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Dos jugadors del Futsal Llívia, greus després d'un accident
de trànsit
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Dos jugadors del Futsal Llívia estan ingressats a l'UCI de l'Hospital General de
Catalunya després de patir la nit de diumenge un accident de trànsit mentre
tornaven d'una concentració de la selecció catalana sots-21 de futbol sala. La
federació catalana d'aquest esport ha informat que els dos jugadors
presenten un diagnòstic greu: Raül Visa, de 21 anys, que ha estat operat a
l'Hospital General de Catalunya a causa d'una doble perforació en un intestí,
es troba en observació en l'UCI, mentre que Sergio Mateos, de 20 anys, va ser
operat diumenge d'urgència a l'Hospital Sabadell Parc Taulí d'una fractura de
fèmur, i està sedat a l'UCI. El seleccionador català, Juan Antonio Fernández, i
el president de la Federació, Jordi Eduardo, es troben al costat dels dos
jugadors a l'hospital. Al cotxe hi viatjava una tercera persona, Mario
Mascaraque, que ha estat donat d'alta. Els jugadors venien d'un acte
promocional de la selecció catalana sots-21 a Barcelona.
Enllaços
Federació Catalana de Futbol Sala
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COMENTARIS
Pere - 28/10/2009 - 20:28h
si com he comentat abans tots be , excepte el conductor del Cayene, que ahir li van reconstruïr el
peu dret. Els nens els cinturons marcats i la dona amb cervicals.... Els dels altres 2 cotxes
cervicals... La veritat que si tu ho vas veure el que els ha passat no es res. Gracies per preocupar-te
Carme - 28/10/2009 - 12:09h
Estic d'acord amb el Pere, jo vaig ser-hi i tothom deia que conduien com a bojos, però això no
ineteressa. Gairebé maten 6 persones, entre les quals dos nens. Si algú sap res de les altres
families, m'agradaria saber si tots estan bé.
pere - 27/10/2009 - 12:41h
anaven a 170kmts/h i gairebe s'emporten per devan la vida de dues families que baixaven de la
cerdanya, de fet apart del mal psicologic evident un dels ferits avui encara esta ingressat,pendent
d'operar.pero... aixo no es noticia!!!
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