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El president de la RFEF atén la sol·licitud del president de l’FCF, Joan Soteras, i es

reuneix amb els representants dels onze clubs catalans de la categoria.

El president de la RFEF, Luis Rubiales, i el president de la Federació Catalana de

Futbol i vicepresident de la RFEF, Joan Soteras, s’han reunit aquest dimarts amb els

representants dels onze clubs catalans que es troben en l’actualitat a Segona

Divisió ‘B’.  D’aquesta forma, el màxim dirigent de la RFEF ha atès la sol·licitud de

Soteras, amb l’objectiu d’escoltar les opinions de totes les entitats i resoldre les seves

inquietuds sobre el nou format de les competicions o aspectes en l’àmbit econòmic.



Durant la trobada telemàtica, s’han tractat qüestions relacionades amb la disputa del

play-off exprés d’ascens a Segona Divisió ‘A’, així com del model de competició per la

pròxima temporada 2020-2021. Tanmateix, també s’ha parlat de les subvencions

federatives als clubs a través del projecte Impuls 23, els ajuts a la tresoreria en motiu

de la situació per la Covid-19, l’aportació pels drets audiovisuals o la implantació del

sistema de control econòmic per als clubs de la categoria.

Al seu torn, Rubiales ha recollit les propostes i aportacions de tots els representants

dels clubs, que han agraït les explicacions del president de la RFEF al voltant de les

diverses temàtiques.



En representació federativa, també han estat presents en la reunió el secretari

general de l’FCF, Oriol Camacho, l’administrador general de l’FCF, José Miguel Calle,

i el coordinador territorial de la RFEF a Catalunya, Josep Ayuso.

Per la seva banda, també hi han intervingut el representant dels clubs catalans en la

comissió de Segona Divisió ‘B’ i president de la UE Cornellà, Àlex Talavera, i els

presidents i representants de la resta d’equips de la territorial catalana a la categoria,

el FC Barcelona ‘B’,  el CE Sabadell, el Lleida Esportiu, la UE Olot, el RCD Espanyol

‘B’, el FC Andorra, la UE Llagostera, el Club Gimnàstic de Tarragona, l’AE Prat i el CF

Badalona.



 

 


