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L’FCF TV retransmetrà en directe el partit CE Premià-CCD Turó de la Peira, el tercer i el

segon classificat, que es jugarà el diumenge 30 de gener a les 17.00 hores al Municipal

de Premià de Mar.
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L’FCF TV retransmetrà en directe aquest cap de setmana el partit entre el CE Premià i el

CCD Turó Peira, corresponent a la jornada 15 del Grup 5 de la Segona Catalana. El duel

se celebrarà el diumenge 30 de gener a les 17.00 hores al Camp de Futbol Municipal de

Premià de Mar.

Xoc vital aquesta jornada entre el tercer i el segon classificat del Grup 5 de la Segona

Catalana. Dos equips que lluiten per ocupar les dues primeres places que donen accés

directe per ascendir a la Primera Catalana. El CE Premià, tercer amb 31 punts, buscarà

un triomf d’or per intentar assaltar el liderat, que ocupa el CE Europa ‘B’. Per la seva part,

el CCD Turó de la Peira, segon amb també 31 punts, lluitarà per sumar els tres punts per

consolidar-se  en les  places  capdavanteres  i,  al  mateix  temps,  deixar  tocat  un rival

directe.

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

tècnic  a  càrrec  de  l’Analista  de  les  Seleccions  Catalanes  de  Base,  Jonatan  Ruiz.



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
16/01/2022 CD TORTOSA - UE ALDEANA 8B 1-2 AQUÍ
22/01/2022 UE CAN GIBERT - CE EMPURIABRAVA CASTELLÓ 1A 4-0 AQUÍ
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