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Els vuit conjunts classificats buscaran aquest cap de setmana, 12 i 13 de juny, obtenir el

bitllet per accedir a la Fase Final, que es disputarà el 18 i 20 de juny a Vic.

Ja es coneixen els aparellaments dels quarts de final del Torneig complementari de

Segona Catalana després que s’hagin disputat els setzens de final el cap de setmana del

5 i 6 de juny. Els vuit equips que s’han classificat buscaran el proper cap de setmana, 12 i

13  de  juny,  obtenir  un  bitllet  per  disputar  la  Fase  Final,  que  tindrà  lloc  a  l’Estadi

Municipal de Vic. Les semifinals es jugaran el divendres 18, i la final el diumenge 20 de

juny.



Els aparellaments dels quarts de final,  que es disputaran el  12 i  13 de juny,  són els

següents:

APARELLAMENTS

CD ALMEDA - FE ATLÈTIC VILAFRANCA

CF BALAGUER - CE CAMBRILS UNIÓ

UE CAN GIBERT - UE CASTELLAR

ATLÈTIC SANT POL - UE QUART

Els enfrontaments dels vuitens de final van tenir aquests resultats:

APARELLAMENTS RESULTAT
UE CAN GIBERT - CE EUROPA 'B' 0(3)-0(1)
CE CAMBRILS UNIÓ - UD CALAF 3-0

UE CASTELLAR - CP SARRIÀ 4-0
CD MALGRAT - ATLÈTIC SANT POL 1-4

ATLÈTIC PRAT DELTA - CD ALMEDA 0-3
CD CERVERA - CF BALAGUER 2(3)-(4)3

CF AMPOLLA - FE ATLÈTIC VILAFRANCA 0-2
UE PORQUERES - UE QUART 2(1)-2(4)



El Secretari de Junta de l'FCF i delegat de Terres de l'Ebre, Joaquín del Pino, el directiu

de l'FCF i delegat al Penedès-Garraf, Jaume Plaza, i el directiu de l'FCF Miquel Piñol han

estat presents al duel entre el CF Ampolla i la Fundació Atlètic Vilafranca, corresponent

als vuitens de final d'aquesta competició. El partit ha finalitzat 0 a 2.



Recordem que la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, el passat 8 de

març,  va  acordar  la  no celebració  de la  competició  de Segona Catalana d’aquesta

temporada 2020-2021 per manca de dates disponibles per a la disputa de tots els partits

previstos, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera del Reglament General, i

un cop recollides les opinions dels clubs de la categoria.

Seguint la voluntat de competir de nombrosos clubs i jugadors d’aquesta categoria, es

va  determinar  l’organització  d’aquest  Torneig  complementari,  dirigit  als  equips  de

Segona Catalana, i també als clubs que no desitjaven la represa de la competició oficial.

En  conseqüència,  la  competició  de  Segona  Catalana  no  té  efectes  classificatoris

d’ascensos i descensos en la temporada en curs.



 


