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L’àrbitre català dirigirà la seva primera final de la Copa del Rei, que tindrà lloc aquest

dissabte 3 d’abril a l’Estadi La Cartuja de Sevilla.

L’àrbitre  català  Xavier  Estrada Fernández  dirigirà  la  final  de  la  Copa del  Rei  entre

l’Athletic Club i la Real Sociedad, que tindrà lloc aquest dissabte 3 d’abril a l’Estadi La

Cartuja de Sevilla (21.45 hores). Amb aquesta designació, el col·legiat lleidatà xiularà per

primer cop la final de la competició copera, que enfrontarà els dos equips bascos. Els

seus assistents a les bandes en el partit seran Roberto Alonso i Guadalupe Porras, i

comptarà amb Ignacio Iglesias actuant de VAR i José Luis González com AVAR.

 

El premi li arriba a Estrada als seus 45 anys d’edat, just quan porta 12 temporades a la

Primera Divisió, on suma un total de 235 encontres després de debutar-hi el 2009. A la

Copa del Rei ha dirigit un total de 42 partits, i l’any 2014 va xiular l’anada de la final de la

Supercopa d’Espanya, entre el Real Madrid CF i l’Atlético de Madrid.

 

Internacional des de 2003, Estrada va dirigir també la final del Campionat Europeu

sub-19 el 2014, entre Alemanya i Portugal. El lleidatà compta en el seu palmarès amb

duels internacionals a la Champions League, l’Europa League i partits de seleccions.

 



Un palmarès destacat

Adscrit al Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol des de 1996, el

CTA de la RFEF va distingir-lo com a millor àrbitre de la Primera Divisió la temporada

2018-2019 per les seves actuacions. Actualment, Xavier Estrada també és l’esportista

més reconegut de la Gala de les Estrelles del Futbol Català, amb un total de 6 guardons

en la categoria com a Millor Àrbitre en les seves vuit edicions.

 


