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Les blaugrana superen l’Atlètic de Madrid amb un gol de Mariona Caldenteny al final

de la pròrroga i aconsegueixen aquest títol per segon any consecutiu i el sisè del seu

palmarès.

FC Barcelona

La final de la Copa de la Reina, jugada a Mérida, ha estat molt igualada. I és que fins a

l’últim minut de la pròrroga no s’ha resolt el duel. Els primers compassos del matx han

estat marcats pel respecte entre els dos conjunts. Tot i així, Mariona Caldenteny ha

protagonitzat una centrada perillosa, i la jugadora de l’Atlètic de Madrid Ludmila da

Silva ha enviat un xut perillós que Sandra Paños ha desviat perfectament. Entre les

porteres i la falta de precisió en els darrers metres han evitat que l’enfrontament

marxés al descans amb algun gol. Una activa Alèxia Putellas ha estat la blaugrana més

destacada i qui ha buscat amb més insistència la porteria de l’Atlètic de Madrid.



La segona meitat ha estat una prolongació de la primera, amb els dos conjunts gaudint

d’arribades perilloses, però sense precisió en els darrers instants. L’ocasió més clara

del conjunt dirigit per Fran Sánchez ha estat un u contra u de Toni Duggan amb la

portera Lola Gallardo, qui ha desviat als 62 minuts de partit. Amb l’empat a zero s’ha

arribat a una pròrroga igual de disputada. Patri Guijarro i Lieke Martens han tingut les

ocasions més clares, però ha estat Caldeteny qui, al minut 122, ha donat el títol, el

segon de manera consecutiva també davant el club de Madrid, al FC Barcelona

Femení.



El directiu responsable del futbol femení de l’FCF, Albert Montull, ha acompanyat la

directiva del FC Barcelona Maria Teixidor  i a Joan Ramon Ramos, membre de la

comissió esportiva, en una final que ha estat presenciada pel president de la RFEF,

Luis Rubiales. També ha assistit el president de la Federació Navarra de Futbol, Rafa

del Amo.





 


