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Les blaugrana vencen amb autoritat a domicili l’Sporting Club de Huelva (0-4) i es

classifica per als quarts de final de la competició.
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El FC Barcelona ha aconseguit aquest dimecres la classificació per als quarts de

final de la Copa de la Reina, després de vèncer amb autoritat l’Sporting Club de

Huelva, a l’estadi La Orden (0-4). L’equip blaugrana ha superat amb solvència

l’eliminatòria dels vuitens de final de la competició, amb una allau ofensiva que li ha

permès dominar el joc, trobar amb determinació la porteria contrària i avançar a la

següent ronda.

 

Les futbolistes dirigides per Lluís Cortés han enviat dues pilotes al pal, abans d’obrir el

marcador a través d’Asisat Oshoala, amb una rematada de cap en una acció



d’estratègia, a tocar del descans. A la represa, Jennifer Hermoso ha anotat el segon

amb un tir ajustat, abans que Caroline Hansen, amb un barret per sobre la portera, i

novament Asisat Oshoala, que ha signat un doblet en finalitzar un mà a mà,

completessin el triomf i segellessin el passi del conjunt culer.

 

En representació de la Federació Catalana de Futbol, ha assistit al partit el

vicepresident primer, Josep Llaó. Al llarg de l’encontre, ha acompanyat el president de

la Federació Andalusa de Futbol, Pablo Lozano; la presidenta de l’Sporting Club de

Huelva, Manuela Romero; i el membre de la comissió esportiva del FC Barcelona

Xavier Masgrau.

El sorteig, divendres

Després d’aconseguir la classificació, el FC Barcelona, únic representant català que es

manté en la competició, coneixerà el seu pròxim rival a la Copa de la Reina aquest

divendres, quan se celebrarà el sorteig dels quarts de final, a la Ciutat del Futbol de Las



Rozas, a Madrid. La disputa de l’eliminatòria, també a partit únic, està fixada entre els

dies 25 i 27 de febrer.

 


