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El vicepresident de l’FCF Joan Soteras ha estat present en la posada en escena d’un

torneig que enguany comptarà amb 12 equips de màxim nivell.

Torneig d'Històrics

El Museu Olímpic i de l’Esport ha estat l’escenari escollit per albergar la presentació de

la 33a edició del Torneig d’Històrics, que se celebrarà del 30 de juliol al 5 d’agost al

Municipal del Guinardó. Un centenar de persones han acudit a l'acte, que ha comptat

amb molta expectació en el sorteig de la fase de grups. Enguany competiran 12 equips

de màxim nivell, amb representants de Segona Divisió ‘B’, Tercera Divisió Nacional i

Primera Catalana. Tots ells intentaran agafar el relleu del CF Badalona, vigent campió

del torneig.



El subdelegat de l’FCF al Barcelonès i president d’honor del torneig, Miquel Carrillo,

ha estat un dels encarregats de fer el sorteig de la fase de grups. El resultat ha estat el

següent:

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4

UE CORNELLÀ CF BADALONA UE SANT ANDREU CE L'HOSPITALET

U AT HORTA FE GRAMA FC VILAFRANCA FC MARTINENC

UE SANTS CE JÚPITER AEC MANLLEU CF MONTAÑESA

*Triangulars amb partits de 45 minuts del 30 de juliol al 2 d’agost.

*Els guanyadors de cada grup disputaran les semifinals el 4 d’agost. La final serà el

diumenge 5 d’agost.



Les novetats d’aquesta edició del Torneig d’Històrics són la retransmissió en directe

per Esport3 dels partits, els packs econòmics d’entrades (1 euro per partit amb el pack

de 15 euros per 15 partits), i la renovació de l’Històrics Femení que es disputarà després

de diversos anys d’absència amb quatre equips participants: FC Martinenc, CE Júpiter,

CE Sabadell i UE Sant Andreu. Durant l’acte s’ha anunciat també que en la propera

edició dels Històrics es retrà un merescut homenatge a l’ex jugadora Marta Cubí i al

periodista Manuel Segura, tot un referent del periodisme i del futbol català.



El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol Joan Soteras ha assegurat a la

presentació que “el Torneig d’Històrics és un torneig molt important pel futbol català.

Donem les facilitats per poder desenvolupar i conviure amb la Copa Catalunya. El

futbol català està ple de salut i joia. Des de la Federació treballem per afavorir el

desenvolupament de tot el futbol, també l’amateur”. Pel que fa al futbol femení,

Soteras ha manifestat que “des de l’FCF creiem que el futbol femení té un llarg

recorregut. Amb el projecte #Orgullosa no només hem volgut subvencionar els clubs,

sinó que el nostre objectiu és seguir apostant pel futbol femení perquè s’apropi cada

vegada més al masculí”.



A la presentació també hi ha assistit el subdelegat de l’FCF al Barcelonès Miquel

Carrillo i el responsable de capacitació del CTA de l’FCF, Jaume Reverter.

 


