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2a divisió A

Descens

VÍCTOR

POSICIÓ

Ascens

El màxim golejador (14 gols): El davanter cedit pel Mallorca ha acabat a un
gran nivell, ja que en la recta final ha demostrat totes les qualitats (tècnica,
visió, precisió i rematada) que l'han convertit en el pitxitxi grana.
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Un cop dur, mostra de la
irregularitat dels grana

Derrota dolorosa que
completa una mala ratxa
i frustra les
aspiracions
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La revelació: Tot i que va començar jugant poc,
el migcampista esquerrà de l'Hospitalet ha
progressat i ha acabat sent, per
molts, el millor de la temporada.
S'ha mostrat com un
futbolista molt ràpid,
actiu i persistent.
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La llei del mínim esforç
쩠 El Nàstic no ha patit

쩠 A l’equip, amb qualitat

쩠 Sempre a mitja taula, el

com l’any passat, però
hauria pogut rendir més

per lluitar a dalt, li ha
faltat ambició i sacrifici

curs que ve, també amb
Ferrando, li exigiran més

JESÚS JORDI / Tarragona

쩠 Després de suar i patir la temporada passada per mantenir
la categoria, el Nàstic s’ha passejat aquest curs per la zona
tranquil·la i no ha hagut d’esperar a les últimes jornades per
segellar la permanència. Tot i
això, en determinats partits ha
demostrat que tenia potencial
per lluitar més amunt però li ha
faltat regularitat quan ha tingut
una bona línia, solidesa i, sobretot, ambició, caràcter i sacrifici. Ha fet la sensació que
l’equip només s’ha esforçat
quan al davant ha tingut un rival d’entitat –i l’ha deixat jugar
a futbol– i quan s’ha vist amenaçat pels llocs de perill. Així, el
Nàstic s’ha mantingut sempre
en la zona mitjana i tanca el
curs en una discreta desena posició. Les dues victòries contra
el Xerez i bons partits com ara
contra el Saragossa i l’Hèrcules
han permès comprovar el que
hauria pogut ser però no ha estat. La campanya vinent, en
què César Ferrando tornarà a
ser el tècnic, al conjunt grana se
li exigirà més ambició.
La temporada que ve serà la

DEMANDES, ULTIMÀTUMS I EMPRENYADES. No ha estat un any tranquil per a César Ferrando. Va començar la
temporada insistint a reforçar l’eix de la defensa; va rebre un avís seriós del president –un ultimàtum de tres partits després de la
jornada 15, la setena seguida sense guanyar–, i ha acabat el curs molest amb l’actitud dels jugadors i polemitzant-hi. / EL 9
tercera amb l’entrenador de
Tavernes de la Valldigna a la
banqueta grana. Hi va arribar el
mes de gener del 2008 per salvar un equip que Javi López havia deixat en la corda fluixa. Li
va costar fer reflotar l’equip,
però ho va aconseguir gràcies a
un gran final de temporada, i
per això molta gent esperava

que aquest any representés la
continuació d’aquella progressió. El Nàstic, a més, va confeccionar un equip més compensat, per bé que algunes incorporacions generaven dubtes,
com ara Redondo –un any en
blanc per lesió–, Víctor Casadesús –encara no havia acabat
d’explotar–, Jordi Alba –molt

jove– i N’Gal –desconegut–. El
Nàstic no va començar gaire bé
la temporada. Una sola victòria
en els cinc primers partits i la
repetició de certes mancances
van preocupar l’entorn.
L’avís del president. La trajectòria del Nàstic no aconseguia
consolidar una línia ascendent

i les primers posicions es mantenien a distància. En la jornada 15, l’equip només havia guanyat tres partits i n’encadenava
set sense vèncer. El Nàstic va
combinar bons partits –va derrotar dos equips de dalt, el Salamanca i el Rayo– amb actuacions més discretes i errades de
concentració. Tot això va fer
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ELS PROTAGONISTES DE LA TEMPORADA

LES XIFRES

Rubén Pérez

Felip Ortiz

Xabi Pascual

José Izquierdo

33 partits, 2.970
minuts, 38 gols
rebuts, 3 grogues

7 partits, 630
minuts, 11 gols
rebuts, 1 groga

2 partit, 180 minuts,
1 gol rebut, 0
grogues

20 partits, 1.541
minuts, 0 gols, 3
grogues

Ha mantingut un bon to tot l’any.
Ferrando el va rellevar per Felip
buscant un canvi de dinàmica; la
lesió del lleidatà li va permetre tornar
a l’onze i mostrar un bon nivell.

El tècnic li va donar l’oportunitat en
la jornada 21. No va tenir sort, ja que
va enganxar una mala època, amb
derrotes dures a Osca i Salamanca, i
no va trigar a lesionar-se l’esquena.

Des del principi ha estat el tercer
porter i quan hi va haver moviments a
la porteria –la pèrdua de confiança en
Rubén i la lesió de Felip– ell estava
lesionat. Ha tingut minuts al final.

Va arribar a la part final del mercat
d’estiu. Quan va entrar a l’equip
titular va mostrar solvència, però va
anar decaient i Campano l’ha
convertit en el lateral dret reserva.

Alejandro Campano

Maxi Caire

Dani Tortolero

Pere Mairata

33 partits, 2.858
minuts, 4 gols, 4
grogues

1 partit, 37 minuts,
0 gols, 1 vermella

32 partits, 2.803
minuts, 2 gols, 12
grogues

30 partits, 2.644
minuts, 1 gol, 4
grogues

El capità és un dels referents de
l’equip i només s’ha perdut partits
per lesió. Va començar jugant al mig
del camp, però ha acabat el curs de
lateral. Un mestre a pilota aturada.

Un mal any per al jugador cedit per
l’Almagro argentí. No va debutar fins
a la jornada 19, en què va ser
expulsat. No va tornar a jugar i es va
quedar sense fitxa el 31 de gener.

Central titular fins a l’últim tram, va
alternar bones actuacions amb dies
amb errades de concentració. Ha
anat perdent la confiança del tècnic,
que no compta amb ell l’any que ve.

Si no hagués estat per la lesió que va
tenir a mitja temporada hauria jugat
sempre. Ha estat sobri, per bé que en
alguna fase li ha faltat seguretat.
César Ferrando hi té confiança.

Aimar Sagastibelza

Lolo Yedra

Gabriel Fdo. Atz

Mingo Pladevall

2 partits, 102
minuts, 0 gols, 1
groga

4 partits, 296
minuts, 1 gol, 1
groga, 1 vermella

6 partits, 540
minuts, 0 gols, 3
grogues

29 partits, 2.489
minuts, 0 gols, 9
grogues, 1 vermella

El Nàstic li va fer fitxa perquè
Ferrando volia un central i per tenir
en la plantilla algun jugador del filial.
El tècnic, però, no ha confiat gens en
Aimar, que ha jugat poquíssim.

Un altre central que ha comptat poc.
Va debutar amb expulsió en la
jornada 13 i va tornar, però va pagar
els plats trencats de la mala primera
part a Jerez i no ha tornat a jugar.

Fitxat en el mercat d’hivern, Ferrando
el va fer jugar de seguida però va
demostrar que no tenia el nivell de
forma òptim i, a més, es va lesionar;
no ha jugat en els últims tres mesos.

Mingo ha completat una bona
temporada. Ha complert i només s’ha
perdut partits per sanció, per una
petita lesió i perquè al final Ferrando
ha preferit veure jugar Cherfa.

Walid Cherfa

David Medina

Pape Diop

David Bauzá

14 partits, 1.180
minuts, 0 gols, 4
grogues, 1 vermella

27 partits, 2.212
minuts, 0 gols, 6
grogues, 2 vermelles

30 partits, 2.428
minuts, 4 gols, 10
grogues

41 partits, 3.647
minuts, 2 gols, 4
grogues

Ha hagut d’esperar la segona volta
per jugar partits, sempre substituint
Mingo. Va començar a un bon nivell,
però últimament s’ha mostrat un pèl
esvalotat i poc precís en atac.

Va començar a la banqueta esperant
l’oportunitat, i li va arribar gràcies a la
polivalència. Va entrar en l’equip com
a central d’urgència i ha acabat l’any
indiscutible en aquesta posició.

S’esperava molt del senegalès
després de ser la revelació del curs
passat, però no ha seguit la mateixa
progressió, tot i que en general ha
estat bé. El genoll no l’ha ajudat.

Intocable per a César Ferrando en el
mig centre, ha estat un dels jugadors
més regulars. Constant, treballador,
ben situat i experimentat, ha rendit a
un bon nivell tot el curs.

Mario Gibanel

Óscar Arpón

Pablo Redondo

Jandro Castro

21 partits, 930
minuts, 1 gol, 5
grogues

18 partits, 804
minuts, 1 gol, 0
grogues

30 partits, 2.058
minuts, 3 gols, 5
grogues

32 partits, 1.964
minuts, 6 gols, 8
grogues

Ha complert quan se l’ha necessitat.
Una lesió el va privar de fer-se un lloc
en l’onze quan hi havia possibilitats i
un cop recuperat el canvi de sistema,
amb més atacants, el va perjudicar.

Va tenir certa continuïtat a meitat de
curs, amb el triple pivot. El tècnic ha
confiat poc en un dels homes amb
més visió i classe, i la falta de lluita i
velocitat l’ha privat de jugar més.

Va ser una de les sensacions en la
primera volta, amb gols i capacitat de
desequilibri. Una lesió li va tallar la
progressió i, una vegada recuperat, no
ha tornar a mostrar el nivell de l’inici.

Una de les decepcions. Té qualitat
per més i Ferrando li ha donat minuts
per demostrar-ho, tot i que quan el
situava a la banda perdia. Les lesions
l’han acabat de condemnar.

Jordi Alba

Nebojsa Marinkovic

Antonio López

José Mari

34 partits, 2.138
minuts, 4 gols, 8
grogues

10 partits, 205
minuts, 0 gols, 0
grogues

3 partits, 86 minuts,
0 gols, 0 grogues

16 partits, 1.249
minuts, 2 gols, 5
grogues

Ferrando va trigar a donar-li minuts,
ja que al principi se’l veia verd, per
bé que un bon revulsiu. A la llarga,
però, la revelació: participatiu, ràpid i
amb capacitat de desequilibri.

Va arribar en el mercat d’hivern i no
ha estat fins als últims partits que
Ferrando li ha donat més que els
minuts de les escombraries. Ha
mostrat algun detall, i poc més.

Ja sabia que Ferrando no hi comptava
però va començar el curs. Va disposar
de molt pocs minuts fins que en el
mercat d’hivern es va quedar sense
fitxa per deixar lloc als reforços.

Víctor Casadesús

Serge N’Gal

Moisés García

36 partits, 2.650
minuts, 14 gols, 7
grogues

31 partits, 1.330
minuts, 8 gols, 6
grogues

36 partits, 1.364
minuts, 7 gols, 8
grogues, 2 vermelles

Al màxim golejador li va costar agafar
el ritme a l’inici del curs i fins a la
jornada 15 havia fet un gol. En la
segona volta ha mostrat una gran
qualitat i facilitat golejadora.

Va començar bé, com un bon revulsiu
amb molta efectivitat. Però a la llarga
ha estat irregular, amb bons partits
gràcies a la velocitat i actuacions
discretes per la manca de tècnica.

que el president, Xavier Salvadó, donés un ultimàtum de tres
partits a l’equip i el tècnic per
reaccionar. L’avís de Salvadó va
funcionar, ja que el Nàstic va
encadenar tres victòries seguides –contra el Sevilla Atlético, el
líder Xerez i el Girona– i es va
acostar a la zona d’ascens. El
Nàstic s’havia espavilat per ne-

cessitat i, un cop instal·lat lluny
del perill, es va deixar anar, ja
que tot seguit va perdre quatre
partits en cinc jornades i va dir
adéu a qualsevol possibilitat
d’ascens a primera.
Reforços d’hivern. El club va
buscar una altra manera de fer
reaccionar la plantilla. Va fer
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En la primera volta va ser titular
sovint i va complir amb caràcter i
gols. En la segona, amb els altres
davanters en progressió, només ha
tingut el rol de sortir de refresc.

tres incorporacions en el mercat d’hivern –José Mari, Gabriel
i Marinkovic, dels quals només
el primer ha donat resultat–, va
deixar Antonio López i Maxi
Caire sense fitxa i va demanar
més compromís a l’equip. Però
el Nàstic continuava igual, amb
algun bon partit i massa empats a casa i algun cop dur, com

Va ser el fitxatge més destacat del
mercat d’hivern. Va començar
mostrant un gran nivell, amb gols i
assistències, però en l’última fase del
campionat s’ha estancat una mica.

Osado (foto), Sergi
Juste i Ton Alcover

2

equips han perdut
els dos partits que han
jugat contra el Nàstic: el
Xerez i el Sevilla Atlético.

2

equips han vençut
el Nàstic en la primera
volta i en la segona: el
Tenerife i el Castelló.

3

punts separaven
només el Nàstic de la zona
d’ascens després de
derrotar el Girona en la
jornada 18.

3

cops ha encadenat
el Nàstic dues o més
victòries seguides: de la
jornada 16 a la 18 (Sevilla
Atlético, Xerez i Girona) i
les jornades 25 i 26
(Alacant i Albacete) i 37 i
38 (Sevilla Atlético i Xerez).

3

punts de 15
possibles va aconseguir el
Nàstic entre la jornada 19 i
la 23; va ser la pitjor ratxa.

8

partits va arribar a
estar sense perdre el
Nàstic, de la jornada 11 a
la 18, amb 5 empats
seguits i 3 victòries.

15

gols ha
encaixat el Nàstic com a
local, una estadística que
només iguala la Real i que
no millora cap equip.

1 partit

Osado, del filial, i els juvenils Sergi
Juste i Ton Alcover han tingut minuts
aquesta temporada. Els tres jugadors
han demostrat pocs complexos i
ganes de militar aviat en el Nàstic.

la golejada a Salamanca (4-0).
Ni el canvi del triple pivot per
un sistema amb dos puntes van
fer que l’equip millorés. Només
ho va fer lleugerament per lligar la permanència abans que
no fos tard. El Nàstic ha tancat
la temporada desè i l’afició,
amb la ràbia de pensar que
hauria pogut aspirar a més.

60

gols ha
marcat el Nàstic. Només el
superen en aquesta
estadística els quatre
primers classificats.

3.698

espectadors hi havia en el
Nàsti-Elx de la jornada 41,
la pitjor entrada de la
temporada. La màxima, els
8.221 espectadors del
Nàstic-Saragossa.

