En busca d’una nit màgica a la Copa
COPES | 30/11/2021

El CFJ Mollerussa i el CE Europa abanderen la il·lusió dels equips catalans en una nova
edició de la Copa del Rei, que arrenca avui amb la primera eliminatòria.

Tret de sortida a una nova edició de la Copa del Rei que arrenca aquesta tarda. Els vuit
equips catalans que prenen part en aquesta ronda de la competició es troben
preparant els darrers detalls dels seus encreuaments. El CFJ Mollerussa, de Primera
Catalana, i el CE Europa, de Segona RFEF, són els dos equips catalans més modestos i
afronten la Copa del Rei amb la il·lusió per bandera. Els altres conjunts catalans que
participen en la primera eliminatòria i aspiren arribar el més lluny possible són els
següents: Gimnàstic de Tarragona, CE Sabadell FC, UE Cornellà, FC Andorra, Girona FC i
RCD Espanyol.

Recordem els horaris dels partits dels equips catalans a la primera eliminatòria de la
Copa del Rei:
DATA

ENCREUAMENT

HORARI

30/11/2021

NÁXARA CD - FC ANDORRA

18.30

30/11/2021

ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF - CE SABADELL FC

20.30

30/11/2021

CFJ MOLLERUSSA - GETAFE CF

21.00

1/12/2021

SD SOLARES-MEDIO CUDEYO - RCD ESPANYOL

19.00

1/12/2021

CF TALAVERA DE LA REINA - UE CORNELLÀ

20.15

1/12/2021

CE EUROPA - SD AMOREBIETA

20.30

1/12/2021

LINARES DEPORTIVO - GIMNÀSTIC TARRAGONA

20.30

2/12/2021

CALVO SOTELO PUERTOLLANO CF - GIRONA FC

20.00

Entrades exhaurides a Mollerussa: 4.500 espectadors
Fins a 4.500 espectadors es donaran cita avui en una jornada històrica al Camp
d'Esports Municipal de Mollerussa. El club del Pla d'Urgell ha penjat el cartell d'entrades
exhaurides per al seu duel davant el Getafe FC, de Primera Divisió. El tècnic de l'equip
lleidatà, Alexis Pintó, apunta que “afrontem l’eliminatòria amb moltes ganes, il·lusió i
emoció. Tenim moltes que arribi l’hora de jugar el partit. Som conscients que és un
regal enfrontar-nos a un rival de Primera Divisió. Volem gaudir al costat de la nostra
afició d’aquesta festa”.

Al seu torn, el jugador del CFJ Mollerussa Xavier Puiggròs ‘Putxi’, l’autor del gol de la
victòria davant la SE Penya Independent en l’eliminatòria prèvia de la Copa del Rei,
destaca que “disputar aquest partit és un premi que ens vam guanyar gràcies a la
sensacional temporada que vam fer l’any passat. M’agradaria agrair la tasca d’aquella
plantilla i cos tècnic. Esperem que els aficionats que vinguin a veure’ns gaudeixin molt.
Eliminar a un equip de Primera Divisió seria un èxit brutal”.

Torna la Copa a la Vila de Gràcia, 30 anys després
Per la seva banda, poques hores abans del seu encontre davant la SD Amorebieta, de
Segona Divisió ‘A’, el president del CE Europa, Víctor Martínez, assevera que “afrontem
aquesta eliminatòria amb una enorme il·lusió. És un premi a la sensacional temporada
que va realitzar l’equip el curs passat. Volem que els nostres aficionats gaudeixin d’un
partit a la Copa del Rei, fet que no es produeix des de fa 30 anys. Sabem que és
complicat, però sortirem amb la determinació de competir i lluitar per passar de ronda”.

En aquest sentit s’expressa el capità del CE Europa, Àlex Cano, qui subratlla que “per
nosaltres és clau tenir els nostres aficionats al costat. Esperem poder dedicar-los una
victòria, tot i que sabem que serà molt complicat. Serà una nit de la Copa del Rei al Nou
Sardenya que recordarem tota la vida. Tenim marcat aquest partit al calendari des de fa
mesos”.
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