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Granes, tricolors i periquitos avancen eliminatòria, mentre que la UE Olot cau eliminat.
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Primera  ronda,  superada.  Gimàstic  de  Tarragona,  FC  Andorra  i  RCD Espanyol  han

accedit a la segona eliminatòria de la Copa del Rei, després de superar amb claredat els

seus rivals en els partits de la primera ronda disputats aquest dissabte. L'altra cara de la

moneda l'ha viscut la UE Olot, que no s'ha pogut classificar en perdre a casa.

El FC Andorra guanya a Manacor

Els andorrans han aconseguit el bitllet a Ses Illes davant el CD Manacor (1-3), equip de la

Tercera Federació balears.  El  conjunt dirigit per Eder Sarabia s'ha sobreposat a uns

primers minuts d'electricitat local per portar el ritme del partit al seu terreny. Al minut

35,  una jugada individual  de Pau Casadesús ha posat el  0 a 1  a  l'electrònic de Na

Capellera per posar la primera pedra per a la victòria.

A  la  represa,  el  duel  ha guanyat  en dinamisme i  emoció.  Primer,  Marc  Fernández

doblava l'avantatge per a l'Andorra, assistit per Pampín. Després, els locals han gaudit

de dues ocasions per retallar distàncies:  una rematada al travesser de Vecina i  una

centrada enverinada al cor de l'àrea que ha refusat la defensa tricolor.  Al minut 60



arribaria el cop definitiu amb un gol obra de Jacobo aprofitant una pilota a l'interior de

l'àrea. Amb el partit sentenciat, i amb mitja hora per davant, el CD Manacor ha fet el gol

de l'honor mitjançant un servei de córner rematat per Nico Rubio. En el tram final del

partit, una ocasió clara per a cada equip, però el marcador ha acabat reflexant l'1 a 3. 

El Nàstic s'imposa a Las Gaunas

Per la seva banda, el Gimàstic de Tarragona ha encarrilat la victòria davant el Racing

Rioja (0-2) en els primers 25 minuts. Lupu s'ha estrenat com a golejaor amb la diana al

minut 12 rematant una centrada lateral de Robert Simón. Abans, Pochettino ja havia

provat el porter local després d'una bona jugada associativa. El golejador Andrei Lupu

s'ha hagut de retirar per problemes físics, en el seu lloc ha entrat Guillermo. Amb el

control del partit, els de Raül Agné han fet el segon, obra d'Eric Montes amb un xut

col·locat  des  de  la  frontal.  Coelho  ha  pogut  retallar  distàncies  abans  de  marxar  a

vestidors però la seva rematada ha picat al travesser. 

A la represa, el Racing Rioja s'ha topat dos cops més amb la fusta i ha demostrat la seva



falta d'encert en el dia d'avui tot i la insistència. Al tram final, reguitzell de canvis a la

banqueta grana amb múltiples interrupcions castigades amb targetes grogues per als

jugadors del Racing Rioja. L'equip de Tarragona accedeix als setzens de final de la Copa. 

El RCD Espanyol resol el partit en una efectiva segona meitat a Màlaga

El conjunt blanc-i-blau ha posat una marxa més a la represa després d'una primera

meitat molt plana davant el CD Rincón que ha acabat amb l'expulsió de Dani Gómez.

Els de Diego Martínez han controlat els primers 45 minuts però pràcticament no han

exigit l'equip andalús. 

El tècnic gallec de l'Espanyol ha sacsejat la banqueta al descans amb un triple canvi per

capgirar el rumb de l'enfrontament. Puado, Óscar Gil i Keidi Bare han substituït Aleix

Vidal, Villahermosa i Pol Lozano. La superioritat numèrica local només ha durat cinc

minuts fins que el col·legiat del partit ha mostrat la vermella a Conejo per una dura

entrada sobre Edu Expósito. L'Espanyol ha madurat el partit contra un equip de cinc

categories inferiors  fins a obrir  la  llauna amb una gran triangulació culminada per

Puado. Al minut 75, jugada de pissarra i Expósito ha connectat un servei de córner des

de la frontal per enviar la pilota al fons de la xarxa. Diego Martínez ha donat deu minuts

a Joselu i el 'pitxitxi' perico els ha aprofitat per arrodonir el resultat i fer el tercer.





La UE Olot cau contra un Segona Divisió 

La nota negativa de la jornada copera per als equips catalans ha estat l'eliminació de la

UE Olot a mans del Levante UD. La diferència de de dues categories ha estat evident

sobre la gespa del Municipal d'Olot. Els quatre gols han arribat en una primera meitat

en què l'equip granota ha estat molt efectiu. Roberto Soldado ha avançat el seus al

minut 6 de partit després d'aprofitar un rebot a l'interior de l'àrea garrotxina. L'Olot feina

un pas endavant i es treia els temors de sobre quan arribaria una gerra d'aigua freda

amb el segon gol del '9' visitant gràcies a una bona passada de Pablo Martínez. A partir

d'aquí,  i  fins  al  descans,  l'equip  de  Joanathan  Risueño,  qui  s'estrenava  avui  a  la

banqueta, s'ha vist superat per un Levante que s'agradava en la zona atacant. Pubill feia

el tercer amb un cacau i , pràcticament a l'acció posterior, el local Aimar enviava la pilota

al fons de la xarxa de la seva porteria després d'una acció tècnica de Cantero. 

El ritme ha baixat sota mínims en una segona meitat en què l'Olot ha obligat Femenías

a lluir-se en un parell d'accions. Als 10 minuts, Ot Serrano i Sebas ho han intentat de

forma consecutiva amb xuts llunyans. La més clara per a l'equip garrotxí ha arribat al



minut 78 quan Rober Pier i Giménez han evitat el gol local. 

La Federació Catalana de Futbol ha estat representada en el partit al Municipal d'Olot

amb la presència del vicepresident primer i delegat a Girona, Jordi Bonet, i el directiu de

l'FCF Carles Mallart, que han acompanyat el president de la UE Olot, Joan Agustí, i tota

la seva Junta Directiva. 



Demà diumenge, més partits de catalans

Club Gimnàstic de Tarragona, FC Andorra i RCD Espanyol entren al 'bombo' del sorteig

de la segona eliminatòria de la Copa del Rei que se celebrarà dimecres vinent, 16 de

novembre, a la Ciutat del Futbol de Las Rozas.

Demà diumenge, tanmateix, tindran lloc la resta de partits dels equips catalans a la

primera eliminatòria de Copa del Rei, amb els següents enfrontaments:

PRIMERA ELIMINATÒRIA COPA DEL REI

DATA PARTIT HORARI CAMP

13/11/2022 CE MANRESA - PONTEVEDRA CF 12.00h ZEM del Congost

13/11/2022 CFJ MOLLERUSSA - RAYO VALLECANO 12.00h Mpal. Mollerussa

13/11/2022 CD QUINTANAR DEL REY - GIRONA FC 12.00h Estadi San Marcos

13/11/2022 LLEIDA ESPORTIU - DEPORTIVO ALAVÉS 18.00h Camp d'Esports

 


