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Tarda a Saragossa
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Recent sortits de la dutxa després
d'haver-se entrenat ahir a les nou
del matí, els homes de Flores van
pujar a l'autocar per anar a dinar ja
a Saragossa. El tècnic barceloní té
com a norma que els seus homes
passin la tarda abans de cada partit
a la ciutat on l'han de jugar:
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O LEspanyol juga a
Saragossa amb la baixa per
sanció del seü golejador
MIQUEL ROCA
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Diumenge 13 de gener del 2002

Rotchen 0 Navas, a seure

Conjura per Rojo

Si ho hi ha sorpresa i Palència i
Martín Posse coincideixen en l'onze
inicial, Flores haurà de triar entre
Navas 0 Rotchen perla tercera •
plaça extracomunitària. El gran'
beneficiat de l'elecció serà Lopo,
que recuperarà un lloc al lateral
dret o bé a l'eix de la defensa.

Els jugadors del Saragossa es van
conjurar a mitja setmana per
guanyar l'Espanyol i fer un favor al
seu entrenador, molt qüestionat.
Txetxu Rojo, que té tota la plantilla
a punt i ha sorprès deixant fora de
la llista Esquerdinha, hi ha ajudat
fent lès paus amb Jamelli.

O Lobjectiu és puntuar per
evitar nervisi millorar la
mala imatge de Màlaga
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SARAGOSSA

Barcelona
f.

L'Espanyol és des dáhir al migdia a Saragossa, on a partir de
les cinc d'aquesta tarda afronta
el primer partit de la segona
volta de la lliga amb el propòsit
de millorar la mala imatge oferta diumenge passat a Màlaga.
En aquest cara a cara entre els
dos últims campions de la copa
del Rei, Paco Flores no podrà
disposar del màxim golejador
de l'equip, Raúl Tamudo, que
a La Rosaleda va veure la cinquena tarjeta groga i es perdrà
el partit d'avui per sanció.
L'absència del màxim golejador de l'equip blanc-i-blau
s'afegeix a la de Toni Velamazán, que serà baixa pel que resta de temporada després de ser
operat dimarts dels lligaments
del genoll esquerre. Aquests
dos forats han propiciat el retorn a la convocatòria d'Òscar
Garcia, que feia dos mesos que
no entrava als plans de Flores,
i d'Àlex Fernández, recuperat
de la lesió que li va impedir
viatjar a Màlaga. El palamosí
tornarà a fer parella a la doble
pivotació amb Morales, i per
davant d'ells tot fa pensar que
Roger, Martín Posse i De Lucas
formaran la mitja punta. A davant de tot hi haurà molt probablement el mexicà Paco Palència, que per primera vegada
des de la seva arribada a Barcelona jugarà com a principal
referent ofensiu de l'Espanyol.
Ahir, però. Flores va deixar la
porta mig oberta a poder fer alguna variació d'última hora a
aquest esquema, i no està descartat que jugui el jove David
Aganzo.
L'entrenador de l'Espanyol
sap que avui s'enfronta a u n
equip que està vivint tota la

O La plantilla aragonesa
s'ha conjurat per guanyar i
salvar el cap de Txetxu Rojo
ESPANYOL
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• SUPLENTS: Juanmi (p.), Cuartero, Aragón,
José Ignacio, Blllc, Marcos Vales ¡ Jamelli.
• ENTRENADOR: Txetxu Rojo.
» SANCIONATS: Cap.
» LESIONATS: Cap.
» CUSSIFICACIÓ: 14è amb 23 punts.

• SUPLENTS: Argensó (p.), Fran, Rotchen,
Óscar, Vates, Iván Díaz i Aganzo.
• ENTRENADOR: Paco Flores.
.
• SANCIONATS: Tamudo.
• LESIONATS: Toni Velamazán.

LA FIGURA

LA FISURA

> CLASSIFICACIÓ: 13è amb 24 punts.

El mexicà Palència es perfila com el substitut de Tamudo a la punta d'atac. / EFE

temporada amb els nervis a flor
de pell i que elseu entrenador,
Txetxu Rojo, està permanentment qüestionat. Flores, però,
no creu que els seus homes hagin d'estar pendents del nerviosisme del Saragossa i sí de

«portar el pes del partit molt
més del que ho vam fer a Màlaga i no abaixar mai la guàrdia
en defensa. En atac, mirarem
de paliar la baixa de Tamudo
a u g m e n t a n t la capacitat de
sorpresa».

Palència jugarà en el lloc en què hoifeia a Mèxic
Lo posició d'home punta en la qual haurà de moure's aquesta
tarda Francisco Palència no és nova pera! davanter mexicà
Malgrat que no hi ha jugat mai des que ha arribat a l'Espanyol,
SI que ho havia fet amb regularitat en el Cruz Azul, club pel qual
està cedit a Montjuïc: « A Mèxic jugava tant de davanter nat
com de mitjapunta, així que no crec que em senti estrany
acïuanl en una posició més avançada de la que acostumo a
tenir aqui.« Del partit de Saragossa, Palència en destaca «la
necessitat de puntuar, ja que si no ho fem potser tornarem a
viure una setmana de nervis De tota manera, la pressió va amb
el f u t b o l I, SI un no la sap portar, n o p o t jugar».
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El paraguaià, que s'acaba de nacionalitzar
espanyol, és el motor d'un Saragossa conjurat
per salvar el cap del seu entrenador

i f Francisco Palència
(DAVANTER)
28-04-73. Mèxic D.F. (Mèxic)
la temporada
3 gols temporada'2001-02
Per primera vegada des que és a l'Espanyol
actuarà a la punta de l'atac, una posició que
ja coneix de Mèxic.

^^AOES OELSARA&OSSA

DADES DE L'ESPANYOL

Roberto Acuña
(MIG)
25-03-72. Avellaneda (Argentina)
5a temporada
2 gols temporada 2001-02

Partits guanyats
Partits empatats
' Partits perduts
Xuts ben dirigits
Xuts fora
Gols marcats
Gols encaixats
Targetes grogues
Targetes vermelles

7
2
10
145
104
18
27
45
5

Partits guanyats
Partits empatats
Partits perduts
Xuts ben dirigits
Xuts fora
Gols marcats
Gols encaixats
Targetes grogues
Targetes vermelles

7
3
9

125
72
24
31
55
3

GlAÜS OEL PARTIT
L'Espanyol ha de mirar d'aprofitar el nerviosismo del Saragossa cada vegada que els aragonesos
juguen a casa. Aturar Acuña i tenir el control de la pilota facilitaria la tasca als de Paco Flores.
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