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Cessions sense retorn
쩠 Cinc dels sis jugadors que van arribar cedits 쩠 Només Rabiu, que agrada molt a Ferrando, té

aquesta temporada no hi seran el curs vinent

alguna possibilitat de continuar en el Nàstic

XAVI SOLÉ / Tarragona

쩠 L’any passat, el Nàstic va començar la temporada amb cinc
jugadors cedits, als quals es va
afegir Rabiu en el mercat d’hivern. D’aquests, el ghanès és
l’únic que a hores d’ara sembla
que té possibilitats de continuar vestint la samarreta grana. I
és que ahir, 30 de juny, va finalitzar el contracte que unia
aquests sis jugadors al conjunt
grana. Ja feia dies, però, que es
coneixien els destins d’alguns
d’ells, com el de Fede Bessone,
que després de tornar a la disciplina de l’Espanyol ha signat
pel Swansea anglès, malgrat
que hagi fet una temporada
més aviat per oblidar a Tarragona. També era conegut el retorn de Roberto Jiménez a l’Atlético de Madrid, que el podria
tornar a cedir al Recreativo o al
Múrcia. Per la seva part, Maldonado i Òscar López tornaran
al Betis, després d’una temporada en què no han rendit tot el
que s’esperava d’ells, encara
que durant bona part de la lliga
han estat uns habituals en les
alineacions, tant de Javi López
com de César Ferrando. Gairebé el mateix succeeix amb Miku, que tornarà a la disciplina
valencianista després de no haver pogut convèncer el cos tècnic per continuar a Tarragona
la temporada que ve.
Rabiu podria continuar. Qui en
canvi sí que podria continuar
vestint la samarreta grana és
Rabiu Alhassan, arribat en el
mercat d’hivern de l’Udinese
italià. El migcampista ghanès

LES DADES
쩠 Roberto Jiménez
Partits: 28 (2.432 minuts)
Gols encaixats: 33
쩠

Fede Bessone

Partits: 10 (705 minuts)
Gols encaixats: 0
쩠

Òscar López

Partits: 13 (1.056 minuts)
Gols: 0
És l’únic dels sis que marxa
després de dues temporades,
cedit en les dues, pel Betis.
쩠

Miku

Partits: 29 (1.784 minuts)
Gols: 2
쩠

Maldonado

Partits: 31 (2.211 minuts)
Gols: 4
쩠

Rabiu, en el partit contra el Sevilla Atlético. / MARTA MARTÍNEZ

agrada molt al cos tècnic i el
club s’està plantejant intentar
ampliar una temporada més la
seva cessió. Curiosament, Rabiu és, dels sis jugadors que
han jugat en qualitat de cedits
aquesta temporada en el Nàstic, el que menys minuts ha disputat –només dos partits, contra el Sevilla Atlético i contra el
Salamanca–, però en canvi, a
dia d’avui, l’únic que té alguna
possibilitats de formar part de
la plantilla grana el proper curs,
ja que el club no compta amb la
resta. La seva projecció –només
té 18 anys–, és el seu millor aval.

Rabiu Alhassan

Partits: 2 (73 minuts)
Gols: 0

La renovació de Mingo continua aturada
Semblava que la renovació de Mingo s’havia d’enllestir en
qüestió de dies, però a hores d’ara, està en el mateix punt que
la setmana passada. El club li ofereix un contracte per una
temporada més amb opció a una altra si disputa un mínim de
partits. El representant del jugador, Josep Maria Orobitg, va
afirmar ahir que en un principi havien acceptat l’oferta, però
que «encara quedaven alguns matisos per resoldre, per
exemple el nombre de partits que hauria de disputar per
renovar». Tot i això, divendres passat, Orobitg va afirmar que si
aquest dilluns [per ahir] no s’arribava a cap acord, començaria a
escoltar ofertes, ja que pel que sembla, clubs com ara el Girona
o el Xerez podrien estar interessats en ell. De tota manera,
però, el fet que Ferrando tingui Mingo entre les seves prioritats,
fa preveure que la renovació pot estar a punt de produir-se.

David Bauzá
reconeix l’interès
del Nàstic per
fitxar-lo
Tarragona. El migcampista
de l’Albacete David Bauzá
va reconèixer ahir l’interès
del conjunt grana per
aconseguir els seus serveis,
tot i que desconeix
exactament quina és
l’oferta que han fet per ell:
«Sé que el Nàstic s’ha
interessat per mi, però no
sé quina és l’oferta.»
Bauzá, que acaba
contracte, va explicar que
un cop conegui l’oferta
grana haurà de decidir
entre el Nàstic o l’Albacete.
Tot i afirmar que se sent a
gust en el conjunt manxec,
també es va mostrar
il·lusionat amb la
possibilitat de fitxar pel
Nàstic, ja que es tracta
«d’un bon equip». El mig
centre alacantí, que el mes
de maig passat va fer 32
anys, assegura de tota
manera, que la decisió –ja
sigui renovar per l’Albacete
o fitxar pel club grana–, no
s’allargarà: «Els dies es van
esgotant i m’hauré de
decidir aviat.» Bauzá,
doncs, es podria convertir
en els propers dies en el
cinquè fitxatge del
Nàstic. / X.S.

Joan Oriol fitxa pel Vila-real B
X.S. / Tarragona

쩠 El lateral esquerre Joan Oriol,
que ha jugat cedit aquest curs
al Gavà de segona B, en què ha
estat titular indiscutible, ha estat traspassat al Vila-real B per
120.000 euros. En cas que el
cambrilenc debutés a primera
divisió amb el club de la Plana
Baixa, el Nàstic rebria uns
100.000 euros més i si ho fes en
la Champions, uns 600.000
més. D’aquesta manera, Joan
Oriol, una de les promeses més
fermes del planter grana –fa
dues temporades també ho va
demostrar al Reus–, veu trencada la relació amb el Nàstic.

El lateral
cambrilenc, que ha
jugat cedit al Gavà,
ha estat traspassat
per 120.000 euros
El lateral de 21 anys, es va
mostrar dolgut amb el club i
afirma que no li van comunicar
res fins que el seu representant
li va dir que el Nàstic havia rebut una oferta del Vila-real. «Això demostra que no compten
amb mi i que vegis que tens
ofertes d’altres equips i que el

teu club no compti amb tu, és
decebedor.» A més, segons
Oriol, «això és una mostra més
que el club, amb la gent de casa, segueix la mateixa tònica de
sempre». De totes maneres, el
defensa cambrilenc és va mostrar satisfet per fitxar per un
club com el Vila-real: «Tots
hem acabat contents i jo he elegit el que més em convenia.»
Joan Oriol, que realitzarà la
pretemporada amb el primer
equip del Vila-real, jugarà la
temporada que ve amb el filial
amb l’opció de pujar en la següent al primer equip o marxar
cedit a un altre equip.

Joan Oriol, amb el Gavà, refusa una pilota davant Chechu. / J.R.

