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Divendres
9 de gener del 2009

FUTBOL NÀSTIC

La progressió pacient
쩠 Amb César Ferrando, que avui fa un any que va arribar a Tarragona, el Nàstic ha seguit tant
la temporada passada com aquesta una trajectòria en què el rumb correcte s’ha fet esperar

JESÚS JORDI / Tarragona

EN CLAU GRANA
L’Elx-Nàstic, pel Canal Plus.
Després de jugar diumenge
al camp del Castelló, el
Nàstic té una altra sortida,
a Elx. El partit es jugarà el
18 de gener, a les 12, i el
retransmetrà el Canal Plus.
Serà el tercer partit
d’aquesta temporada que
el conjunt tarragoní jugarà
el diumenge al migdia.
쩠

쩠 Camp Clar, glaçat. El Nàstic
havia de fer l’entrenament
d’ahir al matí a Camp Clar,
però el terreny de joc
estava glaçat i el va haver
de fer al Nou Estadi. Avui
està previst que s’entreni a
Camp Clar (10 h).
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posició

UN ANY DE FERRANDO AL NÀSTIC
posició

쩠 Si aquest Nadal ha estat tranquil i envoltat de cert optimisme en el Nàstic, el de l’any passat no ho va ser tant. L’equip
grana, fet per lluitar per l’ascens, tenia l’aigua al coll i, després de perdre al camp del Granada 74 el 6 de gener, el tècnic,
Javi López, va ser destituït.
L’entrenador escollit per substituir-lo va ser l’experimentat
César Ferrando, avalat per un
ascens a primera amb l’Albacete i una temporada sencera –en
l’època de Jesús Gil no era fàcil–
a l’Atlético de Madrid. El 9 de
gener, avui fa un any, el tècnic
valencià va arribar a Tarragona
per ser presentat i dirigir el primer entrenament del Nàstic.
Ferrando va aterrar al Nàstic
amb el missatge de construir
l’equip des de la solidesa defensiva i emfatitzant la importància de no perdre, i l’equip
grana va iniciar la trajectòria
amb el valencià a la banqueta
amb molts empats. Aquest fet, i
alguna derrota dolorosa, van
fer que l’equip trigués moltíssim a fugir dels llocs de perill.
Ferrando havia aconseguit que
el Nàstic fes més sensació de
conjunt i que tingués més personalitat que amb Javi López,
però els resultats no acabaven
d’arribar. L’equip, però, creixia
i no va ser fins a l’últim mes i
mig de competició que es va espavilar de veritat i va assegurar
una permanència que feia poc
es veia molt complicada.
Per la present temporada, el
Nàstic esperava que continués
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LES XIFRES GLOBALS DE FERR A N DO A L N À S TI C

41 partits

13 victòries

l’embranzida final del curs passat, però està costant més del
que s’esperava fugir de la zona
de perill. Si els empats van ser
habituals la temporada passada, aquesta també ho són (9 de
18, i 20 de 41 en total). Al conjunt grana li ha faltat sovint la
solidesa que Ferrando pregona, no ha donat prou continuïtat a les estones de bon joc i ha
tingut baixes i, en moments
puntuals, poca sort, i fins fa tres
partits estava perillosament a
prop de la zona de descens.
Com la temporada passada, al
Nàstic de Ferrando li ha costat
agafar el rumb correcte, però el
club sempre li ha mostrat confiança. Ara acaba d’encadenar

20 empats

8 derrotes

Al juny, la renovació esperada
Després de
complir l’objectiu
de salvar el Nàstic
i, a més, acabant
el curs amb
bones sensacions,
el club grana no
va dubtar a
renovar César
Ferrando, que va signar l’ampliació del contracte per un any el
19 de juny. «Em conformo amb l’equip dels últims deu partits,
aquest és el nivell. Un equip difícil de batre, ja que tot depèn
de defensar bé i ser competitiu i intens. No hem de vendre
motos, però tampoc hem de renunciar a res», va dir aquell dia
el tècnic valencià. Durant l’estiu, Ferrando va demanar amb
insistència un altre central, però el club no li va fer cas, tot i
que és probable que aquesta peça arribi en el mercat d’hivern.

Campano, encara no
J.J. / Tarragona

쩠 L’entrenament del Nàstic
d’ahir va tenir quatre absències: Alejandro Campano, que es
perdrà el partit de diumenge a
Castelló –ja s’havia perdut els
tres últims–; Mario Gibanel,
que té una contractura muscular al bessó de la cama dreta i és
seriós dubte per a diumenge;
Pablo Redondo, que té una
contractura muscular a l’adductor de la cama dreta, tot i
que s’espera que pugui jugar a
Castelló, i Jordi Alba, que té la
grip però que també hauria
d’estar a disposició de César

60 gols a favor

Ferrando per al duel de Castàlia. A més, el Nàstic té la baixa
segura del sancionat David
Medina –el comitè d’apel·lació
va desestimar ahir el recurs del
Nàstic–, però recupera el central Pere Mairata i dos davanters, Moisés García i Serge
N’Gal. En qualsevol cas, César
Ferrando té pensat fer pocs
canvis respecte l’equip que va
derrotar clarament el Girona
en l’última jornada. El lloc de
Medina a l’eix de la defensa
l’ocuparà Mairata, que s’ha
perdut per lesió els últims sis
compromisos de lliga.

49 gols en contra

tres triomfs convincents –contra el Sevilla Atlético, a Jerez i en
el derbi contra el Girona– que
l’han projectat cap a la zona de
privilegi: està a tres punts de la
zona d’ascens i ha passat d’estar a dos punts de les places de
descens a estar-ne a deu. L’escalada amb què Ferrando ha
complert un any a Tarragona
demostra que l’equip està en
creixement i que, si és regular,
pot aspirar a alguna cosa més
que salvar-se. Si la reacció final
del curs passat va permetre salvar els mobles d’una mala temporada amb la permanència, la
reacció actual ha permès començar l’any amb un sentiment, si més no, d’esperança.

Virgili (Pobla), a punt
EL 9 / La Pobla de Mafumet

쩠 Bona notícia en el filial del
Nàstic. El davanter de la Pobla de Mafumet Albert Virgili
va rebre ahir l’alta mèdica i
podrà estar a disposició del
tècnic, Santi Coch, en el partit contra l’Espanyol B de diumenge al municipal poblenc (12 h). Virgili es va trencar el lligament encreuat del
genoll dret el 13 d’abril del
2008, al camp de l’Igualada, i
va ser operat un mes després
per l’equip del doctor Ramon
Cugat. L’exjugador del Nàstic

Virgili. / JOSÉ CARLOS LEÓN

i el Reus ha jugat 66 partits i
ha fet 42 gols en dues temporades en el filial grana. Serà
un reforç benvingut per a la
Pobla de Mafumet, a dos
punts de la zona de descens.

