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Luis Enrique s’emportarà el gironí
Gerard Gumbau al Mundial de Clubs
 El migcampista forma part de la llista de 23 jugadors que el Barça ha presentat a la FIFA

Mifas es
queda sense
equip de
bàsquet en
cadira de rodes

QUIQUE GARCÍA/EFE

BARCELONA | EFE/DdG

El migcampista gironí Gerard
Gumbau continua consolidantse al primer equip del Barça, amb
el qual ja ha debutat tant en Lliga
com en Lliga de Campions, i ahir
va entrar a la llista de 23 jugadors
que Luis Enrique s’endurà al Japó
per disputar el Mundial de Clubs.
Al costat de Gumbau també hi
apareix Sergi Samper, un altre dels
jugadors amb ﬁtxa del ﬁlial que habitualment sol treballar a les ordres
del tècnic asturià.
La llista completa la formen
Ter Stegen, Claudio Bravo, Masip;
Douglas, Gerard Piqué, Dani Alves,
Marc Bartra, Jordi Alba, Adriano,
Thomas Vermaelen, Jérémy Mathieu; Rakitic, Busquets, Andrés
Iniesta, Mascherano, Sergi Roberto, Samper, Gumbau; Luis Suárez, Messi, Neymar, Sandro i Munir. Els blaugranes afrontaran dos
partits de lliga (València i Deportivo) i un del Lliga de Campions
(Bayer Leverkusen) abans de la cita
japonesa, on són els grans favorits.
El debut al Mundial de Clubs
serà el dijous 17 de desembre, en
les semiﬁnals (11.30), on tindrà
com a rival el guanyador de l’eliminatòria prèvia entre el Club
Amèrica i el Guangzhou. En la ﬁnal del dia 20 (11.30) el Barça es
podria trobar el River Plate
Després de classiﬁcar-se per
als vuitens de ﬁnal de la Copa del

LES DADES

L’INFORME MÈDIC
Jerémy Mathieu serà baixa a
València per una elongació al
recte anterior del quàdriceps dret
Jérémy Mathieu, que va deixar
el partit contra el Villanovense
de Copa a 10 minuts del final per
unes molèsties, pateix una elongació
al recte anterior del quàdriceps dret.
Serà baixa dissabte al camp del València i la seva evolució marcarà
quan tornarà a estar a disposició.



«Ni pel triple de diners marxaria del Barça»
 L'uruguaià Luis Suárez es va mostrar convençut ahir que li queden molts
anys al Barcelona, i que ni el triple o quàdruple diners dels que cobra ara el
traurien de l'entitat catalana «perquè vaig patir molt per arribar al club en el
qual sempre havia volgut jugar». En un acte comercial, Suárez també va
elogiar les altres dues potes del trident ofensiu més temible del futbol
actual: «Messi és el número 1 i Neymar, el 2», va subratllar.

Rei amb un golejada contra el Villanovense (6-1), el Barcelona va
fer ahir un entrenament de recuperació en el qual no hi va participar Jérémy Mathieu, amb una
elongació al recte anterior del
quàdriceps dret.
El defensa francès, que dimecres
es va retirar amb molèsties a deu
minuts del ﬁnal, es va sotmetre
ahir al matí a diverses proves que

van conﬁrmar que no pateix cap
trencament, però sí una elongació
al quàdriceps que li impedirà participar, demà al vespre (20.30), en
el partit de Lliga contra el València.
A més de Mathieu, tampoc no
es van exercitar amb el grup els altres dos lesionats de la primera
plantilla, el defensa Douglas Pereira i el migcampista Raﬁnha Alcàntara.
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EL PROTAGONISTA
Piqué justifica un tuit on es reia
dels problemes del Madrid
«Em va semblar divertit el que
passava... joc sóc així», va dir
ahir Piqué preguntat pel tuit que va
fer dimecres a la nit, amb tres icones
somrients amb llàgrimes als ulls, en
saber-se l’alineació indeguda del Madrid en el partit de Copa contra el Cadis. Piqué va assegurar que volia
«desdramatitzar» els fets.



Aquests premis caduquen passats tres mesos,
comptats a partir del dia següent del sorteig.
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Mascherano és distingit amb el
reconeixement al Joc Net 2015
Javier Mascherano confia a
«passar molts anys més» al
club blaugrana, que ahir el va distingir amb el premi Joc Net 2015 que
organitza l'Agrupació Barça Jugadors.
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El Grup MIFAS s’ha quedat sense el seu equip de bàsquet en cadira de rodes, el Válida sin barreras CB MIFAS, nascut a principis
dels anys 80. Els motius han estat
diversos, entre ells, lesions d’alguns
jugadors, motius personals i/o
professionals que han fet que la
plantilla hagi quedat reduïda a
només 5 jugadors.
Ja fa uns quants anys que el club
pateix la falta de noves incorporacions a l’equip, és per aquest motiu que la direcció, des de l’any
2013, ha pres tot un seguit de mesures per mirar de pal·liar aquesta situació. L’any 2013 i, després de
tenir la seu a Castelló d’Empúries
durant 16 anys, el Mifas es va traslladar a Girona amb l’objectiu de
trobar més jugadors i rejovenir la
plantilla. Fontajau acollia els partits.
Dues temporades més tard,
però, el club no ha aconseguit formar una plantilla sòlida i estable i
s’ha vist obligat a abandonar les
competicions de la Lliga Espanyola i la Lliga Catalana 2015-16
malgrat haver fet les inscripcions
i els pagaments corresponents.
Aquesta pausa, s’espera que sigui
temporal i només per aquest curs,
tant és així, que els jugadors actius de l’equip continuen fent els
seus entrenaments habituals.

Llista acumulada de les quantitats que han
correspost als números premiats,
classificats per la seva xifra final
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AQUEST SORTEIG ADJUDICA 2.463.000 DÈCIMS PREMIATS PER UN IMPORT TOTAL DE 12.600.000 D’EUROS
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