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El proper dilluns 7 de juny, a les 20.00 hores a fcf.tv, s’emetrà un nou capítol d’aquest

programa, dedicat a un club centenari del Maresme.

L’any 1905 es va fundar el  CD Malgrat,  club centenari  i  històric  de la  comarca del

Maresme. Amb passat en categoria d’àmbit nacional, actualment viu un moment de

ressorgiment, amb 11 equips federats i 230 llicències. El primer equip s’ha classificat per

als vuitens de final del Torneig de Segona Catalana, partits que s’estan jugant aquest

mateix cap de setmana, i diversos conjunts de la base han pujat de categoria o bé estan

a punt de fer-ho.

Aquest escenari dista sensiblement del que va viure l’entitat fa pocs anys, quan es va

quedar  només  amb  el  Sènior  en  competició,  a  la  penúltima  categoria  del  futbol

territorial, i va perdre tot el futbol base. L’arribada de César Randos a la presidència, ara

fa quatre anys, va significar un impuls que està fent créixer el club, malgrat la pandèmia.



La  projecció  del  Malgrat  porta  a  marcar-se  nous  reptes  a  curt  termini,  com  ara

completar tota l’escala formativa amb la creació d’un Cadet o obrir la porta al futbol

femení,  nous ingredients amb què el  CD Malgrat  vol  intentar  seguir  recuperant el

prestigi que va tenir durant les dècades dels 70 i 80.



En el programa de ‘La Frontal’,  que s’emetrà el dilluns 7 de juny a les 20.00 hores,

presentat pel periodista Carles Fité, parlarem amb el seu president, César Randos; amb

el coordinador de la base i entrenador, Pedro Moreno; amb el porter i capità del primer

equip, Nico Ghirardi; amb l’entrenador de l’Aleví 'B', Pol Proietti; i el seu jugador Iago

Medela.



A més, s’hi posarà una atenció especial a la figura de l’expresident del club Guillem

Hernández (1988 i 1997), fill del carismàtic expresident de l’entitat Pablo Hernández, qui

va liderar el projecte de l’històric equip a la Tercera Divisió durant cinc temporades,

entre 1978 i 1982, participant en tres edicions de la Copa del Rei.



Alhora, repassarem la jornada de la 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 7 de juny, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena del CD Malgrat 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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