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El somriure permanent
쩠 Des que Rubén Pérez va debutar fa vuit jornades, el Nàstic no ha perdut cap partit de lliga
JESÚS JORDI / Tarragona

쩠 Si hi ha Rubén Pérez sota els
pals, la cosa funciona per al
Nàstic. Aquesta màxima es
compleix, sobretot a segona A,
des que el porter aragonès és a
Tarragona. Va arribar al conjunt grana en el mercat d’hivern de la temporada 2005/06,
la que acabaria amb l’ascens a

247
MINUTS
acumula Rubén
Pérez sense
encaixar cap gol
primera. Va arribar al Nàstic
per ocupar el lloc de Juanjo Valencia i no va trigar a ser titular
aprofitant una lesió d’Álvaro
Iglesias. Va debutar en la jornada 26, contra el Llorca, i ja no
cauria de l’equip fins al final, en
uns últims 17 partits de lliga (en
els quals va rebre 13 gols) d’un
Nàstic pletòric que ho va guanyar gairebé tot i que va acabar
assolint un ascens històric a
primera. Rubén va signar bones actuacions i va sorprendre
per la seguretat que infonia tot i
debutar a segona A. En el curs,
següent, a primera, va començar com a reserva d’Albano Bizzarri, però va tenir les seves
oportunitats en la primera volta i al final de la lliga. Va acabar
el campionat de titular, com la
temporada anterior i la present, mostrant un bon nivell i

tenint bones actuacions, malgrat el descens final del Nàstic a
segona divisió A.
Rubén Pérez va començar
aquesta temporada amb problemes a l’esquena, que el van
apartar de la possibilitat de ser
titular. A més, la competència
era dura, amb el porter internacional sub-21 Roberto Jiménez
i l’experimentat Juanmi. El primer va ser l’escollit per Javi López per ser titular i el segon,
per substituir-lo quan
la selecció estatal
cridava. No va
ser una època
fàcil per a Rubén. Es va
parlar molt

de si estava lesionat, però ell ha
assegurat sempre que, excepte
en les primeres setmanes de
lliga, s’ha trobat bé, treballant per entrar a l’equip.
L’oportunitat li va arribar en
la jornada 32, al camp de
l’Sporting. La cosa no funcionava. Després de perdre contra el Numància, l’equip va tornar a la zona de descens i César
Ferrando buscava revulsius per
capgirar la situació. Per això va
decidir fer seure Roberto i donar l’alternativa a Rubén.
En el debut va rebre
tres gols (3-3), però
posteriorment tan
sols
n’encaixaria
més d’un en un partit, a

casa contra
l’Hèrcules. En
els vuit partits que
ha disputat fins ara, ha rebut
set gols i, en línies generals,
s’ha mostrat segur i encertat,
malgrat algunes indecisions
en certs partits. En les dues
últimes jornades, les que
han encaminat l’equip
cap a la permanència,
Rubén no ha encaixat
cap gol (n’acumula 247
imbatut), de manera
que tornarà a acabar
una altra temporada
en el Nàstic com un
element clau.

Rubén Pérez s’esta
acostumant a celebrar victòries en
els últims partits.
La de la imatge
correspon al partit al Nou Estadi
contra el Celta
(2-1), el seu segon davant l’afició grana. / TJERK
VAN DER MEULEN

El Saragossa s’ha
interessat per ell
Amb Roberto Jiménez
lesionat, Rubén Pérez
acabarà la temporada com
a titular si no hi ha cap
entrebanc, amb Raúl Sáez,
de la Pobla de Mafumet,
com a porter suplent. De
cara a la temporada que ve,
Roberto tornarà a l’Atlético
de Madrid, el club que l’ha
cedit al Nàstic i que el curs
vinent el podria enviar a
Mallorca. La idea de Rubén
és continuar a Tarragona,
però el Saragossa, que
aquesta temporada ha
baixat a segona A, està
interessat en la seva
contractació. És una opció
que el porter grana no
veuria de mal ull, ja que
seria el retorn a casa.

LA FITXA
쩠

Rubén Pérez

Lloc i data de naixement:
Saragossa, 07-08-1980
Demarcació: porter
Trajectòria: Osca (2001/02),
Alavés B (2002/04), Badajoz
(2004/06) i Nàstic (2006*/?)
(*va arribar al mercat d’hivern)
Partits jugats: 8
Gols encaixats: 7
SPORTING-NÀSTIC: 3-3
NÀSTIC-RACING: 0-0
REAL SOCIEDAD-NÀSTIC: 0-0
NÀSTIC-CELTA: 2-1
NÀSTIC-HÈRCULES: 2-2
MÀLAGA-NÀSTIC: 1-2
NÀSTIC-SEVILLA B: 1-0
CADIS-NÀSTIC: 0-2

Les matemàtiques, diumenge La renovació
J. JORDI / Tarragona

쩠 Ni els més optimistes podien
esperar fa dos mesos que el
Nàstic arribés a la jornada 40
amb la possibilitat de certificar
de manera matemàtica la permanència a segona A. L’equip
de César Ferrando (49 punts)
estarà salvat del tot si derrota el
Granada 74 (44) i si dos equips
d’entre l’Alavés (44), el Xerez
(45), l’Albacete (45), el Racing
de Ferrol (46) i el Cadis (46) perden. En el cas de l’Alavés, que
juga contra el Racing, si empa-

tés també seria suficient per als
grana. El Còrdova també té 46
punts, però el Nàstic hi té el
goal average igualat, a l’espera
de resoldre el possible empat
amb la diferència de gols general al final de la temporada.
Més avall, el Granada 74 ja no
podria atrapar el Nàstic si perd
a Tarragona, i el Poli Ejido també quedaria per sota encara
que guanyés a Xerez.
Ahir, festa. La plantilla grana
va fer festa ahir i aquest matí

torna a la feina per preparar el
partit de dissabte contra el Granada 74 al Nou Estadi (18.30 h).
S’espera que Diop, David Sánchez i Mairata, lesionats, es comencin a entrenar amb l’equip
i estiguin a punt per jugar contra el conjunt andalús, que té la
baixa per sanció del migcampista Martí Crespí.
En les dues últimes jornades,
els partits que tinguin incidència en la lluita per l’ascens i la
lluita per evitar el descens es jugaran diumenge a les 18 h.

d’Abraham, a prop
EL 9 / Tarragona

쩠 El contracte de la cessió de
David Ángel Abraham al
Nàstic per part de l’Independiente d’Avellaneda ja inclou
la possibilitat d’allargar el lligam del central argentí amb
el Nàstic. A més, com que el
club està content amb el rendiment d’Abraham i el jugador es troba a gust a Tarrago-

na, el més probable és que en
els propers dies es tanqui la
seva renovació, tal com va assegurar ahir el director esportiu grana, Ricardo Resta,
als micròfons de Tarragona
Ràdio. Abraham ha participat en 34 partits aquesta
temporada i no s’ha perdut ni
un sol minut en els últims 15.
A més, ha marcat dos gols.

