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La UE Cornellà i el Terrassa FC disputaran demà diumenge la final de la sisena edició del

torneig femení, després de superar respectivament el FC Martinenc i el CF Pallejà en les

semifinals.
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La final  de  la  sisena edició  del  Torneig  d’Històrics  femení,  que se  celebrarà  demà

diumenge a les 19.45 hores, al Municipal del Guinardó de Barcelona, ja té definits els dos

equips que la disputaran: la UE Cornellà i el Terrassa FC. En les semifinals, disputades

aquest dissabte, amb la participació de conjunts de la Preferent Femenina, les verdes

han superat l’amfitrió FC Martinenc a la tanda de penals (2-2, p. 1-3), mentre que les

egarenques s’han imposat al CF Pallejà (2-1).



FC MARTINENC 2-2 UE CORNELLÀ (p. 1-3)

En  la  primera  semifinal  de  la  tarda,  el  FC  Martinenc  s’ha  avançat  amb  un  penal

transformat per Bea Tudela. Amb el gol el partit s’ha obert, amb ocasions a banda a

banda i  un travesser de Carla Lara per a les locals,  encara que serien les del  Baix

Llobregat qui empatarien el duel, també des dels onze metres, amb un llançament

anotat per Sara Serna.

 

El marcador s’ha tornat a moure al tram final, quan al minut 80 una Eule molt atenta al

refús de la portera, en una falta penjada, ha tornat a situar per davant les barcelonines.

Les cornellanenques reaccionarien a continuació, a través d’una inspirada Sara Serna

que ha signat, amb un xut amb molta classe, un doblet particular per forçar la tanda de

penals, on les aturades de la verda Noe han estat decisives per donar el passi al seu

equip.



TERRASSA FC 2-1 CF PALLEJÀ

El segon duel s’ha iniciat amb un impacte que hauria pogut ser clau: al minut 8, penal

per al Terrassa FC, però Laia, portera del CF Pallejà, acabava aturant el tir de Delba. La

igualtat ha estat la tònica dominant fins a la represa, quan han estat les pallejanenques

qui han colpejat primer, amb un xut ajustat al pal d’Ainhoa, després d’internar-se pel

mig de la defensa.

 

No obstant això, les vallesanes han posat la igualada en una acció similar, culminada

amb una vaselina directa al fons de la xarxa de Delba. Amb el xoc obert, les vermelles

han continuat insistint, fins que al minut 82 novament Delba, amb la canya preparada a

boca de canó, rebent una centrada des de la banda dreta, ha col·locat amb la seva

segona diana de la jornada les egarenques a la final.



En representació de la Federació Catalana de Futbol, han assistit a les semifinals del

torneig el directiu responsable de relacions institucionals, Rossend Abella; el subdelegat

al Barcelonès i president d’honor de l’Històrics, Miquel Carrillo; i el també subdelegat al

Barcelonès, Manuel Murciano.

 


