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Falset Esportiu i CF Reus roig-inegre, al mateix grup de Quarta
catalana
La competició arrenca el cap de setmana de Misericòrdia

Una imatge d'arxiu d'un partit del Falset Esportiu | Falset Esportiu

El Falset Esportiu torna a la competició de cara a la temporada 2021/ 2022. Ho farà des de la
Quarta catalana, el calendari de la qual s'ha sortejat recentment, després que el passat mes de
març es donés a conèixer que el club de la capital del Priorat no disputaria la lliga
(https://www.reusdigital.cat/noticia/83539/falset-esportiu-no-competira-aquesta-temporada) de la
temporada 2020/ 2021 per "manca de jugadors", segons van recollir alguns mitjans del territori.
El fet de no competir, de fet, va precipitar el descens de categoria fins a la Quarta catalana. Es
produeix la circumstància que el Falset Esportiu ha estat situat al mateix grup que el CF Reus
roig-i-negre, el 23. L'equip prioratí debutarà al campionat el 25 de setembre, a les 6 de la tarda, al
camp de les Borges del Camp. El conjunt reusenc ho farà l'endemà, a les 12 del migdia i a casa,
contra l'Espluga de Francolí. Al mateix grup també hi haurà el Pare Manyanet.
Ha estat aquesta mateixa setmana quan la Federació catalana (FCF) ha fet públic el calendari de
la Quarta catalana. S'ha articulat en dos grups de 12 equips cadascun, i el torneig es disputarà en
dues fases. La primera serà a dues voltes, i els tres primers dels dos grups es jugaran les opcions
a l'ascens en una segona fase.
Aquesta començarà el 27 de març de 2022, amb un total de sis equips i també a doble volta, on els
dos primers classificats assoliran l'ascens de categoria, un al grup 2 i l'altre al 3 de la Tercera
catalana.
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