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Un Palència ambiciós
aposta per jugar la UEFA
o «Si hem guanyat els equips de dalt és que O Considera que en la lliga espanyola tots
tenim qualitat per ser a Europa»
els partits són finals i es juguen a mort
MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

El davanter mexicà de l'Espanyol Francisco Falencia aposta
per la UEFA còm a objectiu, tot
i que en la primera volta l'equip
de Paco Flores ha estat sempre
lluny de les posicions que atorguen el passaport. Palència
considera que «l'Espanyol pot
pensar en la UEFA, per què no?
Quan demostres que ets capaç
de guanyar els equips més importants de la lliga és que tens
qualitat per lluitar per fites més
importants que estar al mig de
la classificació». Per aconseguir-ho, segons Palència: «Cal
agafar més confiança quan juguem fora de casa. Com que no
hem fet punts estem molt pendents de mantenir la nostra
porteria a zero. Tot i així, confio
en la maduresa que ha agafat
l'equip en aquesta primera vol- Francisco Patencia ha marcat tres gols aquesta temporada. / EFE
ta». Aquest esperit ambiciós
del davanter espanyolista és la
demostració que s'ha adaptat
Tretze partits i tres gols, un d'ells decisiu
molt bé al futbol espanyol,
Francisco Palència ha jugat aqueSta temporada í 3 partits,
competició que considera molt
cxjmptabjtitzant
741 minuts dç joc. Només en dues ocasions há
exigent. «Aquí no donen peixet
completat
els
90
minuts de partit i ha fet tres gols, un d'ells
a ningú i no hi ha temps per redecisiu.
Va
debutar
la pnmera jornada contra el Saragossa i va
laxar-se com en altres lligues.
marcar
l'empat
a
un
a San MarnéS H' 1 -0 dels enfrontaments
Aquí tots els partits s'han de jucontra
ef
Rayo
Vallecano
i el Va^Kfe. Va comeriçarjugant en
gar a mort com si fossin finals»,
punta
i
des^ïfés
ha
jugat
en
poskkïns de suport a Tamudo,
afirma.
jugador que considera un referwst: «Raúl és indiscutible • joem
Palència està satisfet de la
trobo més còmode jugant d'enífaç i arribant á goj, que és çf <pie,
seva situació personal i espera
m'agrada.»
que el mes de març Espanyol i

L'Espanyol va guanyar ahir la
15a edició del torneig internacional de futbol sis Coupe des
Rois Frank Muller en imposar-se al PSG a la final per 7-3,
i inscriu el seu nom al palmarès. Els primers 20 minuts van
acabar amb el resultat d'empat
a tres després que l'Espanyol es
va avançar amb dos gols obra
de Tamudo i Munteanu i el PSG
va capgirar la situació amb tres
gols consecutius. Poc abans del
descans, Óscar Garcia va fer

l'empat. A la represa, els de gador de l'Espanyol Mauricio
Paco Flores van passar per so- Pochettino va reconèixer sentir
bre dels francesos amb quatre nostàlgia dels anys viscuts a
gols més obra de Tamudo, l'Espanyol, a qui desitja tots els
Munteanu, De Lucas i Morales. èxits, i Cristóbal Parralo, l'altre
exespanyolista, va manifestar
Semifinals. L'Espanyol es va que Flores sabrà sobreposar-se
imposar amb molta facilitat al a les crítiques: «Ningií no és inBenfica portuguès per 5-1 en el substituible però sí necessari, i
partit de semifinals, en què va crec que Flores ho és.» L'Espadestacar la capacitat golejado- nyol va saber adaptar-se a la
ra del romanès Catalin Mun- superfície de joc i va assimilar
teanu, que va fer tres gols. Ma- sobre la marxa el singular renel i De Lucas van tancar la go- glament del torneig. L'Espalejada. En la segona semifinal, nyol ingressarà a les seves arel PSG va eliminar imfluixSer- ques 130.000 euros, 120.000
vette per 5-2. A Suïssa, l'exju- d'ells per haver participat.
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Madrid. El jugador

montenegrídel Florentina
Pedja Mijatovicha declarat
que estaria disposat a
jugar amb l'Espanyol com
a cetlit i va admetre que
tenia coneixement de
l'interès de l'Espanyol per
reforçar-se després de la
lesió de ToniVelamazán.
«M'agradaria anar-me'n a
algun lloc on pugui jugar i
l'Espanyol és un equip que
conec molt bé. És molt
regulara la lliga
espanyola». Mijatovic va
dirque els diners no
suposarien cap problema.
«No tenen importància»,
va manifestar. / EFE

Avui es pot tancar
la renovació de
Martín Posse per
tres temporades

Cruz Azul, el club que té els
seus drets, arribin a un acord
per prorrogar la cessió. «Aqm'
estic molt feliç, m'he adaptat
ràpidament i m'han tractat
molt bé. Espero que puguin
arribar a un acord però això ja
no depèn de mi». Quant al partit de ditmienge contra el Betis,
el mexicà és conscient que «només guanyant-lo farem bo el
punt de Saragossa, si no tindrà
gust de poc».

Campions de la Coupe des Rois
EL 9
Ginebra

PedjaMijatovic
diu que estaria
disposat a jugar a
l'Espanyol

Munteanu va fer 5 gols a Suïssa. / EFE

Barcelona. L'argentí Martfn
Posseí l'Espanyol podrien
arribar avui a un prirvcipi
d'acord per seguir tres
temporades més en el club
de Montjuïc. Avui és previst
que el seu assessor es
reuneixi amb el director
general del club Josep Uuís
Marcó. Martín Posse va
manifestar que hi havia
«molt bona predisposició
per ambdues parts. Jo estic
com a casa, em sento
estimat i hauria d'arribar
una molt bona possibilitat
perquè me n'anés». El
jugador argentí espera
tenir en poc temps la doble
nacionalitat. / M.R.

Lopo, entre cotons
peral partit contra
el Betis a causa
d'una trepitjada
Barcelona. El defensa Albert
Lopo estarà entre cotons
aquesta setmana per poder
jugar el partit de diumenge
contra el Betis a causa
d'una trepitjada al dit gros
del peu esquerre, que es va
fer diumenge passat a La
Romareda. Lopo no arriba
a patir una fissura òssia,
però és una zona que
impedeix al jugador
contaaaramb la pilota.
Ahir va fer exercicis de
cursa contínua i espera que
avui a l'entrenament de la
tarda remeti el dolor.

