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Els  blanc-i-blaus han empatat  a  0 al  camp del  Saragossa i  aconsegueixen l’ascens

directe a la Primera Divisió.
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Una temporada més tard, el RCD Espanyol torna a la Primera Divisió. L’equip de Vicente

Moreno necessitava puntuar a  La Romareda i  així  ho a fet.  L’empat a 0 davant el

Saragossa li ha valgut un punt d’or per aconseguir tornar a l’elit del futbol estatal només

un any després de perdre la categoria. Així, doncs, el futbol català tornarà a tenir dos

equips a la Liga Santander.

L’Espanyol ja és de Primera quan encara falten quatre jornades per a que s’acabi la

Segona Divisió ‘A’. I per ocasions per trencar l'empat no ha estat. Puado ha rematat

tímidament en la primera ocasió que han tingut els visitants, mentre que Diego López

ha resolt molt encertadament un parell de rebots dins l’àrea amb els xuts d’Iván Azón i

Bermejo. Els blanc-i-blaus han posat a prova la defensa local, que ha sabut tancar bé els

espais.



Darder ha realitzat un eslàlom des de mig camp que ha finalitzat amb un xut que ha

sortit fregant el pal. Poc després, doble oportunitat d’Embarba de falta directa que ha

aturat el porter Cristian. La igualtat en el marcador s’ha mantingut a la segona part,

amb un xut des de fora l’àrea d’Eguaras que ha sortit desviat. Embarba ha gaudit d’una

nova oportunitat de falta directa i Puado ha tingut un mà a mà amb el porter local, que

li ha desbaratat la ocasió.

Ambdós conjunts han seguit  intentant trencar l’empat,  però els  minuts s’han anat

consumint i l’Espanyol ha pogut certificar l’ascens directe a la Primera Divisió. El pròxim

repte que tenen és proclamar-se campions de la Segona Divisió ‘A’.





 


