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L’equip verd assalta el Rico Pérez d’Alacant amb un home menys des del minut tres

(1-2), i obté el bitllet per jugar la temporada vinent a la nova categoria de bronze del

futbol estatal.

FOTOS: UE Cornellà

La UE Cornellà és nou equip de Primera RFEF. L’equip verd ha assaltat aquest dissabte a

l’heroica l’Hércules de Alicante CF a l’Estadi Rico Pérez (1-2), amb un home menys des

del minut tres de partit, per obtenir el bitllet per jugar la temporada vinent a la nova

divisió  de  bronze  del  futbol  estatal.  D’aquesta  forma,  els  del  Baix  Llobregat  han

aconseguit el premi merescut a una carrera de fons brillant, després d’haver disputat en

els darrers cursos tres play-offs d’ascens consecutius a Segona Divisió ‘A’, i de certificar

en la quarta l’accés a la recent creada categoria.



Tot  i  l’expulsió  amb vermella  directa d’Álex Serrano res  més iniciar-se el  partit,  els

cornellanencs s’han sabut sobreposar a la situació d’inferioritat numèrica i, en l’afegit de

la primera meitat,  s’han avançat gràcies a una ajustada rematada de cap de Borja

García a la sortida d’un córner. Un cop d’efecte en un moment clau que ha donat encara

més ales al conjunt català a la represa, quan en la primera pilota que ha tocat després

de saltar a la gespa, Albert Dorca ha marcat el segon. Malgrat que Buenacasa ha retallat

distàncies de penal per als alacantins, els homes dirigits per Guillermo Fernández Romo

han signat un partidàs per aguantar el resultat i cantar l’ascens amb el xiulet final, a

manca d’una jornada per arribar a la conclusió del campionat.



S’uneix a Nàstic i Andorra

Així doncs, la UE Cornellà s’unirà a la Primera RFEF al Gimnàstic de Tarragona i el FC

Andorra, a l’espera de les opcions que mantenen per accedir-hi la UE Llagostera, el

Lleida Esportiu i el CF Badalona, que lluitaran en aquest tram final de lliga per fer-se

amb el segon i darrer bitllet en joc per ampliar la nòmina d’equips catalans en el tercer

esglaó del futbol nacional, la pròxima temporada 2021-2022.



 


