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El Prat s’ha imposat al Vilafranca per 2 a 1 a la final autonòmica de la Copa RFEF i

jugarà la Fase Nacional d’aquesta competició.

Al Municipal de Sagnier s’han enfrontat el AE Prat i el FC Vilafranca per disputar la

final autonòmica de la Copa Real Federació Espanyola de Futbol. El resultat final ha

estat favorable a Prat que ha guanyat al Vilafranca per 2 a 1.



El primer gol del partit no ha trigar en arribar. Ha estat al minut 2. Raillo ha batut al

porter del Vilafranca aconseguint l’avantatge en el marcador només iniciada aquesta

final autonòmica. El Vilafranca ha estat apunt d’igualar la final per mediació d’Escofet

al minut 16, però una gran aturada del porter pota blava, Maillo, ha evitat que la pilota

es fiques dins la porteria. La primera part ha finalitzat amb resultat favorable pels

locals.



A la represa, només transcorreguts quatre minuts, el Vilafranca ha disposat de la

primera oportunitat gràcies a una rematada de cap de Parra que ha marxat a prop de

la porteria de Maillo. Però al minut 56, de nou Raillo ha batut la porteria defensada per

Ivan León aconseguint el 2 a 0. El central del Prat Capa ha evitat, in extremis, el primer

gol visitant en el 71’. Just dos minuts després, el Vilafranca ha escorçat diferències per

mediació d’Oribe (2 a 1). El Vilafranca ho ha intentat per mediació d’Oribe i Civi, però ja

no ha tingut temps d’empatar la final per culpa del porter del UE Prat, Maillo.

El AE Prat passarà a disputar la Fase Nacional d’aquesta Copa RFEF, en la qual

competirà amb un total de 32 equips. L'altre equip català que participarà en la

competició serà el CE Sabadell, que va accedir directament a la fase estatal després de

la seva classificació en el campionat de lliga de Segona Divisió 'B' la temporada

passada.



Al Municipal de Sagnier on s’ha disputat aquest partit de la final autonòmica de la Copa

RFEF han assistit la directiva i delegada del Baix Llobregat de l’FCF, Paquita Linares,

el directiu i delegat del Penedès-Garraf de l’FCF, Manel Duran, i el directiu de l’FCF,

Rossend Abella. Els tres responsables federatius han estat acompanyats pels

presidents dels dos clubs, Luis Quiñonero per prat de l'AE Prat, i Joan Soler per part

del FC Vilafranca.

 


