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El líder del subgrup 4A visita el Municipal de Berga en el tram final de la primera fase de

competició, aquest diumenge 4 de febrer a les 16.00h.
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La UE Castellar va disparada cap a la fase d'ascens amb una temporada per emmarcar

al grup 4A de la Segona Catalana. Els vallesans són líders i només han concedit dues

derrotes en les primeres 15 jornades. Això sí, en el darrer partit van rebre un avís del CF

Voltregà en forma de derrota. Els tres primers classificats del subgrup 4A es creuaran

amb els tres primers del  subgrup 4B en el  play-off  per definir  els  tres equips que

pujaran a la Primera Catalana. El CE Berga, tercer, també es vol sumar a la festa i aquest

diumenge té una gran oportunitat  de frenar  el  líder  i  sumar uns punts vitals  que

s'acumularan en la següent fase. Els berguedans han redreçat el rumb després de dues

derrotes consecutives que van generar alguns dubtes a l'equip de Christian Fernández. 

Un partit on podrem gaudir del pitxitxi de la categoria, Carlos Alberto Saavedra, qui amb

12 dianes lidera l'apartat ofensiu de la Unió Esportiva Castellar. 



DIUMENGE, 4 DE FEBRER DE 2023

HORA PARTIT ENLLAÇ

16.00H  CE BERGA - UE CASTELLAR AQUÍ

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

l'FCF, Gerard Guardi, acompanyat de Jaume Comellas, seleccionador sub 15 femení. 

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/ce-berga-ue-castellar
https://www.fcf.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/794807940

