12 EL 9
Calle: «Estem en
una situació de
privilegi, però cal
vèncer el Sevilla»
Antonio
Sánchez de la Calle opina
que la victòria a Màlaga
(1-2) va ser «fruit de la
bona feina» de les últimes
setmanes i ha permès que
l’equip estigui ara «en una
situació de privilegi»,
depenent de si mateix per
mantenir-se a segona A.
Tot i això, Calle admet que
l’equip no es pot relaxar i
que el partit de diumenge
contra el Sevilla Atlético
«és encara més important
que el de Màlaga i cal
guanyar-lo». El davanter
grana ja ha superat del tot
la lesió que no li ha permès
jugar últimament i reconeix
que ara, amb l’equip
funcionant, li costarà
tornar a entrar en l’equip
de Ferrando. / J.J
Tarragona.

«Per ous, que no
sigui» és la
iniciativa de les
penyes diumenge
Tarragona. La Federació de
Penyes ha ideat la iniciativa
«Per ous, que no sigui» per
a diumenge. Es tracta d’un
dinar compost per ous
ferrats, xistorra i cervesa (5
euros) que se servirà a 2/4
de 3 a l’espai de terra que
hi ha davant l’aparcament
d’abonats, amb batucada
per ambientar. Amb el
tiquet del dinar s’entrarà
en el sorteig d’un
equipament del primer
equip. Els tiquets del dinar
es poden adquirir al local
de la federació fins al
divendres, de 6 a 8 del
vespre. A més, abans i
durant el partit contra el
Sevilla Atlético (18 h) la
Colla Vella dels Xiquets de
Valls aixecarà diversos
castells. / EL 9

EN CLAU GRANA
Un partit de sanció a Juan
Pablo (Sevilla Atlético). El
davanter andalús es perdrà
per sanció el partit de
diumenge contra el Nàstic.
Juan Pablo ha participat en
28 partits i només ha
marcat dos gols. Ahir
també es van confirmar les
sancions dels grana Abel
Buades i Mairata. Medina i
David García en són els
substituts més probables.
쩠
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Condensació creixent
쩠 En lloc d’aclarir-se, la lluita per evitar el

쩠 El Nàstic va a més i s’ha acostumat a patir,

descens a segona B té cada cop més equips

al contrari que alguns dels altres implicats

JESÚS JORDI / Tarragona

쩠 El pas de les jornades, en
comptes d’aclarir el panorama
a la zona baixa de segona A,
l’està complicant. S’acosta el fina del campionat i ara hi ha
més equips implicats en la lluita per evitar el descens i no n’hi
ha cap que estigui sentenciat a
baixar. Que l’Hèrcules, vuitè,
tingui només sis punts de marge respecte a la zona de descens i nou respecte al cuer demostra l’enorme igualtat de la
categoria. A més, tres dels quatre equips situats en zona de
descens, l’Albacete, el Xerez i el
Poli Ejido, estan sumant punts i
seguint una tendència més po-

LA LLUITA PER EVITAR EL DESCENS
POS. EQUIP
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Redondo i Mingo, en el Nàstic-Xerez. / T. VAN DER MEULEN

6
PUNTS
hi ha només entre el
8è, l’Hèrcules, i la
zona de descens.
Entre els alacantins
i el cuer només hi
ha 9 punts

sitiva que altres equips que van
perdent posicions, com ara el
Celta, el Salamanca i el Granada 74. L’altre equip en zona de
descens, el Còrdova, és un
exemple clar d’un equip que fa
un temps estava a la zona tranquil·la i que una sèrie pèssima
de resultats (4 punts dels últims
24) l’ha portat fins al pou. Sort,
però, que diumenge va derrotar el Xerez (2-1). Els equips que
fa unes quantes setmanes estaven al pou i que s’han refet són
el Racing de Ferrol, que en les
últimes jornades ha frenat la
progressió i ara té tres punts de

«Estem més preparats que els equips que no esperaven estar a baix»
«Els equips que se salvaran seran els que arribin
al tram final més tranquils, jugant més a gust i
amb el suport de l’afició, i és el nostre cas»,
assegurava ahir Mingo, que considera que els
grana arriben millor a la part decisiva que els
equips que estan caient en la classificació: «Fa
tres o quatre setmanes estàvem amb l’aigua al
coll i amb només dos o tres rivals més en la
mateixa situació, però ara els equips que

marge respecte a la zona de
descens, i sobretot Las Palmas,
que ha passat d’acabar la primera volta com a cuer –mig enfonsat– i ser el desè classificat, a
cinc punts de les places de descens. Els millors equips en les
últimes cinc jornades d’entre
tots els que ocupen la condensada zona baixa són, amb nou
punts sumats, el Poli, Las Palmas i el Nàstic.
Si els avantatges de la densificació a la zona baixa són, per
al Nàstic, que hi haurà molts
enfrontaments directes i que,
al contrari que la majoria dels
rivals en la lluita per no baixar,

s’adormen queden enganxats a la lluita. El
Nàstic tira amunt i hi ha molts altres equips que
ara veuen el perill de prop; nosaltres estem més
preparats per afrontar la lluita per la
permanència que aquests equips que fa algunes
jornades no esperaven estar a baix.» «Els
resultats han arribat tard, però l’important és
que estem ben vius per fer una bona recta final
de campionat», sentencia Mingo.

sobretot els que s’hi han implicat ara, és que està en progressió i que s’ha acostumat a patir i

Dels cinc rivals que
li queden al conjunt
tarragoní, tres
semblaven salvats,
però ara no ho estan
a viure amb l’aigua al coll –s’està especialitzant a remuntar
partits–, el principal inconvenient és que dels cinc rivals que
li queden, tres semblaven sal-

vats fa un mes i ara no ho tenen
tot fet. El Cadis, el Tenerife i el
Salamanca s’han relaxat i són
conscients que han de sumar
amb urgència per no complicar-se més la vida, sobretot si
s’enfronten amb equips de la
zona baixa, com el Nàstic. Els
altres dos rivals dels grana són
el Sevilla Atlético (diumenge al
Nou Estadi), un dels pocs equips que no té res en joc en
aquest últim tram de lliga, i el
Granada 74, que ja fa algunes
setmanes que té clar que li tocarà patir fins al final. L’equip
andalús és el penúltim equip
que visitarà el Nou Estadi.

Abel Buades i Jandro, tocats
J. JORDI / Tarragona

쩠 El Nàstic va tornar ahir a la
feina després de dos dies de
festa amb un entrenament matinal a Campclar en el qual no
hi havia Diop –tenia permís del
club per afers personals– ni els
tocats Abel Buades i Jandro. El
migcampista castellonenc té
una lesió fibril·lar a l’isquioti-

bial de la cama dreta que, molt
probablement, li impediria jugar el partit de diumenge contra el Sevilla Atlético (18 h), tot i
que ja se’l perdrà igualment per
sanció, ja que a Màlaga va veure la cinquena targeta groga.
Jandro, per la seva banda, té
una elongació muscular al recte anterior del quàdriceps de la

cama esquerra i s’anirà incorporant progressivament als entrenaments durant la setmana,
de manera que el més probable
és que estigui a punt per al partit de diumenge. L’altre jugador
que també s’ha d’incorporar
progressivament als entrenaments aquesta setmana és David Sánchez, que continua re-

cuperant-se d’una tendinitis a
la cama esquerra.
A la part final de l’entrenament d’ahir, Alejandro Campano es va donar un cop fortuït al
genoll dret que no li va permetre acabar la sessió, però que no
li hauria d’impedir participar
en la d’avui, també al matí a les
instal·lacions de Campclar.

