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FUTBOL 3 DUEL A L’RCDE STADIUM

El renascut Celta examina
la solidesa de l’Espanyol
L’equip blanc-i-blau encara aspira a accedir a un lloc europeu
EL PERIÓDICO
BARCELONA

33 Els jugadors de l’Espanyol, amb Granero al capdavant.

Dues victòries i dos empats insuflen
a l’Espanyol les últimes esperances
d’aspirar a una classificació europea
que requeriria, no obstant, un gran
final de temporada pel que fa a resultats. El renascut Celta està igual
d’animat: ha fugit del descens però
necessita apuntalar la permanència.

Els dos entrenadors, però, planegen petits retocs als seus onzes
habituals davant la perspectiva de
la pròxima jornada, en què l’Espanyol visita el Betis i el Celta el Leganés, uns rivals directes de les seves
perspectives particulars.
No tenen gaire marge de maniobra per les baixes: Rosales, Piatti,
David López i Ferreyra a les files

blanc-i-blaves, i Brais, Juncà, Emre i
Boufal (sancionat) entre el conjunt
blau cel.
Borja Iglesias és la gran amenaça per al Celta, de la mateixa manera que Iago Aspas pot ser el principal malson per a l’Espanyol pel
moment de forma excel·lent que
tots dos viuen. Sumen 13 i 16 gols,
respectivament, i estan entre els
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Undiano Mallenco (navarrès)
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ENTRENADOR Rubi
SUPLENTS Roberto (1), Dídac (12),
Duarte (3), Álex López (18), H. Pérez (17),
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1 RUBÉN BLANCO

ENTRENADOR Fran Escribá
SUPLENTS Sergio (1), Costas (3),
Hoedt (12), Kevin (20), Beltrán (8),
P. Sisto (11), Jensen (18) i Jozabed (21)

CELTA
deu principals artillers de la Lliga.
«No tenim res fet, el marge és mínim», va dir Fran Escribá, que encara no respira tranquil. Javi López
va exposar que l’Espanyol mira
amb il·lusió el setè lloc. «Seria bonic encadenar set punts aquesta
setmana», va dir.
CONTRA L’ATONIA / El director general
corporatiu de l’Espanyol, Roger
Guasch, va afirmar ahir a la parada
del club català a la Rambla de Catalunya, amb motiu de la Diada de
Sant Jordi, que l’entitat «necessita
encadenar il·lusió perquè la gent
torni» i va insistir en la voluntat de
tots d’«acabar setens».
El dirigent va destacar que un
dels problemes blanc-i-blaus és
l’«atonia». «Necessitem vèncer-la
amb resultats positius. A poc a poc
anem treballant. Confiem en Joan
Francesc Ferrer, Rubi», va comentar. Guasch va mantenir que el projecte de l’Espanyol va més enllà de
la temporada actual. H

