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FC BARCELONA➜ Eto’o a Girona

«No tinc cap oferta de
✓ El jugador camerunès va assegurar ahir que
desconeix la suposada oferta del club italià en
un acte promocional que el va portar a Girona
Sílvia Planas, Girona

Samuel Eto’o va aplegar ahir
més d’un centenar de barcelonistes de Girona en un acte promocional del llibre Camerun,
obra de Jordi Baldrich i Salvador
Enrich, a l’oficina de Caixa Penedès de l’avinguda de Jaume I.
Després de signar desenes
d’autògrafs, el davanter blaugrana va assegurar que, malgrat
que el club viu un final de temporada d’infar t, està content
amb la sensació que hi ha de
cara a aquestes últimes dues jornades. «Viure un final de temporada així és bonic en el món del
futbol», va assegurar un Eto’o
somrient en tot moment.
El blaugrana no va voler aprofundir gaire en les seves declaracions, sobretot atenent al precedent de la presentació de precisament la mateixa obra, feta a
Vilafranca del Penedès, i on el
futbolista va sembrar la polèmica després d’unes dures declaracions contra el club i contra el
vestidor barcelonista.
Tot i això, Eto’o va negar també qualsevol contacte amb el Milan, club que en les últimes hores ha assegurat que el jugador
camerunès jugarà amb ells a Itàlia la temporada vinent. «Aquests
dies he estat fora, en la concentració amb la meva selecció, i no
sé res sobre el tema del Milan. Tot

«Viure un final de
temporada així és
bonic en el món del
futbol», va dir Eto’o
■

ANIOL RESCLOSA

EL LLIBRE. Eto’o va signar un llibre sobre el seu país, Camerún.

ACLAMAT. Seguidors barcelonistes saluden Samuel Eto’o en el moment d’arribar a l’oficina de

El futbolista visita
una residència de
Mifas i l’oficina de
Caixa Penedès
■

ho porta el meu representant», va
sentenciar el jugador.
En aquest sentit, l’agent del
camerunès, Josep Maria Mesalles, va assegurar que el club milanès no se’ls havia posat en contacte directament, tot i que desconeixia si havien negociat amb
el Barça. De la mateixa manera,
el representat del jugador va
desmentir les informacions que
han sortit en diferents mitjans
de comunicació aquesta setmana en les quals s’explicava que
Eto’o havia estat a Milà o sopant
amb el tècnic del Liverpool, Rafa
Benítez.
Mesalles va afirmar també
que Eto’o està «content» al club
blaugrana i que, per tant, no té
per què canviar d’equip.
Atenent els nombrosos seguidors

Abans de l’acte de promoció,
que va tenir lloc a l’oficina de
Caixa Penedès, el jugador blaugrana es va dirigir a l’associació
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CUA. La presència del davanter del Barça va provocar l’assistència de molts seguidors.
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DEDICATÒRIA. Eto’o parlant amb un dels seus admir

