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Els clubs del Baix Llobregat i de Barcelona recullen el trofeu que els acredita com a

campions de la Reto Iberdrola i de la Primera Divisió Nacional Femenina.

El president de la Federació Catalana de Futbol i vicepresident de la RFEF, Joan Soteras,

ha fet entrega aquest dilluns, a la Sala d’Actes de la seu central de l’FCF, a Barcelona,

del títol de campiones del Grup Nord de la Reto Iberdrola al FC Levante Las Planas per

haver quedat en primera posició amb 62 punts. Aquest èxit li ha valgut l'ascens a la

Primera  Iberdrola,  la  màxima  divisió  del  futbol  femení  estatal,  en  superar  el  RCD

Espanyol en l’última jornada de lliga.



Amb el retorn del FC Levante Las Planas a la Primera Iberdrola, vuit anys després del

seu descens, la màxima categoria del futbol femení estatal tornarà a comptarà amb dos

equips catalans en la pròxima temporada 2022-2023. Cal destacar, a més, que l'equip

del  Baix Llobregat ha aconseguit  dos ascensos consecutius,  i  és que la temporada

2020-2021 ja van guanyar la Primera Divisió Nacional Femenina, assolint l’ascens a la

Reto Iberdrola.



El CE Europa accedeix a la nova categoria del futbol femení estatal

Així mateix, Joan Soteras també ha entregat el títol com a campiones de lliga del Grup 3

de la Primera Divisió Nacional Femenina al CE Europa. L’equip europeista ha quedat en

primera posició  amb 69 punts,  assolint  el  títol  de  lliga  i  també l’ascens a  la  nova

categoria estatal, la Tercera RFEF.



En l'acte, han estat presents el directiu de relacions institucionals i delegat de l'FCF al

Barcelonès, Rossend Abella; el president del CE Europa, Víctor Martínez; la directiva del

futbol femení de l’entitat, Núria Pi; l’entrenador del primer equip del CE Europa, Joan

Bacardit; la jugadora i una de les capitanes escapulada Maria Farreras; Lucía Martínez,

membre del cos tècnic del CE Europa; i l’entrenador del FC Levante Las Planas, Ferran

Cabello.
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https://www.youtube.com/watch?v=WikJY7Byaf0

