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Els quadribarrats passen ronda gràcies a un major encert en la tanda de penals contra

el CE Júpiter, després d’empatar (0-0). Tots dos equips superen per la mínima el FC

Vilafranca (1-0).
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La UE Sant Andreu s’ha classificat aquest dimecres per a les semifinals del Torneig

d’Històrics gràcies a la victòria contra el FC Vilafranca (0-1) i la victòria en la tanda de

penals  de  desempat  davant  del  CE  Júpiter,  després  d’haver  empatat  en  el  partit

inaugural  de  la  jornada  (0-0).  Els  gris-i-grana  havien  donat  la  sorpresa  contra  els

vilafranquins (0-1) i han acariciat les semifinals.

UE SANT ANDREU 0-0 CE JÚPITER

En un nou derbi barceloní al Torneig d’Històrics, andreuencs i els de la Verneda  han

ofert un partit molt intens i amb alternatives. Els gris-i-grana han iniciat amb força i

Enrike ha fet mal per banda esquerra amb diverses internades.  Genescà també ha

tingut una bona oportunitat que ha aturat Arnau.

Tot  i  això,  les  ocasions  més  clares  del  partit  les  han  tingut  en  el  tram  final  els

andreuencs, primer en una rematada d’Ashot que ha fet volar Leva i seguidament en

un xut d’Eric López que ha vist avançat al porter gris-i-grana, però la pilota ha sortit

fregant el pal.



El matx ha finalitzat sense gols, deixant el grup totalment obert i per decidir en els duels

amb el FC Vilafranca. En la tanda de penals, la UE Sant Andreu ha mostrat un major

encert que el CE Júpiter.

FC VILAFRANCA 0-1 CE JÚPITER

El  FC Vilafranca s’ha estrenat en aquesta edició de l’Històrics amb una inesperada

derrota contra el CE Júpiter, de menor categoria. Els gris-i-grana s’han avançat amb un

gran gol de cap de Vacas a la sortida d’un córner, on ha imposat la seva alçada per sobre

la defensa vilafranquina.

A partir d’aquest moment els penedesencs necessitaven almenys un gol per seguir vius

al torneig, i han posat totes les seves forces en aconseguir-ho, davant un rival que en tot

moment s’ha mostrat molt concentrat en tasques defensives.

Romo ho ha intentat en diverses ocasions a pilota aturada, i tant la defensa com el

porter Cordero s’han mostrat inexpugnables. Al final s’ha confirmat la sorpresa i el CE

Júpiter sumava 4 punts i quedava a l’espera que la UE Sant Andreu no guanyés el tercer



i definitiu partit per accedir a semifinals.

FC VILAFRANCA 0-1 UE SANT ANDREU

El darrer partit era un tot o res per la UE Sant Andreu, ja que només li valia la victòria per

accedir a semifinals. Per contra, el FC Vilafranca, ja sense opcions, volia marxar de la

present edició amb millors sensacions.

El matx s’ha iniciat amb una doble ocasió de l’andreuenc Mulero, que ha posat a prova a

Xavi Mañes, i posteriorment s’ha posat per davant en el marcador en aprofitar un penal.

Pau ha transformat des dels onze metres i donava mitja classificació als andreuencs per

semifinals.

Els vilafranquins ho han intentat fins al final, amb una bona ocasió d’Escofet que no ha

culminat, i especialment una falta en temps afegit que ha posat la por al cos als de

David Pirri. Via no ha encertat i la UE Sant Andreu ha certificat la seva classificació per a

les semifinals, deixant el CE Júpiter amb la mel als llavis.



En representació de la Federació Catalana de Futbol, han assistit a una nova jornada del

Torneig d’Històrics el directiu Rossend Abella; el subdelegat al Barcelonès i president

d’honor  del  torneig,  Miquel  Carrillo;  els  subdelegats  al  Barcelonès  Miquel  Espert  i

Salvador Franco; i el cap del CTAFS, Marcelino Blázquez.

CE Manresa, UE Figueres i Cerdanyola del Vallès FC entren en escena dijous

La fase de grups del Torneig d’Històrics del Futbol Català es tancarà demà dijous amb la

quarta jornada de triangular, al Municipal del Guinardó a partir de les 18.00 hores. Els

equips protagonistes seran el CE Manresa, la UE Figueres i el Cerdanyola del Vallès FC,

que cercaran l’últim bitllet en joc per les semifinals, on ja hi són el Terrassa FC, la UE

Sants i la UE Sant Andreu.

 


