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De Lucas i el Rangers ^

Sense presses; per fitxar

Paco Flores podrà disposar de tots
eisjugadors que han tingut
molèsties aquests dies. Roger ja és
a punt per jugar després d'haver
millorat força dels seus problemes
a l'esquena. Martín Posse i Àlex
també esvan entrenar sense
problemes.

Els serveis tècnics del club, amb
Sergio Morgado al capdavant, ja
s'han posafen marxa per buscar el
substitut de Velamazán. Paco
Flores vol preferentment un
centrecampista organitzador que
s'ajusti a les disponibilitats de la
caixa.
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Quique de Lucas diu que no té
constància del presumpte interès
del Glasgow Rangers per fitxar-lo:
«Si hi hagués interès real ja en
parlaríem, però de momeht no en
sé res. A mi èl,que m'interessa és
parlar de la renovació amb
l'Espanyol.»'

Tamudoésel palde
nyol
OLequipdeFloresnoha
encadenat més de dos
resultats positius

O El rendiment dels
estrangers ha estat discret
tret del cas de Rotchen

O Laportació del planter i la
progressiva catalanització
de la plantilla, el més positiu

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona
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Irregularitat. Aquest és el qualificatiu que millor s'adapta als
resultats, al joc i a la imatge de
l'Espanyol a l'equador de la
temporada. L'equip de Paco
Flores no ha sabut encadenar
ni una ratxa de resultats positius que durés més de dos partits. Tampoc no ha tingut la
constància que caracteritza els
e q u i p s p o t e n t s , i els alts i
baixos no li han permès acumular oxigen suficient per encetar una escalada progressiva
que fes desaparèixer els dubtes
de l'afició. Les intermitències
del seu joc l'han col·locat en situacions molt perilloses de les
quals afortunadament ha sabut sortir-se'n amb els gols de
Tamudo i amb tres triomfs decisius contra el Rayo, el Tenerife i el Mallorca. Al Lluís Companys s'ha mantigut ferm la
majoria de partits però lluny de
Montjuïc és el segon pitjor
equip de la lliga.
Els 24 punts que té a hores
d'ara li permeten mantenir la
mitjana que somien els equips
que no pensen en res més que
en la permanència. Com que
aquest, sent un objectiu bàsic,
no és la meta, es podria dir que
l'Espanyol està només un xic
per sota del previsible i exigible. El potencial absolut de la
plantilla tampoc no s'ha pogut
veure fins ara. Jugadors que havien de ser la referència pel fet
d'atresorar una qualitat individual superior a la mitjana, no

* • •

•

•»

^

Raúl Tamudo ha estat el milíor de l'Espanyol en la primera volta. / EFE

han pogut posar el seu gra de
sorra ja sigui per decisions tècniques, lesions o baix rendim e n t . Els casos d e Benítez,
Munteanu, i especialment
d'Òscar, en són els exemples.
Per altra banda, el rendiment
dels jugadors estrangers tainpoc ha estat per tirar coets.
Posse i Palència no han tingut
garantida la titularitat i Munteanu ha estat el cap de turc
dels problemes defensius, fet
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pel qual ha pogut entrar Navas
en l'equip. De tots ells Rotchen
s'ha salvat, tot i no estar gaire
fi en els darrers partits.
Denominació d'origen. L'aposta seriosa i decidida de Flores pel planter és la conclusió
més positiva de tota la primera
volta. Dels 28 components de
la plantilla, el 60 per cent tenen
denominació d'origen Catalunya. El tècnic espanyolista ha

sablit treure profit dels recursos propis que genera el planter. Els casos de Lopo i David
García així ho demostren, com
també la participació esporàdica dels quatre jugadors del
segon equip. A aquesta consideració cal afegir els triomfs
contra el Dépor i sobretot contra el Barca, un triomf que va
permetre a la fanulia espanyolista passar unes vacances de
Nadal inoblidables.

Marcó: «De Lucas
no se n'anirà amb la
carta de llibertat»
El director general de
l'Espanyol, Josep Lluís
Marcó, va manifestar ahir •
que el club ha fet valer la '
clàusula de pròrroga per un
any del contracte de
Quique de Lucas que acaba
elpròximSÓdejuny.El '
jugador demana qüe el seu
club s'afanyi a parlar de la
renovació i Marcó ha
recordat als seguidors de
l'Espanyol «que estiguin
tranquils perquè De Lucas
no se n'anirà amb la carta
de llibertat». Per altra
banda, ahir es va acordar la
renovació fins al juny £lol
2006 de Tom Velamazán
Marcó ¡ el representant del
jugador; Iñaki Ibañéz, van
expressar la seva satisfacció
per l'acord que prorroga
tres any's el que tenia
signat, amb una clàusula
de/escissió que JDassa de 9
a 18 milions d'euros. El
director general també va
dirqueelclubfai-iaun
esforç per reforçar l'equip
caraqueño tenim les
limitacionsd'abans».
Sobre l'oferiment d'alguns
jugadors internacionals en
les últimes Hores, Marcó va
dir que no tema
coneixement de cap
oferiment.

