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Tots els conjunts catalans de Segona Divisió ‘B’, Tercera Divisió i Primera Nacional

Femenina que disputaran les fases d’ascens ja es troben en marxa.

Fer Pina, de la UE Cornellà, passant el control de temperatura abans d'un entrenament /
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Una vegada realitzats els tests de la COVID-19 a la Mutualitat Catalana de

Futbolistes, els quatre equips catalans del Grup 5 de la Tercera Divisió que jugaran el

play-off d'ascens –CE L’Hospitalet, Terrassa FC, CE Europa i UE Sant Andreu– ja es

troben en marxa, complint les normes de seguretat pertinents, per tal de posar-se a

punt i disputar les eliminatòries en les millors condicions possibles. Després de les

primeres proves mèdiques realitzades en el dia d'ahir pels jugadors del CE

L'Hospitalet, i els entrenaments inicials que van dur a terme el CE Europa al Nou

Sardenya i la UE Sant Andreu al Narcís Sala, afegint-se al Terrassa FC, que va



començar a treballar la setmana passada, tots els equips de futbol del territori

classificats per les promocions d'ascens en les categories nacionals han tornat a

l'activitat.

Per la seva part, els futbolistes del FC Barcelona ‘B’, el CE Sabadell FC i la UE

Cornellà també acumulen diverses sessions de treball a les cames. Un cop realitzats



els tests i superada la fase de confinament, els tres equips catalans que buscaran una

plaça per pujar a la Segona Divisió ‘A’ s’han tornat a trobar a sobre la gespa per engegar

la maquinària i posar-la a ple rendiment.

En quant al RCD Espanyol Femení 'B', les jugadores dirigides per Oscar Cobacho

també s’han retrobat aquest dilluns 8 de juny després dels dos mesos i mig d’aturada

forçosa pel decret de l’estat d'alarma. Les futbolistes del filial blanc-i-blau s’han

entrenat en grups reduïts a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, seguint les pautes

aportades per la RFEF. A mesura que les autoritats sanitàries ho permetin, els grups

de treball s’aniran unificant per aconseguir entrenar el grup al complet.



La RFEF ha confirmat la inscripció de tots els clubs classificats per disputar aquests

play-off exprés. Així doncs, en la fase d’ascens de Segona Divisió ‘B’ a Segona ‘A’

participaran els 16 equips classificats, de la mateixa manera que ho faran els 72 clubs

amb dret a disputar l’ascens de Tercera Divisió a Segona ‘B’; i els vuit clubs que van

obtenir la plaça per disputar el play-off d’ascens de Primera Nacional Femenina a Reto

Iberdrola, la segona divisió femenina. Pel que fa al futbol masculí, les dates previstes

són del 18 al 26 de juliol, mentre que en futbol femení està pendent de confirmar el dia i

el lloc dels enfrontaments.



 


