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El responsable del futbol femení de l’FCF, Albert Montull, ha assistit a la victòria de la

Reial Societat per 1 a 2 contra l’Atlético de Madrid a Granada.

L’Estadi de Los Cármenes, a Granada, passarà a la història per ser l’escenari on la Reial

Societat ha aixecat el primer títol de la seva història després de doblegar per 1 a 2

l’Atlético de Madrid en un partit marcat per l’emoció i la igualtat. Al quart d’hora de joc,

Esther González ha avançat al marcador el conjunt matalasser en aprofitar una gran

passada de Kenti Robles. Tanmateix, només tres minuts més tard, el conjunt basc ha

empatat amb un tir llunyà de Kiana Palacios que la portera de l’Atético, Lola Gallardo,

no ha pogut aturar.



A la segona part, ambdós blocs han posat una marxa més i han augmentat la intensitat

amb l’objectiu de marcar una diana que els apropés al títol. Després de diverses

oportunitats, la davantera de la Reial Societat Nahikari García ha enviat la pilota al

fons de la xarxa amb un poderós tir. En el tram final de l’encontre, l’Atlético de Madrid

ha intentat sense èxit anivellar el marcador. Així doncs, la Reial Societat ha aixecat

seva primera Copa de la Reina de mans de Letícia Ortiz en un Estadi Los Cármenes on

s’han congregat 17.550 espectadors.



L’àrbitra internacional catalana Ainara Acevedo Dudley ha fet les funcions de quarta

àrbitra d’aquesta final. El responsable de futbol femení de l’FCF, Albert Montull, ha

estat acompanyat del vicepresident de la RFEF i responsable de futbol femení, Rafael

del Amo; de la membre del Comitè Nacional de la RFEF i responsable del futbol femení

de la Federació Andalusa de Futbol, Carmen Arias; i de la membre del Comitè Nacional

de la RFEF i responsable del futbol femení de la Federació Balear de Futbol, María

Jesús Tamujero González; entre d’altres.



 


