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En els partit d’anada d’aquesta eliminatòria, el conjunt del Baix Llobregat ha caigut

derrotat 1 a 2 contra el Poblense, mentre que el Llagostera ha empatat 1 a 1 davant el

Conquense.

UE Cornellà

El Cornellà cau derrotat per la mínima davant un efectiu Poblense (1 a 2)

La Unió Esportiva Cornellà ha perdut 1 a 2 contra el Poblense en el partit d’anada dels

vuitens de final de la Copa RFEF, disputat al Camp de Futbol Municipal de Cornellà. El

duel ha començat de la pitjor manera possible per als interessos dels del Baix

Llobregat. Quan només s’havien disputat 8 minuts, Plomer ha avançat el bloco balear

en el marcador. Malgrat gaudir d’ocasions per empatar el partit, el Cornellà ha marxat



perdent al descans. Als quatre minuts d’iniciar-se el segon temps, Miguel Fernández,

amb un xut ajustat, ha tornat a anivellar el xoc. No obstant això, al 64’, el visitant

Víctor, amb un llançament de falta directa, ha anotat el definitiu 1 a 2.

Al partit hi ha assistit la directiva i delegada de la Federació Catalana de Futbol al Baix

Llobregat, Paquita Linares.

Empat entre el Llagostera i el Conquense en un duel disputat (1 a 1)

La Unió Esportiva Llagostera ha empatat 1 a 1 amb el Conquense en el duel d’anada

dels vuitens de final de la Copa RFEF, celebrat al Camp d'Esports Municipal de

Llagostera. En un xoc anivellat, els d’Oriol Alsina han dominat els primers instants

davant d’un rocós rival. Quan s’havien disputat 21 minuts, Blanco Monchi ha inaugurat

el marcador amb un xut ajustat al pal. L’equip manxec ha gaudit de diverses

oportunitats per empatar abans del descans, però no ha estat encertat en la definició.

La segona part s'ha caracteritzat per la igualtat a la gespa, amb ocasions clares per



ambdós conjunts. Quan quedaven 10 minuts per al final, Agi ha rematat al fons de la

xarxa per anotar el definitiu 1 a 1. El partit de tornada es disputarà dimecres 23 de

gener a les 15.30 hores al camp del Conquense.

Al xoc hi ha assistit el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras,

acompanyat de la presidenta de la UE Llagostera, Isabel Tarragó.



 

 


