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No hi haurà revolució

EN CLAU GRANA

쩠 Tot i la desfeta d’Elx, Ferrando farà pocs

쩠 Mingo i Mairata seran les novetats d’un

canvis contra el Xerez, i només en defensa

onze que ha canviat poc en els últims partits

JESÚS JORDI / Tarragona

쩠 A principi de setmana, César
Ferrando, decebut amb l’actuació de l’equip al camp de
l’Elx (2-0), va afirmar que faria
canvis en el partit de demà
contra el Xerez. De tota manera, no va voler tirar gaire llenya
al foc i va preferir pensar que la
desfeta va ser un «accident», i
segurament per això finalment
no farà gaires variacions en un
onze inicial sotmès a pocs canvis en les últimes jornades. Si
no hi ha cap novetat abans del
partit, Ferrando introduirà només dos canvis, i tots dos en la
línia defensiva.
Abraham ha tingut molèsties
durant la setmana que no li han
permès entrenar-se amb normalitat –té tendinitis al genoll
esquerre– i per això el més probable és que Ferrando utilitzi
Pedro Mairata per fer parella
amb Dani Tortolero a l’eix de la
defensa grana. En els partits
dels entrenaments d’aquesta
setmana, el tècnic ha provat
gairebé sempre l’opció de Mairata. Si és l’escollit per Ferrando, el central mallorquí tornarà
a jugar després de cinc partits
sense fer-ho. Des que César
Ferrando va arribar al Nàstic,
Mairata només ha disputat 13
minuts, 5 contra el Tenerife i 8
contra el Còrdova. En tota la
temporada, l’exjugador de l’Eibar ha participat en 9 partits.
Al lateral esquerre, Mingo retorna després de perdre’s el
partit contra l’Elx per sanció.
Ferrando el considera un jugador important i per això ahir va
confirmar que el selvatà estarà
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쩠 Avui, entrenament i llista. El
Nàstic es va entrenar ahir al
matí a Campclar amb
l’única absència d’Òscar
López, amb lumbàlgia.
Avui, la plantilla grana farà
a les instal·lacions del Nou
Estadi l’últim entrenament
abans del partit de demà
contra el Xerez (17 h).
Després, Ferrando donarà
la llista de convocats, de la
qual cauran set jugadors.

Contra el Numància, pel 33.
Després de jugar contra el
Xerez i de visitar el camp
de l’Albacete (el diumenge
23 de març a les cinc de la
tarda), el Nàstic rebrà la
visita del Numància, actual
líder de segona A. El partit
es jugarà el dissabte 29 de
març (18.30 h) i serà
retransmès pel 33.
쩠

El Xerez ho vol veure millor.
«Ens juguem més de tres
punts per apropar-nos a
una zona que fins ara
vèiem molt lluny. Vèncer el
Nàstic, que és un equip
potent, ens permetrà veure
les coses molt millor»,
assegura el jugador del
Xerez Marco Navas. Ell i
Adrián Martín podrien
reaparèixer demà contra el
Nàstic després d’un mes de
baixa per lesió.
쩠

Mairata –a la imatge amb Maldonado– podria tornar demà a l’onze inicial. / RITA LAMSDORFF

Òscar López, única baixa per al partit de demà
En les últimes setmanes, César Ferrando té més alternatives que
mai, ja que hi ha poques baixes. Per al partit de demà contra el
Xerez (17 h), el tècnic valencià només té l’absència d’Òscar
López, que no s’ha pogut entrenar durant la setmana per culpa
d’una lumbàlgia. Les lesions i les sancions han privat el vallesà
de tenir continuïtat en l’equip: només ha participat en 6 partits
fins ara. D’aquesta manera, el tècnic valencià haurà de
descartar 7 futbolistes, ja que en té 25 de disponibles. En els
últims partits, jugadors com ara David García, Fede, Gorka de
Carlos i Òscar Arpón han quedat fora de la llista, i demà tenen
tots els números per continuar sense entrar-hi.

present en l’onze inicial de demà. Antonio López, que va
ocupar aquesta demarcació a
Elx, avançarà la seva posició i

deixarà a la banqueta Adrián,
titular en els quatre últims partits, però que, en els dos últims,
ha estat substituït en el des-

cans. Tot apunta que Ferrando
repetirà el doble pivot format
per Abel i Medina, i que Campano continuarà a la banda
dreta i Jandro a la mitja punta.
Dos davanters, no. César Ferrando té l’opció de confeccionar un onze amb dos davanters. Segons el tècnic, però,
aquesta variant només és vàlida si hi pot jugar Maldonado
(Calle i Moisés tenen un perfil
massa similar). Ahir, Ferrando
va assegurar que el davanter
andalús no està encara al cent
per cent després d’un mes de
baixa i prefereix tenir-lo com a
revulsiu. Calle és qui té més opcions de ser titular en punta.

Dimiteix el director esportiu
de l’Alavés. Carlos Lasheras
va anunciar ahir la seva
dimissió com a director
esportiu de l’Alavés per
discrepàncies amb el
president, Fernando Ortiz
de Zárate, pel qual
assegura que se sent
«traït» i «ignorat» en les
gestions fetes en els últims
mesos, com ara els
fitxatges de Cabrera i Jairo,
i la destitució del tècnic
Josu Uribe, entre altres
coses.
쩠

La resignació amarga de Miku
J. JORDI / Tarragona

쩠 Miku era titular habitual en la
primera volta. Amb el canvi de
tècnic, però, la situació de l’internacional veneçolà en el Nàstic ha canviat radicalment. En
els nou partits amb César Ferrando a la banqueta del Nàstic,
Miku només ha disputat 109
minuts, 84 dels quals en l’empat al camp de l’Alavés. Els altres 25 minuts es reparteixen
entre el Castelló-Nàstic (20 minuts) i el Nàstic-Eibar (5). En els
últims tres partits, Miku no ha
disputat ni un sol minut. «Em
dol no jugar, però ara l’important és l’equip i cal mirar l’as-

«Em dol no jugar,
però ara l’important
és l’equip», diu el
davanter, que en els
6 últims partits ha
disputat 25 minuts
pecte col·lectiu i aparcar el personal», explicava ahir el davanter grana, que aquesta setmana
ha manifestat al tècnic la seva
inquietud per participar tan
poc. Segons Miku, Ferrando va
contestar-li que no hi ha cap

problema i que, simplement,
només en pot escollir onze. A
Miku no li agrada viure la delicada situació de l’equip des de
fora, ja que considera que hi
podria fer aportacions positives. El davanter ha vist que els
reforços d’hivern, com Moisés,
compten més per al tècnic, i
creu que ha de continuar treballant al màxim perquè els titulars no afluixin i troba injust haver-se de guanyar el lloc en els
entrenaments: «És difícil, ja
que s’hi treballen aspectes
massa específics. Ho haurien
de determinar els partits, i per
això espero l’oportunitat.»

Miku, en el partit contra el Cadis del 22 de desembre. / JUANPE R.

