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Divendres I I de gener del 2002 ,

Moisés progressa

Més canvis en la defensa

El migcampista Moisés Hurtado
continua imparable en la seva
projecció. Habitual en els últims
entrenaments, espera aviat
l'oportunitat per debutar amb el
primer equip, cosa queja han fet
els seus companys del B Vates,'
Bruno, Bertrán i Català.

Paco Flores no sembla que tingui
clar encara l'equip que jugarà a La
Romareda. Tal com va jugar l'equip
és possible que els canvis afectin no
només les demarcacions on,
obligat per les baixes, ha de fer
canvis, sinó també la defensa, on
Lopotambé cotitza a l'alça.
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Àlex Fernández, a punt
La ràpida recuperació d'Àlex
Fernández és un fet, i diumenge
podrà estar al camp del Saragossa.
Àlex espera que l'equip pugui
mostrar la seva millor cara, després
de recordar que al partit contra el
Màlaga «el vent i l'estat del camp
sembla que van influir en el joc».

Atac inèdit

O El mexicà Palència es
perfila com a home més en
punta a La Romareda

O No es descarta un altre
canvi de porters, el tercer
de la lliga fins ara

O Martín Püsse jugarà pel
centre i De Lucas ho farà
escorat a la banda dreta

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

L'Espanyol p r e s e n t a r à diumenge a La Romareda un atac
inèdit fins ara. Les baixes de
Velamazán, que sortirà avui
mateix de la clínica, i de Raúl
Tamudo han provocat una
combinació singular que no
s'ha produït mai fins ara a la lliga. EI lloc del màxim golejador
de l'equip l'ocuparà Palència,
que a l'entrenament d'ahir es
va mostrar especialment encertat amb el gol. Tot fa pensar
pensar que el mexicà passarà
per davant del jove Aganzo en
les preferències de Flores per al
partit de diumenge. A la banda
dreta jugarà De Lucas i a la mitjapunta l'argentí Martín Posse,
que podrà ocupar el lloc que
millor s'adapta a les seves condicions futbolístiques. Serà un
atac de baixets però amb molta
qualitat individual i disposats a
fer la guitza a Txetxu Rojo, l'en.trenador del Saragossa, que ja
sap que si no guanya l'Espanyol serà el tercer entrenador
destituït a p r i m e r a divisió
aquesta temporada. L'argentí
Martín Posse, ja recuperat de la
gastroenteritis, estarà a punt i
amb moltes ganes d'ajudar l'equip a puntuar, segons ell «l'assignatura pendent, juntament
a m b la irregularitat que tenim». Jugar a la posició de mitjapunta li és habitual encara
que en els darrers partits quan
Palència havia ocupat aquesta
demarcació, el Cholo es va veure obligat a jugar a la banda o
bé esperar-se a la banqueta. «Si
fos per mi jugaria sempre», va
dir. Posse no recorda haver ju-

Oscar Garcia |
espera viatjar a La
Romareda
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Martín Posse té moltes possibilitats de jugar en la mitjapunta a La Romareda. / EFE

gat amb Palència com a parella
més ofensiva de l'equip i manifesta que no té «cap incovenient si haig de sfer el jugador
més ofensiu».
Porters. Encara que Paco Flores dibuixa els partits en la sessió d'entrenament del dijous,
ahir va semblar que avançava
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els seus plans perquè vol viatjar " seva oportunitat. Si més no,
cap a Saragossa dissabte a pri- ahir va ser el porter titiilar els
mera hora. Si fos així, caldria dos temps que es van jugar. El
plantejar-se la possibilitat d'im carismàtic porter espanyolista
canvi a la porteria, cosa gens no pensa de moment en aquesestranya aquesta temporada. ta possibilitat: «No vtill obsesEls dos porters han sortit de l'e- sionar-me. He jugat ámb els
quip després de cometre erra- dos equips presumiblement tides puntuals. Això fa pensar tulars però el míster no m'ha
que Argensó podria tenir la dit res.»

••• ar Garcia Junyent
:• • :ria tornar a jugar
•: .'nenge a La Romareda,
•:•• orés deia seva
- [ oràdica aparició de 19
•¡••r jtsaBaiaídosaiaíaun
•:•- • i mig. El migcampista
:l ideilenc de l'Espanyol
• • 'la que Paco Flores el
• ¡•/oquiper.alpHftit
: ira el Saragossa, ni que
•¡•.l'per les baixes
••Mi-gadesdeTohi
.• i mazan i de Tamudo,
• :ionat Óscar va formar
:• -¡ahir, en la segona
•: • 'at del partidet
i 'itrenament, de
•ii! otètic equip titular
' !-iardetitulantatenelcas
i ''icarés, simésno,
: '• 'jarat, peroles
•;• • :iències mostrades per
• • u i p a Màlaga', on Paco
• i'ïs mateix va manifestar
||. • van estar orfes d'idees,
• 'ïssiten una solució que
•• • ar podria aportar En
1: .estsentit, eljugadorno
va voler fer-se il·lusions,
encara que intueix alguna
cosa:'«Puc tenir alguna
oportunitat, si.rnes no de
viatjar,'! sempre que estas
convocat has de pensar
que podràsjugar» Oscai
va súbstituirÀlex
Fernández en la segona
part de l'entrenament i va
formar línia amb Morales al
doble pivot.

