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El club badaloní jugarà la fase d’ascens a la màxima categoria del futbol femení estatal

en una eliminatòria que l’enfrontarà al CD Tacón.

Per tercer any consecutiu, el CE Seagull tornarà a jugar la fase d’ascens a la Primera

Divisió Nacional Femenina. El primer pas per fer realitat el somni és guanyant el CD

Tacón el proper diumenge 13 de maig a Badalona. El duel es disputarà a les 12.00

hores, i a les 16.15 hores es podrà veure en diferit per Esport3. L’equip ha quedat

englobat en el Grup A amb el CD EF Logroño, el Oviedo Moderno CF i el CD Tacón . Per

aquest motiu, en tractar-se d'un grup de quatre equips, la fase es resoldrà mitjançant

dues eliminatòries. El partit de tornada tindrà lloc el 20 de maig a Madrid.

Els partits femenins televisats és una iniciativa que s’emmarca dins del



projecte #Orgullosa, engegat el passat mes de juny per l’actual Junta Directiva, i que

té per objectiu promoure i difondre el futbol i futbol sala femení del territori. Per aquest

motiu, i com ha estat habitual des que s’ha iniciat la temporada 2017-2018,

el diumenge 13 de maig es podrà veure un nou partit de futbol femení, en aquesta

ocasió corresponent a un play-off.

Així doncs, es tracta del vint-i-quatrè enfrontament de lliga de la Segona Divisió

Nacional Femenina que la televisió pública catalana emetrà en directe després del CF

Pallejà-CE Seagull (1-2) del diumenge 22 d’abril; del Seagull-Europa (3-0) del dia 15

d’abril; del derbi Espanyol-Barça (0-5) del diumenge 25 de març; del Barça ‘B’-CF

Igualada (5-0) del diumenge 18 de març; de l’Espanyol ‘B’-Europa (4-2) del diumenge 11

de març; de l’Europa-Barça ‘B’ (1-2) del diumenge 4 de març; de l’Espanyol ‘B’-

Collerense UD (1-1) del 25 de febrer; de l’AEM-Espanyol ‘B’ (2-2) del 18 de febrer; del

Barça ‘B’-AEM (3-1) del 4 de febrer de 2018; del RCD Espanyol ‘B’-CE Seagull (0-2) del

14 de gener de 2018 i del CE Seagull-FC Barcelona ‘B’ (1-0) del 7 de gener de 2018.

Recordem que durant el 2017 també es van retransmetre els següents partits: el CD

Sant Gabriel- Barça ‘B’ (1-1) del 10 de desembre de 2017; el Barça ‘B’-FC Levante Las

Planas (7-1) del 3 de desembre; el derbi lleidatà entre el Pardinyes CF i el SE AEM (2-1)

del diumenge 26 de novembre; el CF Igualada-FC Barcelona ‘B’ (0-3) del dia 12 de

novembre; el CE Europa-RCD Espanyol ‘B’ (0-1) del dia 5 de novembre; el Barça ‘B’-CE

Europa (5-2) del 29 d’octubre, l’Europa-CF Pallejà (3-2) del dia 15 d’octubre, l’Espanyol

‘B’-SE AEM (0-0) del diumenge 8 d’octubre; l’AEM-FC Barcelona ‘B’ (0-1) de l’1

d’octubre i retransmès en streaming; el Barça ‘B’-Pardinyes CF (3-0) del dia 24 de

setembre, el FC Levante Las Planas-CF Igualada (1-3) del diumenge 10 de setembre de

2017, i el Barça ‘B’-CE Seagull (2-2) de la primera jornada del campionat.



Tota la informació la podeu trobar al web futbolfemeni.com.
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