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Un triplet de Luis Suárez classifica
el Barça per a la final del Mundial de
Clubs
Els blaugranes superen sense massa problemes el Guangzhou xinès (3-0) i es
jugaran el títol diumenge (11.30, hora catalana) contra el River Plate Argentí

Luis Suárez celebrant un dels seus tres gols | @fcbarcelona_cat

Tres gols de Luis Súarez han classificat el Barça per a la final del Mundial de Clubs. Els
blaugrana han derrotat sense massa problemes el Guangzhou xinès
(http://www.fcbarcelona.cat/futbol/primer-equip/arxiu-partits/2015-2016/mundial-de-clubs/1-2/fcbarcelona_rival-per-determinar) (3-0) i es disputaran el títol amb el River Plate argentí (diumenge
a les 11.30, hora catalana). D'aquesta manera, intentaran aconseguir la competició per tercera
vegada després dels èxits del 2006 i el 2009 així com aixecar la cinquena copa de la temporada.
El campió asiàtic, un equip entrenat pel brasiler Scolari i amb Robinho i Paulinho com a jugadors
més destacats, ha intentat plantar cara a la primera part. Tanmateix, el domini absolut de la
possessió -més del 70%- ha permès als blaugranes -sense Messi, baixa per un còlic- madurar el
partit. Finalment, el gol ha arribat al minut 39 quan el rebuig del porter d'un xut des de fora l'àrea
de Rakitic l'ha aprofitat Suárez de manera inapel·lable. Curiosament, amb l'1 a 0 al marcador, el
Guangzhou ha tingut l'ocasió més clara del partit però Claudio Bravo ha salvat l'empat.
La segona part no ha tingut història i el Barça ha dominat a plaer. El segon gol ha arribat molt ràpid,
al minut 4 de la represa, amb una gran jugada entre Iniesta i Suárez que ha acabat amb una
assistència marca de la casa del manxec i un golàs de l'uruguaià. El partit ha acabat sentenciat del
tot al 67 quan un penal sobre Munir ha permès a Luis Suárez marcar el tercer del seu compte
particular.
Ara, el Barça té dos dies per descansar i intentar que tant Neymar com Messi puguin recuperarse dels seus problemes físics i disputar el partit contra el River Plate.
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[HIGHLIGHTS] Reviu el hat-trick de @LuisSuarez9 (https://twitter.com/LuisSuarez9) contra el
Guangzhou #ClubWC (https://twitter.com/hashtag/ClubWC?src=hash) #FCBGuangzhou
(https://twitter.com/hashtag/FCBGuangzhou?src=hash) https://t.co/861Yius0y2
(https://t.co/861Yius0y2) pic.twitter.com/q4WBYPMRJn (https://t.co/q4WBYPMRJn)
? FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 17 desembre, 2015
(https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/677488281924276224)
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