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EL 9

ESPANYOL

en Garre
d'autoestima
O L'Espanyol afronta amb
molta moral el partit de
demà a La Rosaleda

O La victòria contra el
Barca ha de tenir efectes
positius en ja moral

O Els jugadors esperen fer
un bon regal de Reis a
rafició espanyolista

MANEL RODRÍGUEZ

Iván Díaz, Única
novetat en la Nista
de convocats

Barcelona

L'Espanyol jugarà demà a les
cinc de la tarda a La Rosaleda
amb la convicció que la victòria
contra el Barca ha de tenir efectes positius en el rendiment de
l'equip en els pròxims partits.
Deixar arxivada la irregularitat
i encadenar un seguit de resultats positius és la feina pendent
per començar a mirar-se la lliga
des d'una altra òptica. Màlaga
és el primer examen d'un seguit de partits que, a priori, són
assequibles per al conjunt de
Paco Flores, una prova que posarà el punt final a la primera
volta del campionat. Les opinions de la totalitat de la plantilla coincideixen: «Cal encadenar dues victòries consecutives», va dir ahir en cloure l'entrenament el defensa Toni Sol. devilla. El jugador espanyolista, però, és conscient de la dificultat que presenta l'atac del
Màlaga. «Saben a què jugiien i
tenen un equip fort que finalitza bé les jugades.» Respecte a
l'estat anímic amb què afronta
el partit el seu equip, el defensa
va manifestar: «És un bon moment per jugar aquest partit.
Ara només cal que el dia de Reis
ens emportem un regal cap a
casa.» El porter Juan Luis Mora
va destacar del rival que per so-
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)uan Luis Mora està convençut que obtindran un bon resultat. / EFE.

bre de tot «necessiten els el Dépor». Per Mora, acabar la
punts, i això els converteix en primera volta amb més de 24
un rival molt incòmode que ve punts seria «la millor manera
de fer un rriolt bon resultat amb d'afrontar una segona volta en

què tothom ja es comença a situar i ningú no et regala res perquè en cada^^partit hi ha molt
enjoc».

El migcámpistá vallesà Ivan
Díaz torna a formar part
d'uria'convocatòria
després de quatre partits
sense ser-hi. Díaz ha entrat
a la llista en lloc.del lesionat
AlexFernández. De fetes
l'únic canvi enlrelacio amb
la convocatòria de Paco
Flores en el partitcontra el
Barca. Díaz s'ha agafat la
convocatòna çpm ^.la
collita del treball de cada
setmana» i és'rnostra
satisfet de «poder ajudar
l'equip»: Les possibilitats
del sabadellehc de jugar
com a titular són poques.
Tot i això, esperà que «tard
o d'hora torni a tenir una
oportunitat i la pugui
aprofitar» .'La resta de
convocats són. Mora i
Argensò com a porters;
David Sánchez, Fran, Lopo,
Navas, Rotchen, Soldevilla
com a defenses; De Lucas,
Morales, Velamazán,
Posse, Roger i Vates, i els
davanters Tamudo,
Palència i Aganzo.

El Màlaga espera rEspanyol amb tot l'arsena
M.R.
Barcelona

El Màlaga ja té perfilat l'equip
titular que jugarà demà contra
l'Espanyol a La Rosaleda. Joaquín Peiró no podrà disposar
per a aquest partit dels lesionats Rojas, Larrainzar i Ruano,
un dels catalans de la plantilla
juntament amb el porter Ar-

nau i el migcampista Miguel
Ángel. Tampoc podrà jugar el
sancionat per acumulació d'amonestacions Musampa. Per
contra, recupera Miguel Ángel
i encara no se sap si el seu nou
fitxatge, el jugador procedent
del Real Madrid B Meinu, estarà a la llista de convocats, que
se sabrà avui. El dubte de Peiró
està a la zona del mig del camp,
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on Roníero, Gerardo i Miguel que s'enfrontarà a l'Espanyol ahir un entrenament en què va
Ángel tenen segura la plaça. serà el format per Contreras a posar èmfasi en les jugades
Zarate i el portuguès Duda es la porteria. La línia defensiva d'estratègia, amb xuts de falta
disputaran l'altra plaça. Qui estarà formada per Josemi, Li- i centrades des dels còrners.
cau de l'equip en relació amb tos, Fernando Sanz i Roteta. El Avui dissabte farà la darrera
el darrer partit que van jugar centre del camp estarà ocupat sessió preparatòria. D'altra
contra el València és el canari per Romero, Gerardo, Miguel banda, ahir es va saber que el
Sandro, que seurà a la banque- Ángel i Zarate o Duda, i en l'a- Màlaga havia donat la baixa fetac jugaran amb la perillosa pa- derativa al jugador Iznata, que
ta.
rella formada per Darío Silva i jugarà a partir d'ara en el NuEquip perfilat. L'onze titular Dely Valdés. El Màlaga va fer mància.

