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Arribarà d'Itàlia

o Sergio Morgado dóna prioritat al «calcio»
per davant del futbol francès

O Paulo Sousa és la primera opció seriosa
per cobrir la plaça de ToniVelamazán

M.R.
Barcelona

La recerca del substitut de Toni
Velamazán obliga a fer hores
extres als responsables de l'àrea esportiva de l'Espanyol. Independentment de les ofertes
que hi pugui haver aquests
dies, que en són moltes, el conjunt blanc-i-blau ha començat
a fer els deures per Itàlia. D'allà
arribarà èl reforç esperat si
com va reconèixer ahir a El 9 el
secretari tècnic, Sergio Morgado, «el futbol italià és competitiu i volem jugadors d'aquesta mena. Segurament vindrà
d'allà». Morgado descarta per
ara q u e la p r o c e d è n c i a del
fitxatge sigui el futbol francès,
encara que el responsable de la
direcció tècnica hagi fet un treball de camp molt important
en aquesta lliga. «Ara per ara
l'opció del futbol francès, que
t a m b é s'ha tingut molt en
compte, és inviable perquè la
majoria d'operacions que es
poden fer són únicament de
compra». Morgado no té previst viatjar els pròxims dies per
tancar hipotètics acords, la
qual cosa significa que el conjunt blanó-i-blau vol accelerar
les gestions. «Tot es farà per telèfon», va dir.
Paulo Sousa. En les últimes
hores han passat al primer pla
de l'actualitat alguns candidats, la majoria dels quals compleixen perfectament el perfil

El valencià
Fernández Marín
arbitrarà a La
Romareda
Barcelona. El veterà

col legiat valencià
Fernández Marín serà
l'encarregat d'arbitrar
diumenge a La Romareda
el Saragossa-Espanyol de la
pnmera jornada de la
segona volta Fernández
Marín ha xiulat fins ara vuit
partits I és un dels que ha
tingut més designacions
aquesta temporada
L'àrbitre valencià no ha
portat gaire sort als equips
locals, que en els vuit
partits que ha dingit només
han obtingut tres victònes
El seu balanç es completa
àmb tres empats i amb
dues victòries foranes./EFE '

Lluís Costa està a
la recambra per si
Solans destitueix
Txetxu Rojo
Saragossa. LluíS Costa serà

Paulo Sousa en un partit de lliga de campions al Santiago Bernabeu. / EFE

de jugador que vol l'Espanyol.
Però el que destaca per sobre
de tots és l'internacional portuguès Paulo Sousa, que ja ha
acabat el seu compromís contractual amb el Panathinaikòs
grec i que havia jugat en el Juventus i el Borussia de Dortmund, amb els quals es va pro-

clamar campió d'Europa i amb
l'Inter de Milà, entre d'altres.
Es tracta d ' u n jugador molt
competitiu i veterà que podria
agafar les regnes del joc i ser el
líder que necessita l'equip. No
obstEint això, sembla que a l'Espanyol volen assegurar-se del
seu estat físic i concretament

del seu genoll dret, que sembla
força castigat per l'acumulació
de partits. «Encara que no vingui d'Itàlia és un jugador interessant i contrastat, una bona
peça però caldrà veure com està. Ha jugat molts partits els últims anys i caldrà veure les seves condicions físiques».

Xavi Aguado és
dubte en el
Saragossa per un
copa la cuixa

OPINIÓ .VL\NEL RODRÍGUEZ

Compte, que estem en temps de rebaixes
Diuen les dones que els homes som maldestres a l'hora d'anar a comprar. Són
elles les que en saben i per això cal
fixar-s'hi. Què és el més important per a
una mastressa de casa d'economia modesta a l'hora d'anar a comprar? El primer que
decideixen és què comprar, què es necessita. EI segon pas és mirar totes les botigues i parades que sigui necessari per
comprovar la qualitat dels productes en
oferta. I en tercer lloc, mirar el moneder
i marcar-se un preu raonable. En resum,
què, com i quant. Alguns homes, sovint, i
per fer-ne via, sí que sabem què hem de
comprar però el com i el quant ja ens consta una mica més.

'Si fos el cas que a l'Espanyol hagués de
decidir els ñtxatges —les compres— una
dona no dubtin que empraria aquests mètodes. Però com que no ho és fóra bo que
l'exemple arrelés en els que han d'anar a
comprar. Què necessita l'Espanyol? Ja ho
va dir Flores: un migcampista organitzador o un davanter. Ja comencem malament. Si anem a comprar hem de saber què
menjarem, o carn o peix, si no és que volem
fer un àpat integral i doblement nutritiu.
Segon pas: mirar i comparar. Ben segur
que la secretaria tècnica ja ha fet el primer
pas, que és mirar, però falta el segon, que
és remenar i comparar la qualitat del producte. Això traduït al futbol vol dir que no

Saragossa. El defensa català
del Saragossa va donar ahir
un ensurt a Txetxu Rojo, en
rebre un fort cop a la cuixa,
que ha de rebre atencions
mediques amb vista al
partit de diumenge
Aguado, pero, confia que
podra jugar i garanteix que
estarà present per ajudar el
seu equip en un moment
tan delicat com l'actual
D'altra banda, Jamelli serà
una de les novetats
diumenge, després d'haver
fet les paus amb el seu
entrenador /EFE

és el mateix fer informes documentats sobre jugadors que anar-los a comprar. El
tercer és acoblar-se a l'economia de la llar.
L'Espanyol ho farà. S'ho mirarà perquè és
dogma al club de Dani Sánchez Llibre. De
fet, si vas al mercat amb el moneder obert
i ple de bitllets que mig s'escapen acabes
pagant el peix a preu d'or.
No, a l'Espanyol no fitxarà una dona, la
qucd cosa no estaria gens malament, però
caldria aplicar aquests consells bàsics per
que no et col·loquin un saldo ara que estem
de rebaixes. Confiem que els responsables
facin bé la seva feina, però és que no m'estic de sospitar les influències dels satèl·lits
que pul·lulen per l'univers futbolístic.
GSSWUM
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el substitut de Txetxu Rojo
en el cas que diumenge,
contra l'Espanyol, el
Saragossa no guanya El
president de l'entitat
aragonesa, Alfonso
Solans, ja té a punt el
recanvi si el seu equip no
supera els blanc-i-blaus en
l'ultima oportunitat del
tècnic basc per
reconciliar-se
momentàniament amb la
sevaaficio Rojojaesva
enfrontar als aficionats en
el partit contra el Vila-real,
1 la derrota al Camp Nou ha
esgotat el poc crèdit que
tema /EFE

