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La reacció, a temps
쩠 El Nàstic obté la millor

쩠 Un bon coixí d’equips i

쩠 Segons la plantilla,

ratxa del curs just quan
més ho necessitava

la progressió són els
avantatges per als grana

vèncer al camp del Cadis
seria «gairebé definitiu»

JESÚS JORDI / Tarragona

쩠 Com ha canviat la història en
poc temps. La victòria del Nàstic diumenge contra el Sevilla
Atlético (1-0) consolida la millor ratxa del conjunt grana
aquesta temporada i el deixa a
tres punts de la zona de descens i, el que és més important,
amb només quatre jornades
per disputar, amb quatre equips entremig. Derrotar el filial sevillista va servir per encadenar set partits sense perdre;
per guanyar, per primera vegada en sis mesos, dos partits seguits i per obtenir 10 punts dels
últims 12 possibles, la millor
ratxa de la temporada per als
grana i que converteix el conjunt de César Ferrando en el
millor de l’últim mes, juntament amb els dos equips que
estan desbancant el Màlaga de
la zona d’ascens, l’Sporting de
Gijón i la Real Sociedad.
Un dels principals avantatges que té el Nàstic per encarar
la recta final de la temporada és
que està en progressió, al revés
que altres equips que han anat
caient fins a veure’s de ple en la
lluita per la permanència. «Als
que van de dalt cap a baix els
costa molt remuntar la situació. En canvi, nosaltres sempre
hem estat en la zona baixa i ens
hem acostumat a patir, fent les
coses bé. Hem de seguir aquesta línia», apuntava ahir Alejandro Campano, un dels capitans
de la plantilla grana. Pel migcampista andalús, el fet de saber patir es va demostrar contra el Sevilla Atlético, ja que
«guanyar sense jugar gaire bé
és molt bon senyal». Els equips
que més han badat en l’últim
mes i la situació dels quals s’ha
anat complicant són el Grana-

10
PUNTS
dels últims 12 ha
obtingut el Nàstic;
el Cadis, rival dels
grana diumenge,
només 1

Moisés i Jandro, satisfets després del gol del davanter centre contra el Sevilla Atlético (1-0). / MARTA MARTÍNEZ

En un mes, el Nàstic ha remuntat 9 punts al Cadis, el pitjor del període
Fa un mes, la visita del Nàstic al camp del Cadis
de diumenge que ve es preveia un partit de
tràmit per als andalusos i de vida o mort per als
catalans. Llavors, el Nàstic era penúltim i el
Cadis acabava de donar la sorpresa al camp del
líder, el Numància (0-1), i estava en una
confortable onzena posició, amb nou punts més
que el conjunt grana i vuit respecte a les places
de descens. En només quatre jornades, però,
l’equip groc s’ha complicat molt la vida: només
ha obtingut un punt –és el pitjor equip d’aquest

da 74, el Salamanca i el Cadis,
tres dels quatre rivals que queden al Nàstic. El Cadis és el pròxim, diumenge al Carranza.
Campano opina que guanyar
diumenge al camp del Cadis
«seria gairebé definitiu»: «L’objectiu ara és segellar la perma-

període–, ha dilapidat l’avantatge que tenia
respecte al Nàstic –tots dos estan empatats a 46
punts– i té la zona de descens a tres punts.
Primer va caure derrotat a casa contra l’Sporting
(0-1), tot seguit va perdre a Ferrol (2-1), després
va empatar al Carranza contra la Real (2-2) i
diumenge va ser golejat a Vigo (5-2). El fet que
la dinàmica de l’equip andalús sigui negativa –al
revés que la del Nàstic– és el que fa que els tres
punts de coixí es vegin amb molt més pànic des
de Cadis que des de Tarragona.

nència com més aviat millor i si
derrotem el Cadis estarà pràcticament fet.» El Granada 74, un
altre dels equips en regressió –2
punts dels últims 12 i 9 partits
sense guanyar–, serà el pròxim
equip que visitarà el Nou Estadi. Després, els grana viatjaran

Mairata, baixa contra el Cadis
J. JORDI / Tarragona

쩠 Pere Mairata es va perdre per
sanció el partit contra el Sevilla
Atlético, però ja en els dies anteriors va tenir problemes físics. Ahir es va confirmar que té
una lesió fibril·lar al quàdriceps
de la cama esquerra que el
mantindrà quinze dies de baixa. El central es perdrà el partit
de diumenge a Cadis, fet que

Es va perdre l’últim
partit per sanció i
ara està lesionat, fet
que dóna continuïtat
a David García
donarà continuïtat a David
García, i la setmana que ve

s’anirà incorporant als entrenaments. Depenent de l’evolució, es determinarà si pot jugar
contra el Granada 74. Abel,
amb una lesió als isquiotibials,
serà baixa segura en els dos
pròxims partits. Diop, David
Sánchez i Campano tenen diferents molèsties i sobrecàrregues que no els impediran estar
a punt per jugar a Cadis.

a les Canàries per visitar un altre dels pitjors equips de l’últim
mes, el Tenerife, que està en
una zona més tranquil·la gràcies al coixí de punts de la primera volta. L’últim rival, el Salamanca, també ha aconseguit
2 punts dels últims 12.

CLASSIFICACIÓ
쩠 L’últim mes
Equip

PJ PG PE PP GF GC PT

R. Sociedad
4 3
Sporting
4 3
NÀSTIC
4 3
4 2
Numància
Las Palmas
4 2
Hèrcules
4 2
Xerez
4 2
Castelló
4 2
Còrdova
4 2
Poli Ejido
4 2
Sevilla B
4 2
Racing de Ferrol 4 1
Albacete
4 1
Alavés
4 1
Elx
4 1
Celta
4 1
Màlaga
4 1
Salamanca
4 0
Granada 74
4 0
4 0
Tenerife
Eibar
4 0
Cadis
4 0

1 0 9 3 10
1 0 5 1 10
1 0 7 4 10
2 0 6 3 8
2 0 6 4 8
1 1 14 9 7
1 1 8 5 7
1 1 4 3 7
0 2 5 5 6
0 2 4 4 6
0 2 4 5 6
2 1 6 6 5
2 1 4 4 5
2 1 2 3 5
1 2 4 6 4
0 3 8 8 3
0 3 7 11 3
2 2 3 5 2
2 2 6 9 2
2 2 4 8 2
2 2 4 9 2
1 3 5 10 1

EN CLAU GRANA
Avui, festa. La plantilla del Nàstic es va entrenar ahir al Nou
Estadi en una sessió que va ser de recuperació per als titulars
contra el Sevilla Atlético. Avui, l’equip té festa i demà tornarà
a la feina per preparar la visita de diumenge al Cadis (18 h).

쩠

Mal ambient a Cadis. El pròxim rival del Nàstic està en el pitjor
moment de la temporada, a tres punts de la zona de descens
després d’una mala dinàmica. El 5-2 de diumenge a Vigo ha
encès els ànims dels aficionats, alguns dels quals van increpar
els jugadors grocs en l’entrenament de la tarda.

쩠

쩠 Dues baixes dels grocs. El Cadis té dues baixes per diumenge:
Rivas i De Quintana, que ja fa setmanes que estan lesionats.

