van revelar ahir.
Així, van encapçalar el télenotícies assegurant que «va haver-hi festa» i van qualificar les

afirmacions fetes ahir per Anton Parera de «contradictòries». Precisament, al matí, el
director general del Barca va
explicar queel club no descartava emprendre accions legals
contra alguns mitjans de cornunicació i que donaran tot el
suport als jugadors si es decideixen a fer-ho de manera individual. .

