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FUTBOL NÀSTIC

El que compta és la intenció
쩠 Mairata i Mingo acaben 쩠 Tots dos asseguren que 쩠 En aquest tram final de

contracte el 30 de juny,
però volen continuar

han parlat amb Ferrando, lliga han estat peces clau
però no amb el club
en la rereguarda grana

XAVI SOLÉ / Tarragona

쩠 El Nàstic ja fa dies que no s’hi
juga res, i ara, un cop confirmat
que Ferrando continuarà a la
banqueta la propera temporada
–només falta plasmar per escrit
l’acord verbal–, és hora de pensar en la confecció de la plantilla. Ahir, dues de les peces més
importants de la defensa grana,
Mairata i Mingo, van parlar sobre el seu futur. Tots dos van coincidir en dir que la seva intenció és continuar la temporada
que ve al Nàstic, però que, a hores d’ara, encara no n’han parlat
amb el club. El que val, però, és
que el tècnic de Tavernes compta amb ells per al nou projecte i
així els ho ha fet saber. La setmana passada el defensa balear va
afirmar que no podia esperar
eternament una resposta del
club, però ahir, en canvi, es va
mostrar més propens a renovar,
després d’haver parlat amb Ferrando: «que el tècnic compti
amb mi, quan no he jugat tot el
que esperava, és una satisfacció». Mairata, doncs, espera ara
que sigui el club el que faci el següent pas: «m’ho han de proposar i hem d’arribar a un acord».
Tot i no comptar gaire per Javi
López ni per Ferrando els primers mesos, el central balear ha
acabat la lliga sent un dels pilars
en defensa, mostrant-se, a més,
providencial davant de porteria,
amb dos gols contra el Celta i el
Màlaga.
Qui també està acabant la
temporada en un estat de forma

EN CLAU GRANA
Ahir, segon sopar de
patrocinadors. El Nàstic va
celebrar ahir a la nit a
l’Hotel Imperial Tarraco el II
Sopar de Patrocinadors, al
qual van assistir, a banda
dels patrocinadors, el
Consell d’Administració, els
jugadors, el cos tècnic i els
treballadors del club.
쩠

쩠 Avui, al Nou Estadi. La
plantilla, com ahir, en un
entrenament que va
comptar amb la presència
de força públic, s’exercitarà
a partir de les deu del matí
al Nou Estadi. En acabar,
Ferrando donarà la llista de
convocats per al partit de
demà contra el Salamanca.

Mairata refusa una pilota en el partit contra l’Hèrcules. / DIMAS B.

MAIRATA

«Que el tècnic
compti amb mi,
quan no he jugat
el que esperava,
és una satisfacció
pletòric és Mingo, que per fi
sembla haver deixat enrere la
plaga de lesions que ha travessat
durant una bona part del curs.
El lateral d’Hostalric també va
manifestar la seva intenció de
continuar vestint de grana per
tercera temporada: «m’hi trobo
molt a gust, a prop de casa, tothom m’ha tractat molt bé i si per

Mingo condueix la pilota en el partit contra el Màlaga. / JUANPE R.

LA FITXA
쩠 Pere Mairata

LA FITXA
쩠 Mingo

Edat: 29
Temporades al Nàstic: 1
Partits aquest curs: 16 (Per Javi
López només va comptar a
l’inici de lliga; Ferrando
tampoc va confiar massa en ell
fins al tram final, en què ha
convençut sobradament)

Edat: 31
Temporades al Nàstic: 2
Partits aquest curs: 20 (Les
lesions li han impedit actuar
amb més regularitat. Tot i
això, sempre que ha estat en
condicions ha estat un fix en
el lateral esquerre)

mi fos és clar que m’agradaria
continuar». Mingo, a més, entén
que el club encara no li hagi dit
res, ja que «fins fa una setmana
l’equip no estava salvat matemàticament», però creu que
compten amb ell: «pel que pots
anar parlant, estan satisfets
amb el meu treball en els dos
anys que he estat aquí». La con-

tinuïtat de Ferrando, amb qui
Mingo reconeix que té «una
molt bona relació» –aquesta és
la tercera temporada que està a
les seves ordres– és un punt més
a favor perquè el d’Hostalric
continuï a Tarragona. El lateral
grana, a més, és mostra partidari que també continuï el bloc de
l’actual plantilla, ja que si ens fi-

MINGO

«Pel que pots anar
parlant, estan
satisfets amb el
meu treball en
aquests dos anys»
xem en els últims 15 partits, hi
ha una bona base per pensar
que l’any que ve hi ha un equip
de garanties i que la cosa pot
funcionar. Ara, doncs, és el club
el que ha de moure fitxa i decidir
si vol mantenir la majoria del
bloc actual o tornar a fer una revolució en la plantilla, com va
succeir l’estiu passat.

Tres punts per millorar la història
X.S. / Tarragona

쩠 El Nàstic es juga ben poca cosa demà contra el Salamanca.
El partit, però, serà el primer
davant la seva afició amb la
permanència ja a la butxaca de
manera matemàtica, cosa que
ha de servir com a motivació
per intentar tancar la lliga donant una última alegria a la
parròquia grana, que no ha deixat de patir durant tota la temporada. Però més enllà d’això,
els tres punts en joc poden servir al conjunt de Ferrando per
acabar la lliga en la primera
meitat de la classificació. Si

Si el Nàstic venç
demà el Salamanca
podria aspirar a
acabar la lliga en
vuitena posició
guanyen, els grana, que ara són
tretzens, superarien el conjunt
charro, que té dos punts més, i
tindrien la possibilitat, sempre
depenent dels altres resultats,
d’acabar vuitens, un lloc que
no reflecteix tot el que s’ha patit
aquest curs, però que demostra

que les coses, en aquesta segona volta, s’han fet correctament. En cas d’assolir aquest
vuitè lloc, o si més no, sempre
que escalin una posició més, el
Nàstic aconseguiria la seva sisena millor posició de les 14
temporades –comptant l’actual– que ha militat a segona
divisió A. Exceptuant la darrera
etapa a la categoria de plata,
amb Luis César a la banqueta,
en què es va acabar en segon i
en setè lloc, el Nàstic no aconseguia quedar tan amunt en la
taula des de la temporada
1973/74, quan va ser sisè.

EL NÀSTIC, A 2A A
TEMP.
2007/08
2005/06
2004/05
2001/02
1979/80
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1952/53
1951/52
1950/51
1946/47
1945/46

POSICIÓ
???
2n
7è
20è
19è
20è
13è
6è
16è
14è
13è
15è
2n
3er

45/46 i 46/47: 14 equips
50/51: 17 equips
51/52 i 52/53: 16 equips
72/73 a 79/80: 20 equips
01/02 a 07/08: 22 equips

PUNTS
???
76
60
49
27
29
35
41
33
25
28
28
35
29

