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ESPANYOL

Dimecres 9 de gener del 2,002

Toni Velamazán va passar
pel quiròfan amb èxit

Juan Luisiyiòraii
Ton ¡Velamazán
rénovai;ah la \
setmana que ve
i i
Barcelona. El lesionat Joni /

Velamazán i el porter Juan
LUIS Mora tenen gairebé
paaada la seva renovació
;
amb l'Espanyol Els dos --(
jugadors podnen firmar
' >
aquestacord la setmana , >
vinent, a diferència de
Quique de Lucas, que està
en procés de negociació
'
per continuar vinculat a
l'Espanyol El president,
Daniel Sánchez LliBre, ja va '
trucar dilluns a Tom
t

o L'equip del doctor Cugat va portar a terme O L'Espanyol confia que el jugador pugui
la intervenció sense cap mena de problema reincorporar-se la propera pretemporada
TONI PADILLA
Barcelona

El jugador de l'Espanyol Toni
Velamazán va passar ahir pel
quiròfan per ser o p e r a t del
trencament del lligament anterior del genoll esquerre que va
patir diumenge a Màlaga. L'equip dél doctor Ramon Cugat
va portar a terme l'operació a
la clínica del Pilar de Barcelona
sense cap mena de novetat.
Així, Toni Velamazán començarà la setmana vinent el procés de recuperació.
El doctor Cugat va confirmar
l'èxit de l'opèració malgrat que
després d'una artroscòpia
s'havia descobert u n a petita
r u p t u r a del m e n i s c extern,
«que no afecta per res i ja s'ha
tret». Cugat va centrar l'operació en la part important de la
lesió, és á dir, el trencament del
lligament extern, en una operació considerada «perfecta».
Cugat va explicar que el jugador va seguir tota l'operació
perquè només tenia anestesiades les cames, i va confirmar
que «Velamazán ha entrat content al quiròfan i encara n'ha
sortit més content». L'operació
va durar poc més d'una hora.
' Cugat va recordar que com ja
va fer amb l'exjugador Miguel
Ángel Benítez, el jugador va definir la lesió com «una explosió
al genoll». La lesió del para-

Velamazán per
tranquil litzar-lo
comunicant-li que la seva
* renovació sena un fet
, malgrat la greu lesio del
jugador / T P

L'Espanyol toma
als entrenaments
> pensant en el j , , ,
Saragossa
i

El doctor Cugat es va mostrar satisfet pel desenvolupament de l'operació. / T.P

guaia, però, va ser mes greu.
Ara, Velamazán quedarà internat dos dies a la clínica, i
demà començaran per a ell els
sis mesos de recuperació a la
Mútua Muntanyesa. Aquest

procés de recuperació serà esglaonat i d'aquí a tres mesos
s'espera que Velamazán pugui
començar a córrer en els entrenaments, i posteriorment s'incorporarà a la resta de la plan-

tilla en la fase final de la recuperació. L!Espanyol, en paraules del metge del club, el doctor
Lloberas, espera disposar de
nou de Toni Velamazán la propera pretemporada.

Paco Flores vol reforçar requip
T.p.
Barcelona

L'entrenador de l'Espanyol,
Paco Flores, va reconèixer ahir
que espera poder reforçar la
plantilla amb un jugador fins al
final de temporada pér cobrir
el forat que ha deixat el lesionat
Toiii Velamazán. Flores es va
reunir amb el secretari tècnic
de l'entitat, Sergio Morgado,
per parlar de les opcions que té
el club per ocupar la fitxa que
ha deixat buida el jugador barceloní. Així, Flores va deixar
ben clar que aquest reforç hau-

rà de ser comunitari perquè
l'Espanyol ja té cobertes les
quatre places d'extracomunitaris. Així mateix, l'entrenador
blanc-i-blau va assegurar que
malgrat que havia assegurat en
un primer moment als seus jugadors que no reforçaria la
plantilla, ara s'ha vist obligat a
canviar d'opinió perquè «amb
una segona volta de campionat
que pot ser complicada per endavant no podem deixar una
plaça vacant tenint la possibilitat d'ocupar-la. Estudiarem el
que es pot fer». Flores va assegurar que si finalment arriba
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un reforç, seria «per al bé de l'equip», i que aquest jugador no
ocuparia la mateixa plaça al terreny de joc que Velamazán, ja
que disposa de prou recanvis a
la banda dreta. Així, si arribés
un reforç, aquest seria un davanter o un organitzador de
joc.
L'Espanyol no destinaria
molts diners a aquesta operació, que estaria condicionada
per la situació del mercat de
fitxatges. Així, segons Paco FI9res, l'operació més lògica en
aquests moments seria rebre la
cessió d'un jugador.

Barcelona. La plantilla de
l'Espanyol tornarà avui als ,
entrenaments per
< ,
començar a preparar el
partit de diumenge a La
Romareda contra el
Saragossa Desprès de la >
sessió de dilluns, els homes
de Paco Flores van _
,
descansar ahir, i avui ja se,
centraran de ple en la
preparació del segon partit
consecutiu lluny de
Barcelona El partit és força
compromès perquè només
un punt separa els dos i
equips a la classificació '
L'Espanyol és tretzè amb í
'24,1 els aragonesos són
catorzens amb 23

L'argentí Martín !
Posseés l'únic, <
dubte pel partit de '
diumenge,
Barcelona. Martin Posse

Flores vol un altre jugador. / oc.

¡

centrara bona part de les
i
mirades el que queda de
,
setmana per saber si estarà ^
a punt per jugar diuní;ienge >
a Saragossa L'argentí ja es
troba molt recuperat de la
gastroenteritis que el va
' obligar a descansar a > , i
Malaga Per la seva banda,
avui s'entrenaran Àlex , \
Fernández, que ja va fer-ho ^
dilluns I podna ser la gran
^
novetat al camp de La >
; Romareda, i Roger Garcia,
, tot I alguns problemes lleus,
a l'esquena
^
^

