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El conjunt periquito, molt valent, cau amb el cap alt a la pròrroga davant el Real Madrid

CF (1-2), en una final amb domini blanc-i-blau durant gran part dels minuts.
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El RCD Espanyol s’ha proclamat aquest dissabte com a brillant subcampió de la Copa

del Rei Juvenil, en una final que s’ha decidit a la pròrroga davant el Real Madrid CF (1-2).

A l’Estadi Anxo Carro, de Lugo, a Galícia, l’equip dirigit per Xavi Coromines ha tingut

contra les cordes i portat al límit els blancs durant gran part dels minuts, mostrant-se

com un conjunt dominador i valent a qui solament li ha mancat rematar el duel amb

l’empat al marcador.



En un inici de partit frenètic, els periquitos, incisius sobretot pel carril esquerre, s’han

avançat al  marcador,  en una falta indirecta servida en curt,  on Miguel Carvalho ha

carregat la cama amb potència per sorprendre el porter adversari amb una ajustada

fuetada exterior. Tot i així, els madridistes han signat ràpidament la igualada, a través de

Lorenzo Sánchez, amb un xut creuat després d’una recuperació.



Superioritat sense premi

El bloc català ha seguit proposant, amb el control de la pilota i ocasions clares, en una

represa on ha incomodat els merengues, exhibint un caràcter ambiciós i competitiu.

Malgrat la capacitat de treball demostrada, el xoc ha anat al temps extra, on l’efectivitat

dels madridistes ha decantat el títol al seu favor, amb la diana de Nakai en recollir una

pilota morta a l’àrea,  davant un Espanyol que ha acabat tancant el  seu rival  sense

encert, i caient amb el cap ben alt.



Setena final de Copa periquita

La d’avui ha estat la setena final de la Copa del Rei Juvenil per al RCD Espanyol, que

compta amb quatre títols al seu palmarès, l’últim aconseguit l’any 2012. En el seu camí

fins a ser finalistes, els periquitos s’han desfet del RC Celta de Vigo (3-0), a les semifinals;

i anteriorment del Levante UD (0-2); el CA Osasuna (1-2); i el RCD Mallorca (2-1).

Actualment,  a  la  lliga,  l’equip  blanc-i-blau  també  està  signant  una  magnífica

temporada, ocupant la segona posició a la taula del Grup 3 de la Divisió d’Honor Juvenil,

amb 60 punts, a manca de 6 jornades per a l’acabament del campionat.



 


