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Els dos equips volen mirar cap amunt en el tram inicial de lliga, viu el duel en directe

aquest diumenge a les 16.30 h
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AEC Manlleu i UE Figueres es veuran les cares aquest diumenge en un duel per agafar

embranzida  entre  dos  equips  amb  aspiracions  altes.  Els  locals  rebran  els

altempordanesos en una jornada festiva que comportarà una gran presència de públic

amb la presentació dels equips base de l'entitat com a aperitiu al partit del primer

equip.  La UE Figueres arrencava la temporada com un dels  candidats a l'ascens a

Tercera Federació, i així recuperar la categoria després del descens, però després de sis

jornades es troba a 8 punts del líder, el FC L'Escala. En canvi, l'equip osonenc entrenat

per Manel Sala aspira a retrobar-se amb les bones sensacions del curs passat, en què es

van mantenir tot l'any en la part alta en una lluita frec a frec amb la UE Tona que va

acabar amb l'ascens final dels tonencs. Immersos en una temporada molt decisiva a la

Primera Catalana amb cinc posicions d'ascens en joc a cada grup; la primera dona

accés a la Tercera Federació, i la resta, a la Superlliga Catalana.



DIUMENGE, 13 DE NOVEMBRE DE 2022

HORA PARTIT ENLLAÇ

16.30H  AEC MANLLEU - UE FIGUERES  AQUÍ

La retransmissió del partit estarà dirigida pel membre del departament de premsa de

l'FCF,  Gerard  Guardi,  acompanyat  d'Anna Ponce,  tècnica  adjunta  de  les  seleccions

catalanes femenines. 

Tots els continguts de l'FCF TV, a un clic

Tots els partits i els continguts de l’FCF TV es poden trobar a la carta al web fcf.tv, i a a

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

tant Android com iOS. Cada cap de setmana, viu amb nosaltres les retransmissions de

futbol i futbol sala des dels pavellons i estadis del futbol català. 

A més, cal subratllar que els duels es podran comentar a les xarxes socials a través de

l'etiqueta #FCFTV. 

VÍDEO PORTADA

 

https://fcftv.vhx.tv/videos/aec-manlleu-ue-figueres
https://www.fcf.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/768460450

