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Marc Bartra, operat després de ser
ferit en les explosions a Dortmund
El futbolista català passa pel quiròfan per una fractura a la mà dreta

Un policia al costat de l'autobús del Borussia aquest dimarts | Europa Press

El futbolista català Marc Bartra ha hagut de ser operat per una fractura a la mà dreta després de
quedar ferit en les tres explosions a les portes de l'hotel on es trobava concentrat el Borussia
Dortmund. L'incident s'ha produït al costat de l'autobús de l'equip cap al voltant de les 19:00
hores. En aquell moment els jugadors estaven a punt de desplaçar-se fins a l'estadi Signal Iduna
Park per disputar el partit de quarts de final de la Champions contra el Mònaco, que ha quedat
ajornat fins demà a les 18:45.

Diagnose bei @MarcBartra: Speichenbruch und Fremdkörper-Einsprengungen am rechten
Handgelenk. Er wird z.Zt. operiert. Gute Besserung, Marc! pic.twitter.com/Ngw7kIdSr0
? Borussia Dortmund (@BVB) 11 d'abril de 2017
Segons ha informat el Borussia, Bartra ha patit ferides al braç i a les mans després que una
finestra es trenqués. El futbolista català ha estat l'únic jugador de l'equip que ha resultat ferit i ha
hagut de ser traslladat a l'hospital.
La policia ha parlat d"explosius seriosos" prop de l'autobús de l'equip i ha assenyalat que una de
les hipòtesis amb què es treballa és la d'un atemptat terrorista. D'altra banda, la Fiscalia ha
explicat que, al costat dels explosius, s'hi ha trobat una carta, però no ha donat detalls sobre el
seu contingut. "La investigació segueix el seu curs, amb indicis d'atac criminal i intent d'homicidi",
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ha afegit. Amb tot, les forces de seguretat demanen que no es difonguin especulacions a través
de les xarxes socials i que només es doni credibilitat a les informacions de les autoritats.
El Barça, l'anterior equip de Bartra, ha transmès el seu suport al jugador, al Borussia i a la seva
afició a través d'un missatge a les xarxes socials.

Im Bereich #Dortmund #Höchsten hat es eine #Explosion gegeben. Wir sind mit starken Kräften vor
Ort. Die Lage ist derzeit noch unklar.
? Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 d'abril de 2017

Reports are that Marc Bartra was injured after a window was smashed and he has been taken to
hospital.
? Borussia Dortmund (@BVB_English) 11 d'abril de 2017

Tot el nostre suport a @MarcBartra, el @BVB i la seva afició
? FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 11 d'abril de 2017
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