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El juvenil blanc-i-vermell s’endú per primer cop el torneig en superar la UE Sant Pau

Manresa a la tanda de penals de la final, i el Club Gimnàstic Manresa revalida el títol

femení.

El CE Manresa Juvenil s’ha adjudicat aquest diumenge el Torneig Interbarris 2021, en

superar la UE Sant Pau Manresa a la tanda de penals de la final, després d’un partit que

ha acabat  amb empat  en  el  marcador  (0-0),  i  que  s'ha  acabat  decidint  en  l'onzè

llançament per equip des dels onze metres. Amb el triomf, el juvenil blanc-i-vermell s’ha

endut per primer cop el títol del torneig de pretemporada manresà, en la seva dotzena

edició.  L'organització ha anat a càrrec de la delegació de la Federació Catalana de

Futbol al Bages-Berguedà-Cerdanya i l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració del

CF Font dels Capellans com a amfitrió, i l'Associació de Veïns de la Sagrada Família.

 

Bernat Merinas ha estat l’encarregat d’anotar el llançament definitiu des del punt de

penal, en una tanda on el porter Adrià s’ha mostrat decisiu aturant diversos penals, per

acabar tombant el vigent campió de la competició, la UE Sant Pau Manresa, guanyador

l’any 2019.



Amb un fantàstic ambient futbolístic a la graderia i al terreny de joc, el públic ha gaudit

de dos dies de plena activitat esportiva al Camp de Futbol Municipal de les Cots, que ha

presentat una magnífica entrada i un gran ambient, en un acte emmarcat dintre les

festes majors de la capital del Bages, i que ha comptat amb la participació d’equips de

categoria tant amateur com juvenil.



Els resultats de la fase de grups

El CE Manresa Juvenil i la UE Sant Pau Manresa van ser els dos millors classificats de

cada grup, en els triangulars de classificació per la final disputats ahir dissabte al mateix

escenari. Els resultats dels partits van ser els següents:

 
GRUP A

CE MANRESA JUVENIL 0-1 PALILLO CF

PALILLO CF 0-1 CF FONT DELS CAPELLANS

CF FONT DELS CAPELLANS 0-1 CE MANRESA JUVENIL

 
GRUP B

FC PIRINAICA 0-0 (p.2-3) UE SANT PAU MANRESA

UE SANT PAU MANRESA 1-0 CLUB GIMNÀSTIC MANRESA JUVENIL

CLUB GIMNÀSTIC MANRESA JUVENIL 0-2 FC PIRINAICA

 

GALERIA D'IMATGES FINAL MASCULINA



Segon títol femení pel Nàstic

Al seu torn, en modalitat femenina, el Club Gimnàstic Manresa ha aixecat el trofeu de

campiones després de vèncer  el  FC Pirinaica (1-4).  D’aquesta manera,  el  Nàstic  ha

revalidat la copa aconseguida en la edició inaugural de 2019, mantenint-se com a únic

guanyador del torneig femení, amb dos títols del Torneig Interbarris a les seves vitrines.





L’entrega de premis

En l’entrega de premis,  i  durant les dues jornades del Torneig Interbarris 2021,  han

participat i estat presents el directiu de l’FCF i delegat al Bages-Berguedà-Cerdanya,

Esteve Olivella, i el regidor d’esports de la ciutat de Manresa, Toni Massegur. Així mateix,

també han assistit al torneig el subdelegat de l’FCF responsable de futbol amateur a la

zona, Arcadi Prat, i el responsable del Comitè Tècnic d’Àrbitres a la delegació, Jesús Ruiz,

entre d’altres personalitats.
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