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El Complex Esportiu de Futbol de Salou ha acollit de nou les Trobades Territorials

Femenines que organitza l’FCF per vuitena temporada consecutiva.

Per vuitena temporada consecutiva, la Federació Catalana de Futbol ha organitzat les

Trobades Territorials Femenines. El Complex Esportiu de Futbol Salou s’ha tornat a

vestir de gala per albergar novament aquest campionat que s’ha disputat durant tot el

dia d’avui. Les diferents seleccions de cadascuna de les 14 delegacions que té l’FCF

arreu de Catalunya han disputat un total de 87 partits en Aleví, Infantil i Juvenil Cadet

femení en les modalitats de Futbol 7 i Futbol 11. Durant el matí s’han celebrat les fases

de grups, mentre que a la tarda s’han disputat les semifinals i les finals.



Cal destacar que els combinats que no s’han classificat per a la Fase Final també han

jugat un partit a la tarda per disputar-se la tercera i quarta plaça de cada categoria, tot i

que els resultats no han comptat per a la classificació final.

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

de la Federació Catalana de Futbol per continuar promocionant el futbol femení en el



marc del projecte #Orgullosa, impulsat l’estiu de 2017.

 

L’Anoia, campiona en categoria Aleví

 

En categoria Aleví, la selecció territorial de l’Anoia s’ha proclamat campiona després de

superar la de Girona per 0 a 2. L'entrega de medalles i de la Copa de campiones ha anat

a càrrec del vicepresident i delegat de l'FCF a Tarragona, Josep Vives; del directiu i

delegat a l'Anoia, Francesc Borrega; del directiu i delegat al Vallès Occidental-

Sabadell, Albert Montull; i del directiu Jaume Plaza.

GALERIA D'IMATGES FINAL

GALERIA D'IMATGES SEMIFINALS

GALERIA D'IMATGES PEL TERCER I QUART LLOC

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/final-alevi-trobades-territorials-femenines-2019/1
http://fcf.cat/media/album/semifinals-trobades-territorials-femenines-alevi-2019/1
http://fcf.cat/media/album/3r-i-4t-lloc-alevi-trobades-territorials-femenines-2019/1
http://fcf.cat/media/album/trobades-territorials-femenines-alevi-2019/1


 

El Vallès Oriental, campiona en categoria Infantil

 

La Selecció territorial del Vallès Oriental s’ha imposat a la del Maresme a la final per 0

a 2 i s’ha proclamat campiona en categoria Infantil. L'entrega de les medalles i la Copa

de campiones han anat a càrrec del vicepresident de l'FCF i delegat a Tarragona, Josep

Vives; el directiu i delegat al Vallès Oriental, Juan Núñez; el directiu i delegat al

Maresme, Antonio Jiménez; i el directiu i delegat al Vallès Occidental-Sabadell, Albert

Montull.

GALERIA D'IMATGES FINAL

GALERIA D'IMATGES SEMIFINALS

GALERIA D'IMATGES

El Baix Llobregat, campiona en categoria Juvenil Cadet

http://fcf.cat/media/album/final-infantil-trobades-territorials-femenines-2019/1
http://fcf.cat/media/album/semifinals-trobades-territorials-femenines-infantil-2019/1
http://fcf.cat/media/album/trobades-territorials-femenines-infantil-2019/1


 

La Selecció territorial del Baix Llobregat s'ha proclamat campiona en doblegar la de

Tarragona a la categoria Juvenil Cadet per 0 a 3. L'entrega de medalles i de la Copa de

campiones ha anat a càrrec del vicepresident i delegat de l'FCF a Tarragona, Josep

Vives; de la directiva i delegada al Baix Llobregat, Paquita Linares; i del directiu

Rossend Abella.

GALERIA D'IMATGES FINAL

GALERIA D'IMATGES SEMIFINALS

GALERIA D'IMATGES PEL TERCER I QUART LLOC

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

http://fcf.cat/media/album/final-juvenil-cadet-trobades-territorials-femenines-2019/1
http://fcf.cat/media/album/semifinals-trobades-territorials-femenines-juvenil-cadet-2019/1
http://fcf.cat/media/album/3r-i-4t-lloc-juvenil-cadet-trobades-territorials-femenines-2019/1
http://fcf.cat/media/album/trobades-territorials-femenines-juvenil-2019/1
https://www.youtube.com/watch?v=OdKSGtW98K4


 


