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Els dos primers classificats de la Primera Divisió Nacional Femenina s'enfronten en un

duel clau per aspirar a la promoció d'ascens a la Reto Iberdrola en la penúltima jornada

de la competició.
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L’FCF TV retransmetrà en streaming aquest cap de setmana el duel entre el CE Sant

Gabriel i el FC Levante Las Planas, corresponent a la jornada 29 del Grup 3 de la Primera

Divisió Nacional Femenina. El partit es jugarà el diumenge 16 de maig a les 12.00 hores

al Camp de Futbol CEM Marina Besòs José Luis Ruiz Casado, a Sant Adrià del Besòs.

El  FC  Levante  Las  Planas  és  el  líder  del  grup  amb  61  punts  i  aquest  cap  de

setmana defensarà la  primera posició  per  entrar  a  la  promoció d'ascens a  la  Reto

Iberdrola,  que jugaran els campions de grup i  el  millor segon, i  guanyar el  títol  de

lliga quan només queden dues jornades per finalitzar la competició. Per la seva part,

el CE Sant Gabriel, que ocupa la segona plaça amb 56 punts, arriba a l’enfrontament

molt motivat per retallar distàncies amb el seu rival i aspirar, també, al desitjat play-off

d'ascens de categoria.

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

l’anàlisi  tècnic  a  càrrec  del  seleccionador  català  sub  15  femení,  Jaume  Comellas.



Recordem  que  els  partits  que  emeti  l ’FCF  es  poden  comentar  a  través  de

l’etiqueta #FCFTV.

La novetat més destacada d’aquest curs és la nova plataforma de l'FCF TV, el projecte

digital  més  ambiciós  i  il·lusionant  de  la  Federació  Catalana  de  Futbol.  Tots  els

continguts es poden trobar a la carta al web fcf.tv, i als televisors intel·ligents de les

marques Samsung i LG, com a APP de descàrrega i d'accés gratuït.

Durant la  temporada 2020-2021  s’han retransmès els  següents encontres de futbol

femení:

DATA PARTIT GRUP RESULTAT ENLLAÇ

18/10/2020 CE EUROPA - CE SANT GABRIEL PRIMERA DIV. NACIONAL
FEMENINA 1-1 AQUÍ

22/11/2020 CD RIUDOMS - CF IGUALADA PRIMERA DIV. NACIONAL
FEMENINA 1-5 AQUÍ

17/01/2021 FC LEVANTE LAS PLANAS - CF
PALLEJÀ

PRIMERA DIV. NACIONAL
FEMENINA 10-1 AQUÍ

31/01/2021 FC BARCELONA - SE AEM RETO IBERDROLA 1-0 AQUÍ
21/02/2021 RCD ESPANYOL - CE SEAGULL RETO IBERDROLA 1-2 AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/548318816

