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El CE Manresa fa bons els
pronòstics i es classifica per a les
semifinals del Torneig d'Històrics
En el triangular s'ha imposat a la UE Horta per 2-0 i a la FE Grama per 2-1, i
dissabte buscarà la final contra la UE Sant Andreu

Noah celebra un dels dos gols que ha marcat a la FE Grama | Torneig d'Històrics

El CE Manresa ha fet bons els pronòstics i aquest dijous s'ha classificat per a les semifinals del
Torneig d'Històrics després de superar la UE Horta per 2-0 i la FE Grama per 2-1 en el
triangular a 45 minuts que han disputat tots tres equips.
[intext1]
En el seu primer mig-partit, el CE Manresa ha superat la UE Horta amb gols de la nova
incorporació David Acedo, que ha xutat creuat al pal esquerre per superar el porter al minut 18, i
de Javi López després d'aprofitar una pilota que ha quedat morta a l'àrea al minut 42.

?? El resum del segon partit del G4 de l'#Històrics22!
? @cemanresa1906 2-0 @UAHorta ?
? Els gols de dos 9, @DAcedo10 i @Javitu9, donaven la victòria als manresans!#SomHistòrics
#futbolcat ? pic.twitter.com/46JxALe9lc
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En el partit contra la FE Grama, els blanc-i-vermells encara han estat més ràpids a l'hora de
marcar. Al minut 3, Noah remata una pilota que li cau al peu a l'àrea petita després d'un servei de
córner. La diferència es podria haver ampliat tres minuts després, al minut 6, però Pau Darbra ha
xutat al pal un penal que havien comès sobre ell mateix. Al minut 34 ha tornat a ser el mateix
Noah qui ha aprofitat una passada de Jaume a dins l'àrea per superar el porter. Al minut 40, Rolo
ha retallat distàncies per als del Barcelonès, però el resultat ja no s'ha mogut més.
[intext2]
El proper dissabte, l'Estadi Municipal de Guinardó acollirà la semifinal del CE Manresa contra la UE
Sant Andreu. L'altra semifinal la disputaran el Terrassa contra el Sants.

Aquesta victòria també comporta que l'eliminatòria de la Copa Catalunya que el CE Manresa
havia de jugar el proper diumenge contra la UE Cornellà queda automàticament ajornada al 10
d'agost.

?? El resum del partit decisiu d'avui a l'#Històrics22!
? @cemanresa1906 2-1 @FundacioGrama ?
? Doblet de @BaffoeNoah i emoció amb el gol del colomenc Rolo!#SomHistòrics #futbolcat ?
pic.twitter.com/xwDZN5lmO1
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