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La fita. L’Espanyol té a l’abast sumar tres victòries consecutives a casa en la lliga en l’era de Sergio
González. Fins ara els blanc-i-blaus no ho han aconseguit mai tot i la regularitat al Power8

El repte és encadenar el
tercer triomf a casa
van guanyar per 2-0 els valencians, que ara mateix
estan en un moment de
forma irregular. Les prestacions dels valencians
baixen molt i els blanci-blaus volen treure profit
d’aquesta feblesa per
aconseguir un triomf important que els consolidaria en la zona tranquil·la
de la taula i faria que estiguessin més a prop de lluitar per la setena plaça que
dóna opció a jugar l’Europa League. De retruc, els
de Sergio González han
demostrat que el millor allicient per competir bé en
la copa és fer un bon partit
de lliga previ. I és que els
ingredients són múltiples
per il·lusionar-se amb
aquest Espanyol.

Román Martínez
SANT ADRIÀ DEL BESÒS

L’entorn blanc-i-blau viu
amb emoció l’eliminatòria
de semifinals de copa contra l’Athletic Club. La copa
ha alimentat les il·lusions
dels blanc-i-blaus, però els
jugadors de Sergio González són conscients que la
benzina competitiva per
rendir en el torneig del KO
té una incidència directa
en les prestacions que donen en la lliga. La plantilla
ha mostrat la cara més
competitiva i de fiabilitat
en el moment que ha alternat totes dues competicions. Demà els blanci-blaus tenen al davant
una fita important: sumar
la tercera victòria consecutiva en la lliga. Fins ara
els blanc-i-blaus no han
aconseguit enllaçar tres
triomfs al Power8. La millor dinàmica, fins ara, es
va establir amb els dos
triomfs contra el Getafe
(2-0) i la Real Sociedad (20), però en el tercer partit,
contra el Deportivo, no es
va passar de l’empat a zero
en un partit en què els
blanc-i-blaus van ser molt
superiors en ocasions i
gols al conjunt gallec. Els
catalans van tenir una altra oportunitat d’aconseguir aquest repte després
de guanyar durant el mes
de desembre el Llevant
(2-1) i el Granada (2-1),
però en el tercer partit, el
primer de l’any 2015, van

Stuani i Lucas celebren un gol al Power8 contra l’Almeria ■ EFE

Objectiu real
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Un triomf demà
contra el València
faria bones les
victòries contra el
Celta i l’Almeria

tornar a fallar amb una
derrota contra l’Eibar (12). Ara els blanc-i-blaus tenen una tercera oportunitat per trencar aquesta dinàmica i sumar, a la tercera, el tercer triomf consecutiu a casa en la lliga després de derrotar el Celta
(1-0) i l’Almeria (3-0). El

València és la pedra de toc
per confirmar la bona dinàmica de l’equip en
aquest inici d’any. Els deixebles de Sergio González
confien a fer un bon paper
contra els de Nuno, equip
que ja van eliminar en vuitens de final de copa. Al
Power8 els blanc-i-blaus

Aparcar la copa
Diego Colotto va deixar clar
ahir què pensa el vestidor.
“La prioritat en aquest moment és el partit del València, després ja vindrà el tema de la copa. S’han esgotat les entrades en la copa?
La gent està il·lusionada i
els que puguin anar a Bilbao benvinguts siguin, però
encara no volem avançarnos als esdeveniments i sí
pensar en el València, que
és en el dia d’avui la prioritat”, deia el defensa, que
tampoc no va voler entrar a
valorar el seu futur més enllà del juny. “Acabo contracte, però això ja es veurà un
cop acabi la lliga. Ara no vull
pensar en això”, va dir. ■

BREUS

Caicedo va botar per
la infància ■ F.CASALS

L’Espanyol bota per
la infància. El club
blanc-i-blau ha col·laborat en la campanya
impulsada per Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) en què
es convida tothom a
botar per la infància.
Tothom que ho vulgui
es pot fer una foto botant i penjar-la a les
xarxes socials amb
l’etiqueta #botaxlainfancia. Ahir al matí, el
jugadors ho van fer.
Cada bot serà un clam
a favor dels drets i la
igualtat d’oportunitats
en la infància; i cada
bot serà un euro aportat per les empreses
col·laboradores, que es
destinarà íntegrament
a ajuts perquè els infants en risc d’exclusió
social puguin anar al
menjador, a activitats
de lleure i de reforç escolar i a colònies. El
web botaxlainfancia.org n’ofereix més
informació. ■

Sessió tancada al Power8. La plantilla està
convocada a l’estadi
Power8 a les 10.30 h
per fer l’últim entrenament abans del partit
contra el València de
demà. La sessió es farà a porta tancada. ■

Exhaurides. L’Espanyol esgota en poc més d’una hora les 250 entrades per al partit de San Mamés
que tenia disponibles per als aficionats. El club blanc-i-blau treballa per aconseguir més localitats

Bogeria per la copa
R.M.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Hi ha ganes de veure el partit de copa. L’afició de l’Espanyol està molt pendent
del duel de dimecres que ve
a San Mamés, on els de
Sergio González jugaran
les semifinals contra l’Athletic Club de Bilbao. Feia

nou anys que l’Espanyol no
arribava tan lluny en una
competició i cap aficionat
blanc-i-blau es vol perdre
aquest partit. L’Espanyol
va posar ahir a la venda les
250 entrades que tenia per
al partit i es van vendre totes en poc més d’una hora.
Les cues davant les taquilles del Power8 ja eren im-

portants abans de les deu,
hora en què s’obria. El club
tenia 250 entrades per als
socis, a les quals cal afegir
250 entrades més que
s’han repartit entre els dos
grups d’animació del club:
la Penya Juvenil i La Curva.
En total, hi haurà com a
mínim 500 aficionats
blanc-i-blaus a San Ma-

més, però el club ja ha recopilat informació de tots els
socis que no han pogut
aconseguir cap entrada i
ha demanat a l’Athletic la
possibilitat de tenir alguna
entrada addicional i, només si aquest accedeix a
lliurar-les, s’oferiran als socis registrats a la llista que
s’ha confeccionat. ■

Cues ahir al Power8 per comprar entrades per a les
semifinals de copa a San Mamés ■ FERRAN CASALS

