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Amb un gol de Jordi Cano a l’afegit de la final davant el CE Manresa (1-0), el conjunt

egarenc suma el segon títol del Torneig d’Històrics, en la seva 36a edició.

Un golàs de Jordi Cano al darrer minut de partit ha donat el títol de la 36a edició del

Torneig d’Històrics al  Terrassa FC, aquest diumenge davant el  CE Manresa (1-0).  Els

vallesans han decantat així la balança al seu favor d’una final equilibrada enfront un

conjunt bagenc molt combatiu, amb qui compartiran la categoria de la Segona RFEF

en la nova temporada 2022-2023. Amb la victòria, els egarencs han aconseguit el seu

segon títol del torneig, després del sumat l’any 2019.

 

En una nova jornada de presència massiva de públic al Municipal del Guinardó, la casa

del  FC Martinenc,  la  final  no  ha  defraudat  als  assistents.  Començava el  duel  amb

intensitat i els dos equips ben posicionats a sobre la gespa. Abans del descans Noah

Baffoe ha tingut la primera ocasió clara, amb una rematada de cap que s’ha perdut per

poc, i en l’acció posterior, Morales, també de cap, s’ha trobat amb la intervenció brillant

d’Hurtado.

 

Amb més moviment  de banqueta per  part  del  tècnic  terrassenc Jordi  López,  a  la

represa ha prosseguit la igualtat, però ha augmentat el nombre d’arribades. Babanzila

ha trobat la resposta d’Hurtado amb una mà a baix. Putxi i  Jaume Pascual ho han



intentat per als manresans, sense èxit, i finalment, el ‘killer’ de l’àrea Jordi Cano s’ha

estrenat com a golejador vermell passats els noranta, amb un xut desviat lleugerament

per Moha que ha entrat per sobre del porter Hurtado.

 

Els premis individuals

El Torneig d’Històrics ha tingut així mateix premis individuals. Els reconeixements han

estat per al porter del Terrassa FC, José Ortega, com a MVP; el jugador del CE Manresa

Noah Baffoe s’ha proclamat màxim golejador d’aquesta edició; mentre que el futbolista

del CE Manresa Àlex Sánchez ha recollit el premi com a jugador promesa.

 

La  Federació  Catalana  de  Futbol  ha  estat  representada  en  el  partit,  a  través  del

vicepresident Miquel Sellarès i el directiu Jaume Plaza.

 


