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El proper dilluns 3 d'octubre, a les 18:00h, l'FCF TV emetrà el primer capítol de la tercera

temporada del programa dedicat al primer club del futbol català format exclusivament

per dones.

El Club Esportiu d'Elles obre les portes a 'La Frontal' en l'estrena de la tercera temporada

del  programa  a  l'FCF  TV.  L'espai  dedicat  al  primer  club  del  futbol  català  format

exclusivament per dones s'emetrà aquest dilluns, 3 d'ctubre, a les 18h, a l'fcf.tv, i al canal

Esport3  de  Televisió  de  Catalunya.  Després  de  la  seva  recent  fundació,  en  el  curs

2022-23 el CE d'Elles jugarà per primer cop en competició federada amb els seus dos

equips, un Sènior i un Cadet. 

https://www.fcf.tv/


El CE d'Elles, nascut a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, disputa els seus

partits en una localització inigualable: el Camp de Futbol Municipal Eusebi Güell, a tocar

de la Colònia Güell i la Cripta Gaudí. Carles Fité visita les seves instal·lacions per conèixer

les motivacions d'un club dirigit per Judit Molina, una presidenta de tan sols 24 anys

que ens explicarà el seu projecte personal i les aspiracions del club. El CE d’Elles compta

amb un vessant benèfic per travessar fronteres i impulsar el futbol femení a Etiòpia. 



Durant el programa conversem amb la presidenta del club, Judit Molina; l’entrenadora

del CE d’Elles Cadet, Maria Blanqué: i, Paula Florit, jugadora del CE d’Elles.

També  podreu  gaudir  dels  resums  i  gols  de  la  jornada  de  la  Primera  Federació

(masculina i femenina), Segona i Tercera Federació, així com de la Primera Catalana.

Amb la nova secció ‘El nostre Bar’, coneixerem els millors bars dels estadis i pavellons

del futbol català. 

Tots els continguts de l'FCF TV, a un clic

Cada dilluns, a les 18.00 hores, a través de l’fcf.tv podreu gaudir d'un nou capítol del

programa federatiu 'La Frontal'. Recordem que tots els continguts de l’FCF TV es poden

trobar a la carta al  web fcf.tv,  i  a l'App de descàrrega gratuïta 'FCF TV'  en tots els

televisors intel·ligents, tauletes i mòbils, tant Android com iOS. També podeu seguir

l’actualitat del programa als comptes oficials de Twitter i Instagram.

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


 

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.fcf.cat/media/album/-la-frontal-al-ce-d-elles/5
https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/756402686

