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En el programa, disponible a l’FCF TV a partir del dilluns 3 de maig a les 20.00 hores,

descobrirem aquesta entitat esportiva, tota una referent a la Terra Alta.

El  Club Futbol  Batea és el  protagonista del  següent programa de ‘La Frontal’,  que

s’emet cada dilluns a les 20.00 hores a fcf.tv. Es tracta d’un club centenari, fundat l’any

1916, que s’ha convertit en tota una referència a la comarca de la Terra Alta. La projecció

del municipi, gràcies a la clara aposta per la modernització del sector vitivinícola, s’ha

traduït  en  tots  els  àmbits  de  la  vida  del  poble,  també  en  l’esportiu.  Arran  de  la

instal·lació de gespa artificial i  l'ampliació de les instal·lacions, el club ha crescut en

categories i en nombre d’equips, passant en pocs anys de tenir només un primer equip,

a tenir-ne 5, amb 4 de base, i 90 llicències federatives.

Amb un clar suport publico-privat, el conjunt blaugrana va assolir el seu punt àlgid les

temporades  2016-2017  i  2017-2018,  quan  va  jugar  a  la  Segona  Catalana,  màxima

categoria  d’àmbit  provincial.  Actualment,  l’equip  es  troba  al  Grup  1  de  la  Tercera

Catalana i és ferm candidat per retornar a la Segona Catalana.



Batea sempre ha estat un bastió difícil per qualsevol rival. Té una dura climatologia

hivernal i,  sobretot,  gaudeix d’una fidel i  nombrosa afició,  que aprofita la inclinació,

proximitat i sonoritat de la graderia per ser el jugador número dotze.

El  Camp de Futbol  Municipal  de Batea ha acollit  el  rodatge del  29è programa.  El

periodista Carles Fité, presentador d’aquest espai, ha parlat amb el president del club,

Miquel Suñé; el vicepresident Joan Suñé; el jugador i un dels capitans del CF Batea Jordi

Vilanova, qui porta vuit temporades al club; i el també futbolista Javier Dilla, natural de

l'Aragó i exemple del futbol de frontera que es viu a la zona.



Coneixerem la història del coordinador del futbol base i entrenador de l’equip Aleví,

Germán Inglés, natural de Móra d’Ebre, i exjugador mític del futbol ebrenc i tarragoní,

amb passat al Nàstic de Tarragona, CF Reus Deportiu, CD Tortosa i UE Rapitenca, entre

d’altres.

A més a més, l’alcalde de Batea –des de l’any 1991–, diputat al Parlament de Catalunya i

ex jugador del club, Joaquim Paladella, ens ha explicat com ha convertit l’esport en un

dels motors d’impuls del municipi, donant un gran suport econòmic a les entitats, i la

transformació integral que s’ha fet de la zona esportiva amb el camp de gespa artificial,

vestidors nous, una piscina climatitzada i el pavelló cobert.



Alhora, repassarem la jornada de la Segona Divisió ‘B’, Tercera Divisió i Primera Catalana,

els partits que s’han emès en streaming a través de l’FCF TV, descobrirem on ha estat la

secció ‘El Nostre VAR’ i gaudirem amb els diferents reportatges de futbol i futbol sala

que s’han elaborat per a l'ocasió.



El dilluns 3 de maig, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena del CF Batea a ‘La

Frontal’,  a  l'FCF TV.  Es  podrà veure a  fcf.tv,  i  a  l’APP de l’FCF TV en els  televisors

intel·ligents Samsung i LG. També podeu seguir l’actualitat del programa als comptes

oficials de Twitter i Instagram.
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