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Al Complex Esportiu Futbol de Salou es durà a terme la 8a edició de les Trobades

Territorials Femenines. El dissabte 15 de juny es reuniran les millors seleccions

territorials catalanes.

Les Trobades Territorials Femenines  arriben a la seva vuitena edició. Des de l’any

2012, el Complex Esportiu Futbol de Salou (Vial Salou Cambrils, 43840, Salou)

acull aquest campionat, que se celebrarà durant tot el dissabte 15 de juny de 2019.

Les Seleccions de cada una de les 14 delegacions que té la Federació Catalana de

Futbol per tot el territori català hi participaran, amb el que suposa la disputa d’un total

de 87 partits en categoria Juvenil Cadet, Infantil i Aleví Femení. Les semifinals

tindran lloc a partir de les 17.30 hores. La final Cadet Juvenil començarà a les 19.45

hores; mentre que la final Infantil i Aleví es jugaran a les 19.15 hores. 

http://www.google.es/maps/place/Complex+Esportiu+Futbol+Salou/@41.0835706,1.1165336,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x18d4c7a7a2ab6a69!8m2!3d41.0835706!4d1.1165336


Aquestes Trobades Territorials Femenines  són una aposta ferma de l’actual Junta

Directiva de la Federació Catalana de Futbol per tal de seguir potenciant el futbol

femení en el marc del projecte #Orgullosa, el qual es va començar a desenvolupar

durant tota la temporada 2017-2018. En la vuitena edició, i per tercer any consecutiu,

cada una de les seleccions vestirà una samarreta d’un color diferent amb el nom de la

seva delegació.

Les instal·lacions de Salou disposen de diversos camps de gesta natural, artificial i

híbrida, i tant els partits de Futbol 11 com de Futbol 7 s’aniran jugant en cada un

d’aquests terrenys de joc. Els enfrontament de Futbol 11 tindran una durada de 40

minuts dividit en dues parts de 20 minuts cada una. Per la seva banda, els

enfrontaments corresponents a la categoria Futbol 7 duraran 30 minuts, amb dues

parts de 15 minuts. Enguany, en haver quatre grups, es classificarà per disputar les

semifinals el campió de cada grup. A més, els equips que no passin el tall també jugaran

un partit en horari de tarda, però no comptarà per a la classificació, tal com es va

establir fa tres anys.



Per determinar els classificats, en primer lloc es tindrà en compte els punts obtinguts;

en segon lloc, la diferència de gols; i si encara es manté l’empat, es procedirà a una

tanda de penals al millor de tres intents quan finalitzi la competició.

Així doncs, en la categoria Aleví hi trobem els següents grups:

GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D

TARRAGONA BARCELONA
PENEDÈS-

GARRAF
BAIX LLOBREGAT

LLEIDA
TERRES DE

L'EBRE
GIRONA

VALLÈS OCCIDENTAL-

SABADELL

VALLÈS OCCIDENTAL-

TERRASSA

VALLÈS

ORIENTAL
MARESME ANOIA

BAGES-BERGUEDÀ-

CERDANYA
OSONA   



CALENDARI ALEVÍ FEMENÍ F-7

Pel que fa a la categoria Infantil, en els grups hi trobem:

GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D

TARRAGONA BARCELONA
PENEDÈS-

GARRAF
BAIX LLOBREGAT

LLEIDA
TERRES DE

L'EBRE
GIRONA

VALLÈS OCCIDENTAL-

SABADELL

VALLÈS OCCIDENTAL-

TERRASSA

VALLÈS

ORIENTAL
MARESME ANOIA

BAGES-BERGUEDÀ-

CERDANYA
OSONA   

http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2019-06-12_12:20:09_CalendariAlevFemen.pdf


 

CALENDARI INFANTIL FEMENÍ F-7

Finalment, els grups de Juvenil Cadet estan definits de la següent manera:

GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D

TARRAGONA BARCELONA
PENEDÈS-

GARRAF
BAIX LLOBREGAT

LLEIDA
TERRES DE

L'EBRE
GIRONA

VALLÈS OCCIDENTAL-

SABADELL

VALLÈS OCCIDENTAL-

TERRASSA

VALLÈS

ORIENTAL
MARESME ANOIA

BAGES-BERGUEDÀ-

CERDANYA
OSONA   

http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2019-06-12_12:20:26_CalendariInfantilFemen.pdf


 

CALENDARI JUVENIL CADET F-11

 

http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2019-06-12_12:20:44_CalendariJuvenilCadetFemen.pdf

