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El conjunt del Baix Llobregat lluita fins al darrer moment però no pot passar de l’empat

a 2 contra un rival que va deixar la final encarrilada en el duel d’anada (3 a 0).

UE Cornellà

La UE Cornellà i el CD Mirandés han ofert un gran espectacle al Nou Municipal de

Cornellà en el partit de tornada de la primera final de la Copa RFEF que disputaven en

la seva història. Els del Baix Llobregat han sortit a l’atac des del primer minut,

conscients que havien de capgirar el 3 a 0 de l'anada. No obstant això, quan semblava

més a prop el gol local, ha estat quan el Mirandés s’ha avançat en el marcador gràcies a

un gol de Rama a la mitja hora de joc.



A la represa, el Cornellà ha continuat dominant el partit i gaudint de les millors

oportunitats de gol, però ha estat novament el Mirandés qui ha aconseguit ampliar

diferències mitjançant una diana de Jon Guridi. Malgrat el 0 a 2, el bloc dirigit per Xavi

Calm no ha abaixat els braços i ha seguit assetjant la porteria contrària. D’aquesta

manera, Carlos Esteve, primer, i Eloy Gila, més tard, han aconseguit anivellar

l’encontre (2 a 2). Amb un global  de 2 a 5 en contra, el Cornellà s'ha proclamat

subcampió de la Copa RFEF.



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

president de la RFEF, Luis Rubiales; el vicepresident de la RFEF Miquel Bestard; el

president de la Federació de Castella i Lleó de Futbol, Marcelino Maté; el president de

la Federació de la Comunitat Valenciana de Futbol i de la Lliga Nacional de Futbol

Aficionat, Salvador Gomar; el president de la UE Cornellà, Àlex Talavera ; i el

president del CD Mirandés, Alfredo de Miguel.

 


