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Els dos equips cauen als vuitens de final de la Copa del Rei, amb derrota blanc-i-blava a

Mallorca (2-1) i dels gironins davant el Rayo (1-2).
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El RCD Espanyol i el Girona FC han acabat aquest dissabte el seu camí en l’edició de la

present temporada de la Copa del Rei. Els periquitos no han pogut superar a domicili el

RCD Mallorca (2-1), mentre que els blanc-i-vermells, tot i estar a prop de forçar el temps

extra, han caigut eliminats a casa davant el Rayo Vallecano (1-2).



El RCD Espanyol, a remolc en el marcador

La balança s’ha decantat en contra a Son Moix per un RCD Espanyol que sempre ha

anat a remolc en el marcador. En un partit amb la intenció, a banda i banda, de cometre

les mínimes errades possibles, ha estat el RCD Mallorca qui ha aprofitat primer per

agafar avantatge. Una diana en un llançament de falta impecable per part de Takefusa

Kubo ha batut Diego López, per un conjunt periquito amb arribades, però que no ha

trobat la porteria balear.

 

A la segona part, Abdón Prats, amb una rematada de cap a la sortida d’un córner, ha

distanciat encara més els vermellons. La reacció blanc-i-blava no ha tardat en arribar,

quan Javi Puado ha aprofitat una falta servida de forma ràpida per retallar diferències,

en una jugada revisada i validada finalment pel VAR. Quedava marge per seguir lluitant,

però els insulars han sabut alentir el ritme del joc per gestionar la renda i obtenir el

bitllet cap a quarts.



El Girona FC, a un penal de forçar la pròrroga

Un gol de cap de Bernardo Espinosa, en una acció d’estratègia, abans de complir-se la

mitja hora a Montilivi, posava l’eliminatòria de cara per un Girona FC que ha comandat

la primera meitat enfront el Rayo Vallecano, amb bon joc i ocasions.



Els madrilenys, no obstant això, li han donat la volta al resultat amb un doblet psicològic

de Sergi Guardiola. L’atacant ha empatat abans de marxar al descans amb un xut des

de fora de l’àrea, i ha convertit el segon res més tornar dels vestidors aprofitant una

indecisió defensiva local.

 

Un penal a favor dels gironins, entrada la represa, ha pogut ficar de ple novament els de

Míchel en l’encontre. Luca Zidane, però, ha endevinat les intencions de Christian Stuani

des dels onze metres, desfent les opcions dels blanc-i-vermells, contra un rival que ha

acabat demostrant la seva condició de superior categoria, defensant-se a través de la

pilota per lligar la classificació.



El Barça, dijous

El tercer i darrer equip català en entrar a escena en els vuitens de final de la Copa del

Rei serà el FC Barcelona. L’equip blaugrana disputarà la seva eliminatòria el pròxim

dijous 20 de gener, quan visitarà San Mamés, per enfrontar-se a l’Athletic Club (21.30

hores). Davant els bascos, els futbolistes dirigits per Xavi Hernández buscaran el passi a

la següent ronda, per continuar amb la defensa del títol, com a vigents campions de la

competició.

 


