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Aquest diumenge a les 17.00h el canal en streaming federatiu oferirà el duel directe al

capdavant del grup 2 de Primera Catalana entre CFJ Mollerussa i CE Atlètic Lleida
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El  partit  de la  jornada a  la  Primera Catalana el  viurem en directe a  l'FCF TV.  CFJ

Mollerussa i Club Esportiu Atlètic Lleida s'enfronten aquest diumenge al Municipal de

Mollerussa en un moment de forma esplèndid al capdavant del grup 2. L'Atlètic Lleida

arriba al duel com a líder amb uns registres extraordinaris: 7 victòries i 1 empat, amb 15

gols  a favor i  tan sols  5  en contra.  Una dinàmica guanyadora que l'equip blau vol

refermar aquest diumenge I guanyar el derbi per ampliar l'avantatge amb el Mollerussa.

Per la seva banda, el conjunt dirigit per Jordi Cortés resisteix a la segona plaça després

del somni de la Copa i, amb un partit menys, vol retallar els cinc punts de diferència al

seu rival. L'ambició dels mollerussencs és màxima després de qudar-se a les portes de

l'ascens a Tercera Federació les darreres dues temporades. Els locals compten amb el

jugador més en forma de la categoria: Jofre Graells,  qui amb 6 dianes és el màxim

golejador de Primera Catalana. 

DIUMENGE, 27 DE NOVEMBRE DE 2022

HORA PARTIT ENLLAÇ

17.00H  CFJ MOLLERUSSA - CE ATLÈTIC LLEIDA AQUÍ

https://fcftv.vhx.tv/videos/cfj-mollerussa-atletic-lleida


La retransmissió del partit estarà dirigida pel periodista del departament de premsa de

l'FCF,  Gerard Guardi,  acompanyat de Xavi  Jiménez,  tècnic  adjunt de les  Seleccions

Catalanes base. 

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

Tots els partits i els continguts de l’FCF TV es poden trobar a la carta al web fcf.tv, i a a

l'App de descàrrega gratuïta 'FCF TV' en tots els televisors intel·ligents, tauletes i mòbils,

tant Android com iOS. Cada cap de setmana, viu amb nosaltres les retransmissions de

futbol i futbol sala des dels pavellons i estadis del futbol català. 

A més, cal subratllar que els duels es podran comentar a les xarxes socials a través de

l'etiqueta #FCFTV. 
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