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L’FCF TV estarà a l’Estadi Josep Otero per viure la lluita pel play-off d’ascens a Primera

Catalana, entre el CD Tortosa i la UE Aldeana, el diumenge 16 de gener a les 17.00 hores.
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L’FCF TV retransmetrà en directe aquest cap de setmana el partit entre el CD Tortosa i

la UE Aldeana, corresponent a la jornada 15 del Subgrup 8B de la Segona Catalana. El

duel entre els dos conjunts del Baix Ebre se celebrarà el diumenge 16 de gener a les

17.00 hores, a l'Estadi Municipal Josep Otero.

Partit entre els dos equips que encapçalen la taula del Subgrup 8B de Segona Catalana,

separats per 3 punts. Tortosins i aldeans es troben immersos per ocupar un dels tres

primers llocs de la taula, i així disputar el play-off d'ascens a Primera Catalana en la

segona fase. El CD Tortosa, segon amb 24 punts, lluitarà per obtenir una nova victòria

per intentar atrapar el líder en solitari del subgrup, la UE Aldeana, amb 27 punts. Per la

seva banda, la UE Aldeana buscarà assolir un triomf per eixamplar la seva distància al

capdavant de la taula.

La retransmissió del xoc estarà dirigida pel periodista esportiu Carles Fité, amb l’anàlisi

tècnic a càrrec del seleccionador català sub 17 femení, Eduard 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  a l'App de

descàrrega gratuïta 'FCF TV' en tots els televisors intel·ligents, tauletes i mòbils, tant

Android com iOS.

Durant la temporada 2021-2022 s’han retransmès els següents encontres de la Segona

Catalana:

DATA PARTIT SUBGRUP RESULTAT ENLLAÇ
9/01/2022 CA ALPICAT - CF JUNEDA 7A 2-2 AQUÍ

 

https://www.fcf.tv/

