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La UE Cornellà ha guanyat la seva primera Copa Catalunya Absoluta després de

superar la U. At. Horta per 2 gols a 3 en una final molt lluitada a La Bòbila de Gavà.

U. AT. HORTA

U. AT. HORTA 2 - 3 UE CORNELLÀ

Andrés Diez, Sergio Castillo, Domingo Berlanga (Isaac Maldonado, 69’), Fernando Galeano,

Edgar Tejada, José Javier Fernández ‘Jota’ (Joan Vives, 69’), Guillem Rodríguez, Gerard Nolla

(Juan José Carricondo, 72’), Genis Blasco (Javier Santolalla, 60’), Marc Rio (Pablo Alfonso

Beguer, 61’), Salvador Torreño (Diego Garzón, 78’).



UE CORNELLÀ

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 1.157 persones.

Ramon Juan (Carlos Craviotto, 46’), Pere Martínez, Valentín Merchán, Edgar González, Enric

Maureta (Borja López, 61’), Fall Abdoulaye, Néstor Jesús Gordillo (Ignasi Vilarrasa, 82’), Oscar

Reche (Marc Caballé, 61’), Rafael Mujica (Kilian Honorato, 61’), Gao Lei Lei (Leon de Kogel, 50’),

Ricard Pujol (Joan Oriol, 61’).

Domingo Berlanga (1-0, 4’); Edgar Tejada

(2-2, 39’).

Fall Abdoulaye (1-1, 11’); Rafael Mujica (1-

2, 23’); Valentín Merchán (2-3, 66’).

Edgar Tejada (70’), Juan José Carricondo

(87’).
  

Pere Martínez (37’), Oscar Reche (41’),

Fall Abdoulaye (58’), Néstor Jesús

Gordillo (58’), Borja López (68’), Fall

Abdoulaye (80’).

Albert Avalos Marcos (àrbitre principal); Sergi Font Portell i Albert Riubrugent Expósito

(àrbitres assistents); i Oriol Jarit Mesa (4t àrbitre).





Emocionant i bonica final de la Copa Catalunya Absoluta entre la Unió Atlètica d’Horta

i la Unió Esportiva Cornellà en la qual els dos equips han estat molt intensos i lluitadors

durant tot el duel. I és que ben aviat s’han vist els primers gols. L’Horta ha sortit a jugar

de tu a tu a un equip de superior categoria, ofegant les sortides del Cornellà. Domingo

Berlanga ha obert el marcador amb un fort xut des de fora l’àrea que s’ha colat

pràcticament per l’escaire. Tot i aquest golàs inesperat, el Cornellà ha fet un pas

endavant i ha tingut més control del tempo del partit. Fall Abdoulaye ha rematat de

cap dins l’àrea petita en una centrada per la banda esquerre i ha empatat la final. I poc

després, Rafael Mujica ha finalitzat d’una manera excel·lent una paret amb Ricard

Pujol dins l’àrea per capgirar el resultat.



L’alegria de l’Horta no s’ha apagat i ha lluitat cada pilota, mostrant aspectes tècnics de

qualitat com el que ha fet Edgar Tejada en el gol. El capità de l’equip barceloní ha deixat

desconcertada la defensa rival amb una finta a la frontal de l’àrea i s’ha quedat sol

davant el porter per tornar a posar les taules en un enfrontament que no s’ha resolt

fins a l’equador de la segona part. Totes les arribades de l’equip del Baix Llobregat han

comportat molt de perill, com la bona jugada individual que ha realitzat el capità

Valentín Merchán dins l’àrea per desfer l’empat. L’Horta no s‘ha rendit en cap moment i

ha seguit arribat amb freqüència a l’àrea rival, però li ha faltat una mica més d’encert

en la definició. Sí que l’ha tingut en un gol que li han anul·lat per fora de joc, però poc més

ha pogut fer amb una defensa ben posicionada.



El conjunt dirigit per Nacho Castro s’ha avocat a l’atac en els últims minuts per tornar a

empatar el duel, ja que el reguitzell de canvis que s’han produït a la segona part i

l’expulsió de Fall Abdoulaye per doble amonestació han impedit crear llargues jugades

de combinació per part dels dos equips. El Cornellà ha sabut mantenir la calma i ha

rebutjat amb encert totes les centrades per poder celebrar una victòria que tanca una

molt bona temporada dels futbolistes entrenats per Jordi Roger. Així doncs, per

primera vegada en la seva  història, els verd-i-blancs s’han proclamat campions de la

Copa Catalunya Absoluta.



L’entrega de guardons l’ha realitzat el Secretari General de l’Esport, Gerard Figueras;

el president de l’FCF, Andreu Subies Forcada; i el regidor d’esports de Gavà, German

Barrena. Tots tres han entregat una rèplica de la Copa al conjunt arbitral de la final;

mentre que Barrena ha donat el plat de subcampió a la Unió Atlètica d’Horta, i Subies i

Figueras han lliurat la Copa Catalunya Absoluta a la UE Cornellà. Al partit també han

assistit membres de la Junta Directiva de l’FCF, així com el president de la Unió

Atlètica d’Horta, Francisco Carmona; i el president de la UE Cornellà, Alex Talavera;

així com directius d’ambdós equips; entre d’altres.





GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/u-at-horta-ue-cornella-final-copa-catalunya-absoluta/1
https://www.youtube.com/watch?v=bD5uZuC0ONs

