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El club i l’Ajuntament de la ciutat arriben a un acord perquè els aficionats puguin seguir

l’encontre d’aquest diumenge a les 12h a través d’una pantalla gegant.

El CFJ Mollerussa està fent història. L’equip que dirigeix Josep Maria Turull  lidera

amb solvència la classificació del Grup 2 de Primera Catalana, encadenant una

espectacular ratxa de 56 encontres sense conèixer la derrota. Quan ja s’han disputat

14 jornades de la temporada 2018-2019, el Mollerussa ocupa la primera plaça amb 32

punts, amb 5 de marge respecte el segon classificat, el Viladecans. Dels 14 partits

jugats, n'ha guanyat 9 i n'ha empatat 5, amb un balanç de 22 gols a favor i només 11 en

contra, sent l’equip menys golejat del grup, juntament amb la Montañesa i l’Almacelles.

El màxim golejador del Mollerussa és Eduardo Raya, amb 5 dianes en 10 xocs.



D’altra banda, la iniciativa de la Federació Catalana de Futbol de retransmetre en

directe a la pàgina web de l’FCF quatre partits al mes de Primera Catalana està tenint

una gran acollida. Una bona mostra d’aquest èxit és que el Mollerussa i l’Ajuntament de

la capital del Pla d’Urgell han arribat a un acord per instal·lar aquest diumenge, 16 de

novembre, una pantalla gegant al Centre Cultural de Mollerussa, amb capacitat per a

un màxim de 200 persones. D’aquesta manera, els aficionats que ho desitgin podran

seguir en directe el partit entre la Muntanyesa i el Mollerussa, corresponent a la

jornada 15 del Grup 2 de Primera Catalana.



L’entrenador de l’equip, Josep Maria Turull , desvetlla quines són les claus perquè

l’equip encadeni 56 jornades sense perdre. “Destacaria la capacitat de treball del grup,

la qualitat de la plantilla i la confiança que ens transmet la junta directa envers la

nostra feina. Malgrat tot, sense el compromís dels jugadors per seguir endavant, seria

impossible fent el que estem fent. El nostre objectiu quan va arrencar la temporada

era mantenir la categoria, però ara tenim el repte de lluitar per l’ascens”, admet.

Per la seva part, el president del club, Robert Ortega, manifesta que “hem encertat en

substituir els jugadors que van marxar la temporada passada. La valoració d’aquest

inici de lliga és realment positiva, estem molt contents per com ens estan sortint les

coses”.



Al seu torn, el jugador del primer equip Salvador Tàpies  apunta que “som conscients

d’on venim. No hem d'oblidar que l'any passat estàvem jugant a Segona Catalana. La

filosofia de l’equip és treballar molt dur perquè puguem tenir més opcions de victòria

quan arribi el cap de setmana. No hi ha eufòria al vestidor, però sí que celebrem molt els

triomfs".
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https://www.youtube.com/watch?v=kcUu6ELO_7U


 


