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El proper dilluns 28 de novembre, a les 18.30h, l'FCF TV emetrà un capítol dedicat a un

club ebrenc amb un creixement extraordinari en la darrera dècada

Xavi Salvadó / Dithinks

Els Atlètics Móra la Nova han pujat al tren i sembla que no tenen aturador. El club

ebrenc ha crescut de forma exponencial la darrera dècada fins a passar d'un a trezte

equips en 7 anys. El punt d'inflexió per entendre el millor moment de la seva història

passa  per  la  desitjada  instal·lació  de  la  gespa artifical  a  l'Estadi  Antoni  Mateu i  la

consolidació del primer equip a la Segona Catalana. 

Al  programa descobrirem com ha estat  el  progrés meteòric  d'un club amb ànima

jove, aquest dilluns, 28 de novembre, a les 18.30h, a l'fcf.tv, i al canal Esport3 de Televisió

de Catalunya. 

https://www.fcf.tv/




Els Atl.  Móra la Nova volen esdevenir un projecte amb la filosofia de l’Athletic Club

extrapolada a la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat. El club s'ha convertit en un

reclam pel seu atractiu projecte esportiu i per la seva joventut en la direcció. Els Atlètics

avancen a ritme de ferrocarril, tal com marquen els seus orígens ferroviaris. De fet, entre

les dècades dels 30 i els 60 el club va adoptar el nom d'Atlètics Ferroviaris per la seva

estació base de ferrocarril a la província on hi passava la línia Barcelona-Madrid. 

En l’espai  conversem amb el  president dels Atlètics Móra la Nova,  Roger Marco;  el

coordinador esportiu i  jugador, Frede Giné; i,  Ambròs Segura, entrenador de l’equip

ebrenc.



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 secció ‘El nostre Bar’, Carles Fité tastarà els millors plats dels bars dels estadis i

pavellons del futbol català i descobrirem receptes de plats saludables per a futbolistes

de totes les edats. 



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/


 

 


