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Albert Lopo reclama a
camp la condició de titular
o El defensa es va guanyar a pols tornar a
jugar diumenge a casa contra el Betis

O Lopo i Soldevllla només han jugat junts de
centrals dues vegades en la primera volta
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MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

El defensa barceloní de l'Espanyol Albert Lopo es va guanyar, amb la seva actuació al
camp del Saragossa, la confiança de Paco Flores i va reivindicar la condició de titular
en els pròxims compromisos.
Lopo, a més de ser el jugador
més destacat a La Romareda,
va fer palesa la química que
existeix amb Toni Soldevilla, i
com si es tractés de fer front
comú, tots dos van demostrar
que poden ser el tàndem ideal,
si més no, després de l'evident
baixa forma de Pablo Rotchen
en els últims partits. La seva
bona actuació els garanteix un
lloc en l'equip titular diumenge contra el Betis. Contra el Saragossa, Albert Lopo va treure
el manual del bon defensa i va
aplicar l'article primer: defensa d'anticipació. «Per marcar
un jugador com Yordi has de
mirar d'avançar-te sempre, ja
un cop controla la pilota és
molt difícil aturar-lo, perquè
és corpulent. O t'avances o l'aguantes fins que es treu la pilota de sobre.» La disciplina
tàctica —van fer caure diversos cops els davanters de Saragossa en el fora de joc— i la
concentració van ser els altres
arguments emprats per la defensa espanyolista. Com que
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marcacions diferents. En éls
partits que han jugat plegats
han encaixat una derrota (contra la Real Sociedad per 1-2 i
amb nou jugadors catalans),
una victòria contra el Mallorca
per 2-1, i l'empat de diumenge.

Reaparició precipitada d'Alex
cuperat. «Aquestes lesions són
així. Sembla que estàs recupeBarcelona
rat i tornes a recaure. PrecipiÀlex Fernández no podrà jugar tació en la recuperació? No ho
diumenge contra el Betis a crec, però ja comptàvem amb
conseqüència de la reaparició aquest risc i per això la setmana
precipitada al camp del Sara- passada no va forçar als entregossa, on després de sentir una naments». Al jugador li van fer
punxada a la zona lesionada es ahir una ecografia que confirva haver de retirar. Segons el ma la recaiguda i no podrà judoctor Juan Carlos González la gar diumenge contra el Betis.
substitució va ser en previsió
Tres jugadors més tenen mode mals majors. El jugador va lèsties. Lopo té un fort cop al
patir una estrebada a la cicatriu peu, conseqüència d'una trede la lesió que tenia —un petit pitjada, Roger té problemes als
trencament fibril·lar— i de la adductors i Posse, un cop al bíqual semblava que ja estava re- ceps femoral.
Àlex Fernández serà baixa diumenge. / MIKELLABURU
M.R.
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" El| descartats per
;;í;aKÍ!<bpío»;ia Suïssa
üiS'éntfèrjiaranavui
al Parc del Migdia
Barcelona Vuit jugadors ,
faran avui una sessió
* preparatòria especial'Són
els descartats per Paco
Flores pel compronnis
' institucional de la Coupe
des Rois a Suïssa, un
, torneig de futbol sala Els
argentins Navas^i Rotchen,
, el nnexica Palència, Lopo,
Roger i Posse, amb
molèsties i Iván Díaz
treballaran avui, alguns en
la seva recuperació, i la
resta preparant ja el partit
de diumenge
Curiosament, cap dels
estrangers, tret de
Munteanu, noaniràa
Ginebra / M R

Argensó: «Encara
estic pagant la
condemna del
partit del'Alavés»

El defensa Lopo espera tenir continuilat contra el Betis diumenge a Montjuïc. / MIKELLABURU.

Lopo és jove i té apresa la lliçó que podia haver estat una vicde la modèstia, remet sempre tòria, i perquè em va sortir un
al tècnic quan se li pregunta bon partit.»
per si s'ha guanyat la condició
Lopo i Soldevilla només han
de titular contra el Betis. Tot i jugat tres partits junts com a
així, la seva cara delatava satis- centrals, tot i que han coincidit
facció. «A mitges per l'empat, en una desena de partits en de-
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Barcelona El porter Alfred
Argensó va dir ahir, un cop
acabat l'entrenament, que
estava dolgut per la seva
suplencia i que encara està
pagant l'expulsió de
Mendizorroza «Tinc la' '
sensació que no jugo
perquè encara estic pagant
una condemna queja dura
massa» El porter del
<
planter va repetir que si va
cometre aquella acció «era
perquè volia defensar el
meu equip» Argensó es
resisteix a admetre que ha
de^ser el porter suplent «Si
algú no juga i no es revela
contra aquesta situació,
que plegui», va dir / M R

Elmigcampista
del Betis Capi es
lesiona i no jugarà
contra l'Espanyol
Barcelona. El'migcampista

del Betis Capi nojugarà
diumenge contra
l'Espanyol Una lesió
muscular el mantindrà
lluny dels terrenys de joc
durant tres setmanes Capi
pateix un trencament
fibril lar al bíceps femoral'
de la cama dreta, lesió que
es va fer diumenge al Ruiz
de Lopera a la segona
meitat del partit que van
jugarcontra el Màlaga
(1-1) També serà baixa,
per sanció Cesar, expulsat
diumenge /EFE

