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L’equip del Pla d’Urgell jugarà per segon any contra un Primera Divisió a la Copa del Rei,

després de guanyar a la pròrroga el CE Cardassar balear (4-2), en una nit èpica amb un

camp ple.

El cap de setmana del 12 i 13 de novembre el CFJ Mollerussa viurà de nou una gran festa,

rebent per segon any consecutiu un Primera Divisió a casa, en la primera eliminatòria

de la Copa del Rei. L’equip de la capital del Pla d’Urgell ha aconseguit un suat i treballat

bitllet després de guanyar a la pròrroga de l’eliminatòria prèvia el CE Cardassar (4-2),

amb el suport d’un Camp Municipal d’Esports ple, amb més de 1.000 espectadors que

han portat els blanc-i-blaus fins al triomf, en una nit màgica i èpica.



En un partit intens de principi a fi, i amb constants alternances en el joc i el control, ha

estat el conjunt dirigit per Jordi Cortés, de la Primera Catalana, qui ha colpejat primer,

mitjançant Adrià Fernández, atent en una centrada al primer pal. Responia ràpidament

el bloc de la Preferent Territorial balear amb l’empat d’Albert Coll, de falta directa, però

passada la mitja hora, un llançament de córner ha servit a Nico Magno per marcar el

segon de cap.



En tornar de vestidors, una acció per banda dreta ha propiciat la igualada dels insulars,

a través de García. Els mollerussencs han buscat el tercer a pilota parada sense sort,

mentre que un segur Enric ha frenat sota pals les arribades dels illencs.

 

Amb les espases en alt i el duel trencat, el temps extra ha acabat dictant sentència a

favor dels lleidatans. El killer Adrià Fernández signava un doblet particular, aprofitant

una assistència a l’espai, per batre el porter i fer embogir la graderia. Ja amb el temps

complert, Toti arrodoniria l’exhibició local fent bona una passada de la mort i segellant

el passi per un CFJ Mollerussa desinhibit que s’anota una altra ronda. L’any passat va ser

el Getafe CF. Que passi el següent.



La  Federació  Catalana  de  Futbol  ha  estat  representada  en  el  partit  a  través  del

vicepresident i delegat a Lleida, Josep Maria Espasa, i el directiu Jordi Pifarré, que han

acompanyat el president del CFJ Mollerussa, Jaume Vallverdú, i l’alcalde de Mollerussa,

Marc  Solsona,  entre  d’altres  personalitats.  Així  mateix,  també  hi  han  assistit  els

subdelegats de l’FCF a Lleida Magí Melgosa i Xavi Alís.



El rival de Primera, el proper dilluns

El CFJ Mollerussa coneixerà quin serà el seu rival de la màxima categoria del futbol

estatal  el  pròxim  dilluns  24  d’octubre,  quan  se  celebrarà  el  sorteig  de  la  primera

eliminatòria de la Copa del Rei. L’acte tindrà lloc a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a

Madrid,  i  juntament amb l’equip blanc-i-blau,  també entraran en el  bombo el RCD

Espanyol i el Girona FC, de la Primera Divisió; el FC Andorra, de la Segona Divisió ‘A’; el

Gimnàstic de Tarragona, de la Primera Federació; i el Lleida Esportiu, el CE Manresa i la

UE Olot, de la Segona Federació.
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