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Diagnòstic al camp

Àiex tornarà abans

Una primera prospecció mèdica a .
peu de gespa de La Rosaleda feta
pel doctorJuan Carlos González va
avançar la gravetat de la lesió de
. ToniVelamazán. Els responsables ,
mèdics no van creure convenient,.
passarconsulta en una clínica •
malaguenya.

• El centrecampistaÀlex Fernández
es va reincorporar ahir als
.entrenaments amb la resta'dels
seus companys. L'ecografia feta a
la zona afectada determina que el
microtrencament està tancat i el
jugador podria estar a punt pel
partit de La'Romareda.

r
1

Pendents de Posse
L'argentí MartínPosse podrà jugar
diumenge vinent si remeten les
molèsties que encara té com a•
conseqüència de la gastroenteritis
quelivaimpedirjugaraia '
Rosaleda, on ni tan sols va estar a
la banqueta. S'espera qu'e sigui el
substitut de V'elamazán.
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fins al mes de juny
9 El jugador està resignat i
alhora esperançat pensant
en una ràpida recuperació

O Les lesions l'han
perseguit i no li han permès
rendir a un nivell òptim

O Sánchez Llibre li va
comunicar que la seva
renovació ja estava pactada

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

Resignat i alhora encoratjat,
Toni Velamazán va explicar
ahir els detalls de la seva lesió
—trencament del lligament
creuat anterior del genoll esquerre—, i va donar una lliçó
d'enteresa anímica qiie l'ha
d'ajudar a superar el mal tràngol d'una de les lesions més
greus que pot patir un jugador,
i que el deixarà fora dels terrenys de joc fins al mes de
juny. A Toni Velamazán jaJi
van prediagnosjticar.la lesió a
La Rosaleda i dès d'aquell moment només pensa a recuperar-se. «Ho vaig passar, molt
m a l a m e n t fins qué vaig conèixer l'abast de la lesió, després vaig canviar el xip i ara estic sencer.» La recuperació prevista per aquest tipus de dolencia és d'un mínim de sis mesos.
L'espanyolista, però, no es vol
marcar objectius. «No penso ni
eñ sis ni en vuit mesos..., els
que siguin, sempre que estigui
en p l e n i t u d de c o n d i c i o n s
quan torni.»
Ahir a les 11 del matí el doctor Ramon Cugat li va confirmar el diagnòstic i va ser sotmès a una sèrie de proves prèvies a la intervenció quirúrgica
que li practicarà avui a primera
hora de la tarda l'equip mèdic
liderat per un dels millors especialistes mundials en lesions
de lligaments. La bona notícia
del dia va ser la confirmació de
la seva renovació. «El president
em va trucar i erri va assegurar
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Solució ;,
artroscÒpica per a
una
lesió
Aquesta
tardatípica
l'equip
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.*!»Toni Velamazán va tenir mala sort a La Rosaleda. / EFE

que la renovació estava pactada i gairebé tancada.»
Maià sort. Les lesions han perseguit aquesta temporada Vel a m a z á n sense p e r m e t r e - l i
agafar el ritme de coihpetició
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amb normalitat. Primer va ser
a San Mamés on es va fer un
t r e n c a m e n t fibril·lai;: «Me'l
vaig fer tot sol», va dir. Aquest
contratemps li va impedir jugar contra la Real Sociedad, l'Alavés i el Mallorca. Toni no va

tornar en plenitud de condicions fins al derbi contra el Barca. Diumenge a Màlaga va dir
adéu a la temporada. «Les lesions són l'enemic més gran
dels j u g a d o r s . Quan m e n y s
t'ho esperes, passa.»

•nèdicfornriat pels doctors
• :ugat, Cuscó, Xavier Joan i
iílontse G'àrcía intervindrà
¡oni Velárñazán d'una lesio
• onsidérada tan habitual
• onn greu. Un cop
• onfirnnat el trencament
•;el lligament creuat •
nterior de la cama ' •
• squerra, una lesió amb un
idex de recuperació total
:el 90 per cent; li faran una
'•itervenciópervia
rtroscòpica en què .'
•evisarantotesies ,
• structures del genoll, i
: gran una neteja de la resta
'el lligament trencat per
übstituir-lo amb una p.'irt
iel tendó rotujià, una
íiràctica coneguda com os,
"endó, os. La duració ,
l'revista de la intervenció es
¡'uns 45 minuts. Pel que fa
: la recuperació, el jugador
òmehçarà a fer exercicis
mb el genoll un cop li
•'eguin el.guix al cap d'una
setmana. La recuperació de
Velamazán estarà
supervisada pel •
fisioterapeuta de la Mútua
Muntanyesa Miguel Ángel
Pérez. El temps de'
recuperació estirnat és de
sis mesos si no es presenta
cap contratemps. M.R

