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El Barça remunta i l'eliminatòria es
decidirà al Calderón (2-1)
Dos gols de Luis Suárez donen la victòria als blaugranes en un emocionant partit
d'anada dels quarts de Champions contra l'Atlètic de Madrid

Luis Suárez celebrant el segon gol davant l'Atlètic | EFE

El Barça ha fet vibrar el Camp Nou aquesta nit. Els blaugrana han remuntat a l'Atlètic de Madrid
amb dos gols de Luis Suárez, impecable. La victòria és una injecció de moral després de la
derrota d'aquest dissabte contra el Reial Madrid i deixa el Barça en bona posició per afrontar la
tornada dels quarts de final de la Champions al Calderón.
El partit ha estat intens de principi a fi. Durant els primers minuts el Barça ha tingut bones
ocasions, com la de Neymar al 19, que ha perdonat un gol després d'un excel·lent centre
d'Alves -el xut li ha sortit desviat-. Ha estat poc després, i quan semblava que Barça començava a
sentir-se còmode, quan ha arribat el gol de l'Atlètic. Fernando Torres ha entrat pel centre de l'àrea i
ha superat Ter Stegen, fent-li passar la pilota per sota les cames.
L'avantatge ha fet créixer els matalassers i també els nervis. L'àrbitre ha acabat ensenyant la
segona groga a Torres abans que s'acabés el primer temps per una puntada de peu a Busquets
al mig del camp. L'expulsió ha ajudat els blaugrana, que han sabut aprofitar que eren un més al
camp.
Al minut 51 Neymar ha estampat un xut al travesser i al 56 Messi ha tingut el gol a tocar. Ha
estat, però, Luis Suárez qui ha donat la victòria al Barça amb dos gols. El primer al minut 62 i el
segon 10 més tard amb una providencial rematada de cap.
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