La final Juvenil femenina Barça - Damm, en exclusiva a l'FCF
TV
FUTBOL FEMENÍ | 19/06/2022

L’FCF TV oferirà en directe el FC Barcelona - CF Damm pel títol del Campionat de
Catalunya, que es disputarà aquest diumenge 19 de juny a les 17.30 hores al CEM
Torrent de Llops, de Martorell.

L’FCF TV retransmetrà en streaming aquest cap de setmana la gran final del Campionat
de Catalunya Juvenil femení entre el FC Barcelona i el CF Damm. El duel se celebrarà el
diumenge 19 de juny a les 17.30 hores al CEM Torrent de Llops, a Martorell.
En la reedició de l'última final de la competició, que van endur-se les cerveseres
l'any 2019 a la tanda de penals, campió i segon classificat de la Preferent Femení Juvenil
es veuran les cares novament, en un últim ball de la temporada que es preveu
apassionant. Les culers, un cop conquerit el títol de lliga, voldran seguir ampliant el seu
palmarès, després de vèncer en l'eliminatòria anterior el CE Europa (5-0). Al seu torn, les
vermelles, l'únic equip capaç de seguir el compàs de les blaugrana durant el campionat,
arriben de tombar el RCD Espanyol en una lluitada semifinal (2-1), i tenen al seu davant
una oportunitat d'or per culminar el curs de la millor manera possible.
L'equip de retransmissió
La retransmissió del xoc estarà dirigida pel periodista esportiu Nino Vàzquez, amb

l’anàlisi tècnic a càrrec del seleccionador català sub 15 femení, Jaume Comellas.
Recordem que els partits que emeti l’FCF durant l'11a Festa del Futbol Català es poden
comentar a través de l’etiqueta #FCFTV i #FestaFutbolCatalà.
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 partits femenins:
DATA
31/10/2021
9/01/2022
29/01/2022
27/02/2022
22/05/2022
18/06/2022

PARTIT

CATEGORIA

SE AEM - RCD ESPANYOL
RETO IBERDROLA
FC LEVANTE LAS PLANAS - CE
PREFERENT FEMENÍ JUVENIL
SANT GABRIEL
CE EUROPA - FC BARCELONA
PREFERENT JUVENIL FEMENÍ
SE AEM - DEPORTIVO ABANCA
RETO IBERDROLA
SE AEM - FC LEVANTE LAS PLANAS
RETO IBERDROLA
CD MORELL - UE PLANADEU
FINAL CAMPIONAT
ROUREDA
CATALUNYA CADET FEMENÍ

VÍDEO PORTADA

RESULTAT ENLLAÇ
3-2

AQUÍ

1-2

AQUÍ

2-5
0-0
0-2

AQUÍ
AQUÍ
AQUÍ

3-4

AQUÍ

