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La Federació Catalana de Futbol retransmetrà en directe aquest partit del Grup 2

dissabte 26 d’octubre a les 16.00 hores.

Amb l’objectiu d’impulsar el futbol català amateur, la Federació Catalana de Futbol va

iniciar el desembre de 2018 l’emissió en directe a la pàgina web de l’FCF de quatre

partits al mes de Primera Catalana, dos del Grup 1 i dos del Grup 2. Aquest cap de

setmana s’emetrà en directe l’enfrontament de la jornada 8 del Grup 2 entre el FC

Ascó i la UE Tàrrega, que es disputarà dissabte 26 d’octubre a les 16.00 hores.

El FC Ascó, 5è classificat amb 12 punts, rep l'11è classificat, la UE Tàrrega, amb 8 punts

al seu caseller, en un encontre clau per consolidar-se a la part alta de la taula. El conjunt

de la Ribera d’Ebre, després de guanyar la darrera jornada contra la UE Sant Ildefons,

intentarà seguir amb aquesta ratxa positiva. Per la seva part, la UE Tàrrega, que



encadena quatre jornades sense perdre, havent superat el FC Alcarràs el passat

diumenge (1-0), buscarà continuar sumant en un camp complicat.

La retransmissió del xoc serà comentada pel periodista esportiu Nino Vàzquez , amb

l'anàlisi tècnic a càrrec de Guillermo Camarero. Recordem que els partits que emeti

l’FCF es poden comentar a través de l’etiqueta #FCFenDirecte.

Durant la temporada 2019-2020 s’han retransmès els següents encontres:

DATA PARTIT RESULTAT

8/09/2019 UE TONA - UE VIC (GRUP 1) 0-2

15/09/2019 UE VALLS - CE EL CATLLAR (GRUP 2) 2-2

22/09/2019 FE GRAMA - CE EF MATARÓ (GRUP 1) 1-2

29/09/2019 CF CAN VIDALET - FC SANTBOIÀ (GRUP 2) 0-4

5/10/2019 CF LLORET - UE LA JONQUERA (GRUP 1) 3-1

13/10/2019 CF MARTORELL - CFJ MOLLERUSSA (GRUP 2) 1-0

20/10/2019 CF MOLLET UE - PALAMÓS CF (GRUP 1) 2-2
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https://www.youtube.com/watch?v=PjqiG1bfuE0

