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?VÍDEO Nàstic-Almeria, «partit
important sí, final no»
Vicente Moreno no vol parlar de fitxatges i només pensa en sortir del pou de la
classificació
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=t4XW9f7UNP0
Vicente Moreno, entrenador del Nàstic, té molt clar que sortiran del pou on es troben i que ho han
de fer els actuals jugadors ?perquè són els que estan?. El míster, durant la roda de premsa prèvia
al partit de lliga contra l'Almeria no ha volgut parlar de fitxatges ni de rumors i només s'ha limitat
a dir que no vol malgastar el temps perquè ?estem una situació que tenim coses millors en els que
pensar i està en els nostres mans i no en les mans dels que no hi són?.
El patit de diumenge, a l'Estadio de los Juegos Mediterráneos, s'enfrontaran cuer contra
penúltim. Per aquest partit, l'entrenador grana espera trobar-se un equip fort davant amb molta
qualitat. L'Almería, segons Moreno, porta unes jornades sense haver guanyat però arriba amb una
dinàmica positiva pel fa a sensacions. El tècnic ha afegit que per qualitat de jugadors, cap dels dos
equips ?hauríem d'estar aquí? però els resultats són els que manen.
Moreno ha descartat qualificar aquest partit de final. L'entrenador ha dit que és ?un partit
important sí, una final no?.
Dimissió
Per altra banda, el tècnic valencià no vol sentir a parlar de dimissió. Aquest migdia ha dit que no se
li ha passat pel cap fer-ho i ?no ho faré en la vida?. Moreno ha estat rotund dient que no va
abandonar el vaixell quan anava bé i tampoc ho farà ara. Està convençut que les coses canviaran i
que l'equip entrarà en una dinàmica positiva.
Altes i baixes
El tècnic ha comunicat avui que ja no farà més valoracions sobre altes i baixes en roda de premsa
i ha passat la pilota calenta al gabinet de premsa, ja que aquesta setmana hi ha hagut notícies en
alguns mitjans que, segons Moreno, havien mal interpretat les seves paraules i hi havia hagut
algun malentès. El club, aquesta setmana va emetre un comunicat desmentint aquestes
informacions.
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