El duel juvenil Gimnàstic Manresa – FC Barcelona, en directe
a l’FCF TV
F. BASE | 04/11/2021

L’FCF TV oferirà en directe el dissabte 6 de novembre a les 18.00h l’acte d’inauguració
de la nova gespa artificial del Gimnàstic Parc, i el posterior partit que es disputarà a les
18.15h.
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L’FCF TV oferirà en streaming la inauguració de la nova gespa artificial del Gimnàstic
Parc, que tindrà lloc el dissabte 6 de novembre a les 18.00 hores. L'acte d'inauguració
anirà a càrrec del president de l'FCF, Joan Soteras; el president del Gimnàstic Manresa,
Darío Riera; i l'alcalde de la ciutat de Manresa, Marc Aloy. Només 15 minuts després, a les
18.15 hores, retransmetrà l’enfrontament entre el Gimnàstic Manresa i el FC Barcelona,
corresponent a la jornada 10 del Grup 7 de la Lliga Nacional Juvenil.
El Gimnàstic Manresa, que ocupa la 9a posició amb 10 punts, buscarà retrobar-se amb la
victòria després de sumar un punt en les dues darreres jornades. Per la seva banda, el
FC Barcelona, tercer amb 17 punts, intentarà endur-se els tres punts per seguir l’estela
del líder destacat al del grup, el Girona FC ‘B’, amb 22 punts.
La retransmissió del duel serà comentada pel periodista esportiu Nino Vázquez, amb
l’anàlisi tècnic a càrrec del seleccionador català sub 17 femení, Edu Castillo. Recordem
que els partits que emeti l’FCF es poden comentar a través de l’etiqueta #FCFTV.

Tots els continguts de l’FCF TV 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 2021-2022 s’han retransmès els següents encontres de la base:
DATA

PARTIT

2/10/2021
GIRONA FC - RCD ESPANYOL
9/10/2021 CE EUROPA - UE SANT ANDREU
16/10/2021 FF BASE REUS - FC BARCELONA
CE SABADELL FC - LLEIDA
23/10/2021
ESPORTIU

VÍDEO PORTADA

CATEGORIA

RESULTAT ENLLAÇ

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL

0-1
0-0
0-5

AQUÍ
AQUÍ
AQUÍ

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL

1-0

AQUÍ

