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El  proper  dilluns  18  d’octubre,  a  les  20.00 hores  a  l’fcf.tv,  s’emetrà  un nou capítol

d’aquest programa, dedicat Molins de Rei CF, un club que afronta la nova temporada

amb una cara totalment renovada.

El Camp de Futbol Municipal Josep Raich ha albergat la gravació del tercer capítol de la

segona temporada del programa de l’FCF TV ‘La Frontal’, amb el Molins de Rei CF com a

protagonista. El programa s’emetrà el dilluns 18 d’octubre a les 20.00 hores a l'fcf.tv, i

tindrà reemissió pel canal Esport 3 a les 21.00 hores. Fundada el 1954, l’entitat compta en

l’actualitat  amb 23 equips i  387 llicències  federatives.  El  club enceta la  temporada

2021-2022 amb una cara totalment renovada: nova junta directiva i nova gespa artificial.

https://www.fcf.tv/


El nou equip, de caire continuista, i en part amb recorregut al club, està format per

exjugadors,  jugadors i  jugadores en actiu,  entrenadors i  pares de l’entitat.  Aquesta

renovació  de  projecte  arriba  acompanyada  d’una  remodelació  de  les  instal·lacions

esportives, amb nova gespa artificial al Camp de Futbol Municipal Josep Raich. A nivell

esportiu, el primer equip masculí es troba consolidat a la Segona Catalana, mentre que

en futbol femení l’entitat compta amb un llarg recorregut al Baix Llobregat. En el 26è

aniversari d’aquell conjunt pioner, actualment el club disposa de 3 equips de noies, un

d’amateur i dos de base, que són el punt de partida per recuperar el nivell i pes del

passat.



En aquest programa de ‘La Frontal’, parlarem amb el president del club, Jordi del Estal,

que va agafar les regnes de l’entitat el passat mes de maig. Exentrenador del club amb

títol UEFA ‘A’, anteriorment va ser vicepresident i directiu de l’entitat. Per la seva banda,

entrevistarem al nou directiu responsable del futbol base, Andreu Margarit. Llicenciat

en CAFE i excapità del primer equip durant 10 temporades, també és l’entrenador de

l’Amateur  femení  del  club  i  ha  estat  vinculat  amb  l’FCF  com  a  professor.  A  més,

conversarem amb Gemma Millán, una de les components del primer equip que va tenir

el Molins de Rei CF en competició federada, l’any 1995.



Així mateix, repassarem la jornada de la Reto Iberdrola, de la Primera, Segona i Tercera

RFEF  i  la  Primera  Catalana,  descobrirem  on  ha  viatjat  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 18 d'octubre, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena del Molins de

Rei CF 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.

https://www.fcf.tv/
https://twitter.com/FCF_CAT
https://www.instagram.com/fcf_cat/
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