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Quatre representants de la Federació Catalana de Futbol han estat presents en l'acte

celebrat al Museu Olímpic i de l’Esport.

Àlex Gallardo

L a 34a edició del  Torneig d’Històrics  del Futbol Català ha estat presentada

aquesta tarda al Museu Olímpic i de l’Esport davant d’una gran representació

d’autoritats, directius i aficionats del futbol català. Del 29 de juliol al 4 d’agost de 2019

es disputarà un nou Històrics amb 12 equips participants que lluitaran per aixecar el

títol. El sorteig ha deparat els següents grups:



GRUP 1 (29/07) GRUP 2 (30/07) GRUP 3 (31/07) GRUP 4 (1/08)

CE JÚPITER UE VILASSAR DE MAR UE SANTS FC MARTINENC

UE SANT ANDREU FC VILAFRANCA TERRASSA FC EC GRANOLLERS

CF BADALONA LLEIDA ESPORTIU U. AT. HORTA CE L'HOSPITALET

A més, l’Històrics ha presentat els seus principals arguments per atraure aficionats

durant l’estiu, coincidint amb l’inici oficial de la pretemporada dels equips del futbol

català. La totalitat del Torneig es podrà viure al Municipal del Guinardó per tan sols 15

euros, i també es podrà en seguir directe per Esport3 de forma íntegra.



El Torneig manté la seva fórmula de triangulars en la fase de grups en partits de 45

minuts (de dilluns 29 de juliol al dijous 1 d’agost), mentre que les semifinals (dissabte 3

d’agost) i la final (diumenge 4 d’agost a les 18h) ja es disputaran a 90 minuts. Una de les

grans novetats d'enguany del Torneig serà la seva pilota, que avui s’ha presentat

oficialment i que ha estat creada per Luanvi.



L’acte també ha servit per anunciar els reconeixements que es faran durant la

setmana del Torneig, i que aquest 2019 seran pel futbolista Manel Sala, que ha penjat

recentment les botes després d’una llarga trajectòria, i pel comunicador Joaquín

Rivas, que també deixa les seves funcions com a responsable de premsa del

Santfeliuenc FC.

Un any més, l’organització del torneig que encapçala el FC Martinenc ha arribat a un

acord amb la Federació Catalana de Futbol per tal de poder compaginar l’Històrics amb

la Copa Catalunya i adaptar els calendaris dels respectius equips.



D'altra banda, durant el cap de setmana del 7 i 8 de setembre de 2019 també es viurà

l’Històrics Femení, amb els següents aparellaments:

APARELLAMENTS

UE SANT ANDREU - CE SABADELL

CE JÚPITER - FC MARTINENC

A la presentació i al sorteig hi ha assistit el directiu de l'FCF Rossend Abella; els

subdelegat de l'FCF al Barcelonès Miquel Carrillo i Miquel Espert; i el cap de l'Àrea

de Capacitació del CTA de l'FCF, Jaume Reverté.

 


