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El proper dilluns 17 de maig, a les 20.00 hores a fcf.tv, s’emetrà un nou capítol d’aquest

programa, dedicat al Club Futbol Balaguer, una institució a terres lleidatanes.

El CF Balaguer és el club de futbol més destacat de la comarca de La Noguera, i un dels

capdavanters a la província de Lleida. Fundat l’any 1916, està considerat un club històric

de la Tercera Divisió, amb trenta anys de trajectòria a la categoria. Actualment, el seu

primer  equip  viu  un  dels  seus  moments  més  delicats,  complint  la  seva  segona

campanya a la Segona Catalana, on és un dels clars favorits per tornar a la Primera

Catalana la propera temporada. No obstant, el club ha donat un gir amb l’arribada a la

presidència, en plena pandèmia, del jove Jaume Estrada, de 30 anys, qui era jugador del

primer equip la temporada passada. Amb ell al capdavant del projecte s’ha tornat a

impulsat el futbol base i s’han establert les bases per al creixement sostingut de l’entitat

al llarg dels pròxims anys.



A nivell esportiu, el club va viure el seu punt àlgid a inicis de segle, quan es va proclamar

campió de la Copa Catalunya en derrotar el FC Barcelona a la final, i va disputar dos

play-offs  d’ascensos consecutius a la Segona Divisió ‘B’. Juanjo Tenorio és el jugador

més carismàtic de la centenària trajectòria de l’entitat; i l'actual seleccionador absolut

belga, Robert Martínez, format a la base i natural del municipi, és el més reconegut. A

dia d’avui, el club compta amb 15 equips i 234 llicències federatives.



A ‘La Frontal’ del dilluns 17 de maig, presentat pel periodista Carles Fité, parlarem amb

el president de l’entitat, Jaume Estrada, per saber com és el procés de modernització

que està portant a terme per revitalitzar el futbol base i establir, així, el rellançament de

l’entitat al llarg dels pròxims anys. Amb l’entrenador David Biosca coneixerem els passos

que està seguint en el Torneig Complementari de la Segona Catalana; mentre que amb

el porter i capità Alfred Peguero sabrem com es viu el dia a dia al vestidor del club.

Altres  protagonistes  del  programa  seran  el  coordinador  general  del  club,  Jordi

Ariet, d'una banda; i l’ex entrenador Carles Viladegut i l’ex jugador carismàtic Juanjo

Tenorio, els quals ens parlaran de la Copa Catalunya guanyada la temporada 2000-2001

davant el FC Barcelona, la fita més destacada de la història del club balaguerí.



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  17  de  maig,  a  partir  de  les  20.00  hores,  no  us  perdeu  l'estrena  del  CF

Balaguer 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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