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Flores resoldrà avui el puzie
persuplir la baixa d'Àlex
o Soldevílla podria fer parella amb Morales
tot i els resultats de rinicí de lliga

O Roger i Vates són les altres solucions de
Flores per completar el centre del camp

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

Paco Flores dissenyarà en la
sessió preparatòria d'avui l'equip titular que jugarà a La Rosaleda diumenge. Forçat per la
baixa d'Àlex Fernández, el tècnic espanyolista decidirà si cobreix la seva plaça amb una solució natural amb un jugador
de la mateixa demarcació, o bé
si introdueix algun canvi de posició. En aquest sentit, cal recordar que els primers tres partits l'Espanyol els va jugar amb
Toni Soldevilla al centre del
camp, abans de descobrir Flores el tàndem ideal. Paco Flores
assegura que l'absència de Morales «distorsiona la idea prefixada», i afegeix: «Encara no he
decidit si les solucions seran
naturals o amb canvis de posició. Els pròxims dies veureu
per on em decanto.» Tres són
les opcions de Flores. La primera seria traslladar Soldevilla
al doble pivot, com va fer en les
tres primeres jornades del
campionat; així seria Lopo qui
ocuparia la plaça de central
juntament amb Rotchen. Si jugués Soldevilla l'Espanyol milloraria en el joc aeri però perdria fluïdesa a l'hora de posar
en funcionament el joc creatiu.
«No crec que jugui, perquè ja
ho vaig fer al principi i l'entrenador em va treure de l'equip»,
va dir ahir a El 9 Toni Soldevilla.
Aquesta opció podria ser aconsellable en el cas que el Màlaga
dominés la situació fins al punt
de tancar els blanc-i-blaus a la
seva àrea; si no, podria resultar
perillosa. La segona opció és
que Roger fes companyia a Morales, amb la qual cosa no hau- Toni Soldevilla ja va jugar al centre del camp ete primers partits. / MIKEL LABURU
ria de retocar la defensa. Amb
el de Sabadell, el joc creatiu de
Els argentins compleixen i tornen puntuals
l'equip millora considerablement, però per contra la seva
Eis tres jugadors argentins de l'Espanyol, Pablo dels altres estrangers de la plantilla; el romanès
capacitat de recuperar pilotes
Catalin Monteanu. El defensa Mauro Navas va
Rotchen, Mauro Navas i Martín Posse, van
és molt menor. Si Flores triés
arribar puntuals de les seves vacances de Nadal. explicar que la situació al seu país «era mott
aquesta opció, la banda esquecomplicada, tot i que el panorama ha millorat
Tot i que et mateix Paco Flores s'ensumava un
rra del centre del camp hauria
un xic». Navas creu que «ja és hora que
retard en els vols atesa la situació crítica que es
de ser més defensiva, la qual
l'Argentina faci un gir de cent vuitanta graus
viu aquests dies a l'Argentina, ets jugadors van
cosa permetria a jugadors com
per canviar ei panorama amb l'ajut de totsels
complir i a primera hora de la tarda van arribar
ara Iván Díaz tenir una oportusectors». El jugador argentí va manifestar que
a l'aeropoft del Prat procedents de Buenos
nitat. La tercera possibilitat seencara espot «revertir ta història», i va
Aires per incorporar-se a la sessió preparatòria
ria el canvi de posició natural.
assegurar que aquests dies que ha estat ai seu
del conjunt espanyolista, un entrenament fixat
Si fos així, el jove Raül Vates sea un horari poc habitual precisament per poder país va poder comprovar «in situ» que la gent
ria l'elegit, si la grip ho permet.
passa Oana./M.R
comptar amb la seva presència i també la d'un
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Una avaria elèctrica
obliga l'equip a
entrenar-se ai Lluís
Cornpanys
Barcelona. Un tall de llum al

Parc del Migdia va obligar
la plantilla de l'Espanyol a
canviar el lloc de
l'entrenament, que
finalment es va fer a
l'estadi Lluís Companys. La
primera part de
l'entrenament, de caràcter
físic, es va fer aprofitant els
reflexos lluminosos del Pau
Negre, instaílació situada
al costat del Parc del
Migdia. Aquesta no és la
primera vegada que se'n va
la llum del camp
d'entrenament, ja que fa
un any va passar el mateix
quan s'havia de disputar un
partit de l'Espanyol B. / M.R.

Vates, amb grip, és
dubte per al partit
de diumenge a
Màlaga
Barcelona. Una afecció gripal
va impedirà Raül Vates
entrenar-se afiir amb els
companys. El migcampista
del segon equip, que sona
com a substitut d'Àlex
Fernández per al partit de
diumenge a Màlaga, es va
exercitar per precaució al
gimnàs després dels
primers símptomes que va
notar la nit de Cap d'Any.
Segons els serveis mèdics
del club Vates s'exercitarà
avui amb normalitat en el
partidet que disputaran el
primer i el segon equip a
Montjuïc. El tercer porter,
Miranda, també amb gnp,
no va entrenar-se. / M.R.

Competició
decideix avui si
sanciona d'ofici
Romero (Màlaga)
Barcelona. El comitè de
competició de la federació
espanyola dictaminarà avui
si sanciona el migcampista
paraguaià del Màlaga
Romero per donar un cop
de colze a Ayala en el partit
del 22 de desembre a
conseqüència del qual el
defensa del València va
haver d'ingressar en un
centre hospitalari. El comitè
va demanar el vídeo del
partit per actuar d'ofici, cosa
que farà avui'després de
rebre les al·legacions dels
dos dubs implicats. / M.R.

