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Víctima d’un any decebedor
쩠 Resta se’n va del Nàstic 쩠 L’excessiva pressió d’un 쩠 La figura del director

confiant que les bases
assentades donin fruits

curs «difícil» és una de
les causes de la decisió

JESÚS JORDI / Tarragona

쩠 Ja feia dies que s’intuïa i ahir
el Nàstic ho va fer oficial. El president, Xavier Salvadó, acompanyat de l’interessat, Ricardo
Resta, va anunciar que el fins
ara director esportiu del club
grana deixa el càrrec «per motius personals», tot i que tenia
dos anys més de contracte. Segons va explicar Salvadó, la decisió és del mateix Resta i ja la hi
va comunicar «fa temps». Resta
no va voler entrar gaire en detalls quan, després de la intervenció de Salvadó, va agafar la
paraula. Tot i això, sí que es va
referir a un any difícil, en què
els resultats no han acompanyat, i «de molta pressió», com
una de les causes de la decisió.
El fins ara director esportiu
marxa agraint la confiança i el
suport del consell i reiterant
que Javi López era un gran entrenador per al Nàstic, tot i que
apunta que els errors, la falta de
feeling i un sistema inadequat
el van condemnar. Per Resta,
un dels mèrits del Nàstic ha estat refer-se quan l’equip estava
«mort». Ho estava, segons Resta, quan Javi López va deixar
l’equip i assegura que és meritós perquè molts equips, en
aquesta mateixa situació, han
quedat pel camí. És per aquesta
raó que es va mostrar agraït
amb els jugadors i el cos tècnic
«per haver donat la cara en els
moments més difícils», fet que
ha permès «complir l’objectiu
de la permanència, que no era
el primer però sí igualment important».
Resta espera que les bases
assentades durant la temporada en què ha ocupat el càrrec
de director esportiu donin els

esportiu desapareix i el
club es reestructurarà

LES FRASES
Ricardo Resta
EXDIRECTOR ESPORTIU
DEL NÀSTIC

쩠 Ha estat un any

les bases del
projecte del retorn a
primera. Ens deixa
amb una estabilitat
esportiva important

Xavier Salvadó va anunciar
que amb la marxa de
Ricardo Resta desapareix la
figura del director esportiu i
va assegurar que ja fa
temps que estan treballant
en un nou organigrama.
Avui al migdia, el president
del Nàstic tornarà a
comparèixer en roda de
premsa i ho farà
acompanyat d’Antoni Pinilla
per explicar quin serà el nou
càrrec de l’excapità. Una de
les opcions que està
acabant de valorar el consell
d’administració del Nàstic és
crear la figura del director
general i la persona que
podria desenvolupar
aquesta tasca és Pinilla, tot i
que ahir Salvadó va
assegurar que cal valorar del
tot «si pot ser una persona
vàlida» per tenir un càrrec
de rellevància dins de
l’engranatge tècnic del
Nàstic que, segons el màxim
dirigent grana, ha de
permetre un control més
gran sobre la plantilla.

car-se– conformaran el Nàstic
del nou curs. El president grana
va voler destacar la dificultat
del repte de Resta, «amb una
plantilla que no existia, amb un
consell que s’estrenava i amb
un nou president» i va reiterar
que l’any ha estat molt difícil.
Una dificultat traduïda en pres-

sió, i en la frase il·lustrativa que
va dir el mateix Ricardo Resta:
«Al principi de la temporada algú em va dir que ja ens veuríem
al balcó de l’ajuntament, i jo li
vaig contestar que no era el mateix sortir al balcó de l’ajuntament que sortir pel balcó del
Mediterrani.»

molt difícil, jo i el
president hem patit
molt per la pressió,
que és normal però
gens fàcil de portar

쩠 Hi ha un tècnic
capacitat i la base
de la plantilla que
ha funcionat en la
segona volta pot
donar fruits

쩠 Quan va marxar
Javi López l’equip
estava mort, però
vam poder refer-nos
Xavier Salvadó
PRESIDENT DEL NÀSTIC

쩠 Resta ha assentat

Salvadó i Resta, just després d’anunciar la marxa del segon. / J.J.

seus fruits en el futur. En aquest
sentit, ell parla dels bons resultats en el planter i en els filials,
del fet que la temporada acaba
amb un entrenador capacitat i
de la base de la plantilla que ha
funcionat en la segona volta i
que, assegura, pot donar fruits i
connectar amb l’afició. Salvadó

hi està d’acord, ja que va afirmar que Ricardo Resta «deixa el
Nàstic amb una estabilitat esportiva important i una base
per assolir l’objectiu del retorn
a primera». Segons Salvadó, la
base de la plantilla deixada per
Resta i alguns retocs –ja hi ha
alguna operació a punt de tan-

Avui s’explicarà si
Pinilla serà el nou
director general

Abraham, comprat per ser venut
J. JORDI / Tarragona

쩠 Xavier Salvadó va confirmar
ahir que el Nàstic ha fet efectiva
l’opció de compra de David
Ángel Abraham que li permetia
el contracte de cessió del central argentí que el club tarragoní i l’Independiente d’Avellaneda van signar l’estiu passat.
Al club grana li ha costat un milió i mig d’euros obtenir els

Salvadó diu que calia exercir l’opció de
compra sobre l’argentí –ha costat un milió i
mig d’euros– perquè té molts pretendents
drets d’Abraham, i Xavier Salvadó va explicar que ho havien
de fer, ja que «hi ha molts clubs
interessats en ell». Ara, el club
haurà de valorar les ofertes que

rebi pel central –amb el nou
contracte, de tres temporades,
té una clàusula de rescissió de
deu milions d’euros– ja que,
ara mateix, gairebé només es-

tudia l’opció de vendre’l per fer
calaix. Abraham és un dels jugadors que millor ha rendit
aquesta temporada en el Nàstic, cosa que fa que apareguin
pretendents. Un dels equips
que ha mostrat més interès pel
central argentí és el Saragossa,
tot i que també hi ha algun
equip de primera divisió que li
segueix els passos.

David Abraham. / JUANPE R.

