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Els gironins guanyen a la pròrroga el CD Quintanar del Rey (1-2), i s’afegeixen a Espanyol,

Andorra i Nàstic, mentre que Mollerussa, Lleida Esportiu, Manresa i Olot diuen adéu a la

competició.
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El Girona FC ha obtingut aquest diumenge el bitllet per disputar la segona ronda de la

Copa del Rei, en guanyar a la pròrroga amb un partit d’ofici, al camp del CD Quintanar

del Rey castellano-manxec (1-2). Els blanc-i-vermells s’afegeixen d’aquesta manera al

RCD Espanyol,  el  FC Andorra i  el  Gimnàstic de Tarragona,  també classificats per la

següent eliminatòria.

 

Per la seva banda, el CFJ Mollerussa no s’ha arronsat contra un Primera Divisió com el

Rayo Vallecano, que ha hagut d’esperar a la segona meitat per decantar l’eliminatòria al

seu favor (1-3). El Lleida Esportiu ha tingut esperances fins el darrer minut, enfront el

Deportivo Alavés (0-1), mentre que el CE Manresa ha caigut davant el Pontevedra CF

(1-3), i la UE Olot va fer-ho ahir dissabte contra el Levante UD (0-4).



El Girona tira d’ofici i pròrroga

El Girona FC ha recorregut a la pròrroga per endur-se la classificació, en la seva visita al

CD Quintanar del Rey, de la Tercera Federació castellano-manxega (1-2). En un Estadi

San Marcos ple fins la bandera, els blanc-i-vermells s’han hagut d’adaptar a la superfície,

les dimensions del terreny de joc i les circumstàncies contra un adversari mossegador,

insistent i intens, que ha forçat el temps extra.

 

Una diagonal de Rodrigo Riquelme, deixant enrere contrincants i clavant-la al pal llarg

amb  una  forta  canonada  exterior,  ha  donat  avantatge  als  gironins.  Els  de  Míchel

Sánchez, però, han perdonat el segon, en un primer temps on han generat ocasions, i

han estat atents per allunyar el perill dels conquencs, amb un Toni Fuidias atent sota

pals.



A la  represa,  els  locals,  hàbils  en  endur-se  segones  jugades,  han posat  setge,  fins

provocar un penal que s’ha encarregat de transformar Antonio Mejías, des dels onze

metres. Una rematada de cap de Taty Castellanos al pal no ha pogut evitar la pròrroga,

on els gironins, tirant d’ofici i aplicats malgrat els pocs espais, han trobat el camí de la

victòria de les botes del seu capità. Cristhian Stuani l’ha clavat a l’angle, abans de fallar

una intranscendent pena màxima, aturada pel porter, en l’última acció del partit.



El Mollerussa planta cara a un Primera

La capital  del  Pla d’Urgell  ha viscut per segon any una autèntica festa,  davant un

Primera Divisió com el Rayo Vallecano (1-3). En un Camp Municipal d’Esports que ha

registrat una entrada històrica, amb més de 4.000 espectadors, el CFJ Mollerussa, de

Primera Catalana, ha plantat cara al seu rival, tot i les cinc categories de diferència entre

els dos equips, resistint durant els primers quaranta-cinc minuts i arribant a empatar el

marcador, sense renunciar a res.

 

Atreviment i actitud han estat les senyes d’identitat dels homes dirigits per Jordi Cortés,

sense renunciar a trepitjar camp contrari i ordenats en el replegament. Només la pilota

parada ha permès als madrilenys obrir la llauna, amb una falta directa al balcó de l’àrea

transformada per Bebé. Poc han tardat els lleidatans a respondre amb la igualada,

passada la mitja hora, quan Nico Magno s’ha anticipat per rematar de cap una centrada

al primer pal, culminant una magnífica acció d’elaboració col·lectiva.



Una segona jugada fruit d’una falta rebutjada ha provocat un tret amb l’exterior de

Diego Méndez, sense angle de visió per Enric Puiggròs, que ha significat el segon dels

madrilenys. Malgrat això, els mollerussencs, lluny d’arronsar-se i abaixar els braços, han

seguit mostrant caràcter competitiu,  fins que Sergio Camello ha sentenciat amb el

tercer, amb un xut després d’un servei de banda en l’últim quart d’hora, que no ha

deslluït la gran actuació dels catalans.



En  representació  de  la  Federació  Catalana  de  Futbol,  han  presenciat  el  duel  el

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

acompanyant el president del CFJ Mollerussa, Jaume Vallverdú, el president del Rayo

Vallecano, Raúl Martín Presa, i l’alcalde del municipi, Marc Solsona. Al seu torn, també hi

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





El Lleida frega l’empat davant el líder de Segona

En la seva participació una nova temporada a la Copa del Rei, el Lleida Esportiu ha

fregat l’empat davant l’actual líder de la Segona Divisió ‘A’, el Deportivo Alavés, que s’ha

acabat imposant amb un solitari gol d’estratègia (0-1). Els blaus han competit de tu a tu

malgrat la diferència amb els bascos, oferint una digna imatge i complicant-los la vida

fins el darrer instant de partit.

 

El porter dels de la capital del Segrià, Ramón Vila, s’ha convertit en el salvador dels

lleidatans al  primer temps,  amb les  seves intervencions davant les  rematades dels

davanters visitants. Tot i així, el joc s’ha anat equilibrant amb el pas dels minuts, i el

conjunt entrenat per Pere Martí  ha anat clarament de menys a més, per arribar al

descans amb les espases en alt.



No obstant això, El Glorioso ha recorregut a la pissarra per posar terra de per mig, amb

una rematada de cap de Taichi Hara, després d’una centrada en un servei de cantonada

picat en curt. Malgrat la diana, els de la Terra Ferma han seguit dintre l’encontre, i han

estat a prop de la igualada al tram final, amb diversos córners i pilotes a l’olla que han

mantingut connectada l’afició del Camp d’Esports fins el xiulet final.



En  representació  de  la  Federació  Catalana  de  Futbol,  han  presenciat  el  duel  el

vicepresident i  delegat a Lleida,  Josep Maria Espasa,  acompanyant el  president del

Lleida  Esportiu,  Luis  Pereira,  el  regidor  d’esports  de  la  Paeria,  Ignasi  Amor,  i  el

subdelegat  del  Govern a  Lleida,  José Crespín,  entre  d’altres  autoritats.  Al  seu torn,

també hi ha assistit el subdelegat de l’FCF a Lleida Sergi Vela.





El Manresa s’avança, però cedeix

En un ZEM del Congost amb un gran ambient a la graderia, el CE Manresa s’ha avançat

contra  un conjunt  de  Primera  Federació,  encara  que ha  acabat  cedint,  enfront  el

Pontevedra CF (1-3). El bloc de la capital bagenca ha tingut una sortida fulgurant, obrint

la llauna en la primera jugada del matx, però ha acabat veient com el rival aconseguia la

remuntada,

 

Els jugadors dirigits per Ferran Costa han marcat el primer res més treure del mig del

camp. Als deu segons, una pilota a l’àrea de Marc Martínez ha provocat el gol en pròpia

porteria de Churre. Amb el pas dels minuts, els gallecs s’han apropiat de la possessió de

la pilota, i han capgirat el resultat, a través de Brais Abelenda, i Yelko Pino, tots dos de

cap, superada la mitja hora.



En tornar dels vestidors, Brais Abelenda ha batut Pulido amb un xut per sobre, signant

un doblet i  encarrilant el  duel  per als  visitants.  A la recta final,  els  manresans han

desaprofitat un penal favorable,  que Javi López ha enviat al  pal,  sense poder evitar

l’eliminació dels de la Catalunya Central en mans d’un adversari de categoria superior.



Per part de l’FCF, han assistit al partit el vicepresident Luis Quiñonero i el directiu i

delegat  al  Bages-Berguedà-Cerdanya,  Esteve  Olivella.  Tots  dos  han  acompanyat  la

presidenta del  CE Manresa,  Ruth Guerrero,  i  el  regidor  d’esports  de la  ciutat,  Toni

Massegú.  Alhora,  també  han  estat  presents  els  subdelegats  de  l’FCF  al  Bages-

Berguedà-Cerdanya Miki Pérez i Miquel Sebastià.



El sorteig de la segona eliminatòria, dimecres

 

El Girona FC, el RCD Espanyol, el FC Andorra i el Gimnàstic de Tarragona entraran al

bombo de la següent eliminatòria. Tots quatre equips coneixeran el seu pròxim rival

dimecres vinent, dia 16 de novembre, quan se celebrarà a la Ciutat del Futbol de Las

Rozas, a Madrid, el sorteig de la segona ronda de la competició (17.00 hores).













 

 


