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PREMIER LEAGUE

La conjura dels 30.000 cap a la salvació

El Leicester serà
campió si guanya
a Old Trafford

L’Espanyol busca espantar fantasmes contra un Sevilla distret per Europa
Espanyol

T.P.

Sevilla

BARCELONA

Espanyol: Pau; Correa, Álvaro, Roco, R. Duarte; Óscar, Diop, V.
Sánchez; Hernán, Asensio i Caicedo. Entrenador: Constantin
Galca.
Sevilla: Rico; Coke, Rami, Kolo, Trémoulinas; Cristóforo, Krychowiak, Vitolo, Iborra, Konoplyanka i Llorente. Entrenador:
Unai Emery.
Lliga: 36a jornada.
Estadi: Estadi RCDE. A les 16 h (C+ Liga).
Àrbitre: Juan Martínez Munuera (Comitè Valencià).

ROGER REQUENA
BARCELONA

Sis anys i dinou dies després, un rival que
no és ni el Barça ni el Madrid pot tornar
a aplegar, en partit de Lliga, 30.000 ànimes a Cornellà-El Prat, un estadi que rebrà avui (16 h, C+ Liga) la visita d’un Sevilla distret per l’Europa League. Un partit fonamental per al present i el futur
d’un Espanyol que s’hi juga la vida, una
setmana més. “És el partit més important
de la temporada, cal superar-se en tot: actitud, agressivitat i joc”, va advertir ahir
un Constantin Galca més esperançat i
animat del que és habitual en ell.
Tres punts semblen suficients per salvar el conjunt blanc-i-blau, però per
aconseguir-ho cal una última empenta i
posar-se la granota de treball, precisa-

Els jugadors de l’Espanyol afronten una final. QUIQUE GARCÍA / EFE

ment en el Dia Internacional del Treballador. L’equip no ho farà sol, ja que tindrà darrere l’ajuda d’una afició bolcada.
Al llarg de l’última setmana, els seguidors i socis espanyolistes han recollit més
de 8.000 entrades. Tenint en compte que
el club xifra en més de 26.000 els socis de
què disposa a hores d’ara, no sembla improbable assolir una xifra màgica que, exceptuant els dos grans de la Lliga, només
han aconseguit reunir l’Atlètic, l’abril del

2010, i el Celta, en partit de Copa el 2011.
Aquest any, l’entrada més alta va ser la
del dia del Dépor (28.455), en què les promocions per a l’afició van propiciar un
gran ambient.
En el tercer duel que l’Espanyol disputarà en diumenge aquest curs, Galca
recupera un Caicedo a punt per jugar “90
minuts o més” però que haurà de vigilar
la sobreexcitació: “Sortirem molt revolucionats, ho haurem de controlar”.e

El Leicester City serà campió de la Premier League anglesa per primer cop en
la seva història si guanya al camp d’un
Manchester United que necessita els
punts per aspirar a jugar la Lliga de Campions (15.05 h / Canal+ Fútbol). Els homes de Claudio Ranieri, un dels equips
amb menys pressupost de la Premier i
candidat al descens la temporada passada, han aconseguit sorprendre tots els
rivals i, després de l’empat del Tottenham, el segon classificat, contra el Crystal Palace la jornada anterior, podrien
ser campions avui mateix. Un empat no
serviria als foxes, que després juguen a
casa contra l’Everton i acaben la temporada al camp del Chelsea. El Tottenham,
que acaba de renovar per dos anys el
contracte del seu tècnic, Pochettino, té
7 punts menys que el Leicester abans de
jugar demà al camp del Chelsea.
L’Arsenal va derrotar per 1-0 el Norwich City amb un gol de Wellbeck (min
57) i ocupa la tercera posició, amb 67
punts, a l’espera del partit del Manchester City al camp del Southampton. El
Newcastle de Rafa Benítez va derrotar per
1-0 el Crystal Palace i surt de la zona de
descens quan falten dues jornades.e

