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Catalunya comptarà amb dos equips en la màxima categoria i fins a deu en l’esglaó

immediatament inferior, en una nova temporada que arrencarà aquest cap de

setmana amb la primera jornada.

El futbol femení català obrirà aquest cap de setmana del 8 i 9 de setembre una nova

temporada a Primera i Segona Divisió, amb l’inici de la competició de lliga. Amb dos

equips en el màxim nivell i fins a deu en l’esglaó immediatament inferior, Catalunya

estarà àmpliament representada en les dos principals categories, en un curs ple

d’emocions en la lluita pels títols, i les curses tant per l’ascens com per esquivar el

descens.



Barça i Espanyol, representants en l’elit

El FC Barcelona i el RCD Espanyol seran novament els representants catalans a la

Primera Divisió Femenina. Les blaugrana, actuals subcampiones, que arriben de

guanyar la Copa Catalunya i que van alçar el seu darrer trofeu de lliga l’any 2015,

arrencaran el curs visitant l’Athletic Club, mentre que el RCD Espanyol, catorzè

classificat la campanya anterior, s’estrenarà rebent a casa el Real Betis Féminas.

 

DATA PARTIT
HOR

ARI
CAMP

08/09/2

018

RCD ESPANYOL - R. BETIS

FÉMINAS
19.00

CIUTAT ESPORTIVA DANI JARQUE, ST.

ADRIÀ DE BESÒS

09/09/2

018

ATHLETIC CLUB - FC

BARCELONA
12.00 LEZAMA

Al seu torn, el derbi català entre els dos conjunts no es farà esperar i es disputarà a la



jornada 3, fixada pel pròxim 23 de setembre, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, de Sant

Adrià de Besòs. La tornada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a Sant Joan Despí, es

produirà coincidint amb la festivitat de Reis, el dia 6 de gener.

Una Segona farcida de duels de proximitat

Enquadrats en el grup 3, juntament amb els blocs de l’Aragó i les Illes Balears, els deu

equips catalans seran majoria a la Segona Divisió Femenina i protagonitzaran un any

ple de duels de proximitat. El FC Barcelona ‘B’ defensarà el títol de campiones

conquerit consecutivament en les tres últimes temporades, mentre que el CE Seagull

enceta la lliga després d’haver disputat de forma seguida els tres últims play-offs.

 

Per la seva banda, el FC Sant Pere Pescador, l’únic representant gironí, viurà el seu

debut a la categoria després de signar un ascens històric, i s’unirà a una llista formada

també pel RCD Espanyol ‘B’,  la SE AEM, el CE Europa, el CF Igualada, e l CD Sant

Gabriel, el CF Pallejà i el CF Pardinyes, que enllaçaran un nou any en la competició.

Els enfrontaments de tots ells en la primera jornada seran els següents:



 

DATA PARTIT
HOR

ARI
CAMP

09/09/2

018
CE SEAGULL - CE EUROPA 12.00 ESTADI MPAL. BADALONA

09/09/2

018

UD COLLERENSE - RCD

ESPANYOL 'B'
12.00

MPAL. COLL D'EN RABASSA, PALMA DE

MALLORCA

09/09/2

018

FC SANT PERE PESCADOR -

SE AEM
16.00 MPAL. SANT PERE PESCADOR

09/09/2

018

CF IGUALADA - AD SON

SARDINA
16.00 MPAL. LES COMES, IGUALADA

09/09/2

018

FC BARCELONA 'B' - CD SANT

GABRIEL
17.00

CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER, ST.

JOAN DESPÍ

09/09/2

018
CF PARDINYES - CF PALLEJÀ 17.00 MPAL. PARDINYES, LLEIDA



 


