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EL RIVAL

A la recerca de
l’esperit de Montjuïc
]Després d’assajar diversos

esquemes de joc i generar
massa dubtes a domicili que
van culminar amb la derrota
a La Rosaleda de la passada
jornada, el València de Nuno
visita l’Espanyol apel·lant al
seu particular esperit de
Montjuïc, on el 2001 va
aconseguir remuntar un 2-0
després del descans per aconseguir una victòria que l’acabaria catapultant al seu penúltim títol de Lliga.

RCD ESPANYOL

#botaxlainfancia. L’Espanyol s’ha afegit a l’última campanya de la Fundació Catalana de l’Esplai, que aconseguirà recaptar
un euro de les empreses col·laboradores per cada salt vinculat a aquesta acció que aparegui a les xarxes socials

Que continuï la festa

Sergio González apel·la a la ratxa de Cornellà i demana concentració abans de la Copa
RAMÓN ÁLVAREZ
Cornellà de Llobregat

Espanyol - València
19.00 h. Canal + Liga / Gol T
ALINEACIONS PROBABLES

ESPANYOL: 25 Pau, 23 Arbilla, 22 Álvaro,
19 Colotto, 18 Fuentes, 17 Lucas,
4 Víctor Sánchez, 14 Cañas, 6 Salva
Sevilla, 9 Sergio García i 20 Caicedo
Entrenador: Sergio González
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VALÈNCIA: 1 Alves, 19 Barragán, 5 Mustafi, 6 Orban, 31 Gayà, 15 Enzo Pérez,
10 Parejo, 21 André Gomes, 8 Feghouli,
17 Rodrigo i 9 Alcácer
Entrenador: Nuno
ÚLTIMS PARTITS
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Camp: Power8 Stadium
Àrbitre: Melero López (andalús)
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La festa no es pot acabar. Amb
l’equip en ratxa i l’afició endollada, Sergio González va demanar
ahir que tota l’atenció estigui centrada en el duel de Lliga que
aquest vespre enfronta l’Espanyol i el València a Cornellà, on
l’equip pot aconseguir la tercera
victòria consecutiva en la competició just abans de viatjar a Bilbao
per disputar dimecres l’anada de
les semifinals de Copa, que han
esdevingut el gran repte de tot
l’espanyolisme. “Hem de pensar
que el partit davant el València
és ideal per preparar aquesta semi –va assenyalar ahir el tècnic
espanyolista–. No només per a

nosaltres, sinó per a l’afició. És
un dia bonic per impregnar en
l’ambient tota aquesta il·lusió
que té la gent. La Copa l’hem de
deixar de moment aparcada, però tractant que aquesta il·lusió ja
es reflecteixi en aquest partit”.
Tot i que ja sense insistir que
la Lliga és prioritària –fins i tot el
tècnic ha hagut de claudicar en això–, Sergio va avançar ahir que
aquest vespre alinearà el millor
onze per plantar cara al València.

Pròxims partits
11 febrer

Athletic - Espanyol

14 febrer

Màlaga - Espanyol

20 febrer

Getafe - Espanyol

27 febrer

Espanyol - Còrdova

Tenint en compte el partit de dimecres, lògicament, però sense
renunciar als jugadors clau. Per
començar, sense tornar a donar
descans a Sergio García, com ja
va fer d’inici en el duel de Lliga
del Sánchez Pizjuán, deixant-se
predre 45 minuts del partit.
“Traurem el millor onze per
afrontar el partit davant el València, no deixarem ningú descansar
pensant en el partit de Copa –va
voler explicitar el míster–. No
pensarem en res més que en
aquest partit, perquè busquem
aquesta victòria que ens donaria
més tranquil·litat que la que ja tenim i ens hem guanyat”.
Tot i això, Sergio només pensa
lluitar a la Lliga per aquesta tranquil·litat. Accedir a la plaça euro-

pea que l’Espanyol no aconseguiria a la Copa tret que la guanyés
no entra ara per ara en els plans
del tècnic. “Al món del futbol,
com a la vida, cal ser realista, i
pensar en la setena plaça ara com
ara és una utopia –va assenyalar
Sergio provant d’exorcitzar el
fantasma d’Europa –. Pensar ara
en una altra cosa que intentar
guanyar el València és un error”.
Amb les mires, doncs, posades
en aquest partit, el tècnic espanyolista va presentar ahir una
convocatòria sense sorpreses. De
fet, amb 19 homes al primer
equip després del mercat d’hivern és difícil que n’hi hagi. Amb
Casilla sancionat després de la
vermella que va veure a Sevilla i
Abraham lesionat, les opcions encara són menors. Entren a la convocatòria el porter del filial, Andrés Prieto, el retornat Arbilla i
Duarte, que es va quedar a la grada en el partit de Lliga del Sánchez Pizjuán. L’únic sacrificat
torna a ser Mattioni.
Tret de Pau sota pals i Sergio
García en punta, l’equip que saltarà aquest vespre a la gespa de
Cornellà tornarà a destacar per
les rotacions. “Poden jugar indistintament uns o altres. Un que ha
jugat en Lliga pot aparèixer a la
Copa i a l’inrevés. Estem en
aquest moment –es va congratular el tècnic sense oferir pistes de
l’onze–. En aquest sentit, la Copa
ens ha anat genial. Mai no saps si
t’afavorirà o perjudicarà, i nosaltres hi hem d’estar molt agraïts.
Precisament, aquella eliminatòria davant el València va ser una
rampa llançadora”.
Sobre el rival, Sergio va preferir no anticipar esdeveniments,
“És complicat saber quin València vindrà. Sempre mires de reüll
el rival, però l’important és que
tu competeixis com ho has estat
fent”, va concloure.c

