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El proper dilluns 30 de gener, a les 18.00h, l'FCF TV i Esport3 emetran un capítol dedicat

a  l'entitat  paraguaiana  de  Barcelona  que  compta  amb  el  primer  equip  masculí

competint a la Tercera Catalana.

El Club Social Albirrojita de Catalunya és una entitat ambaixadora del futbol paraguaià a

casa  nostra.  Amb  8  anys  de  vida,  cada  partit  al  Camp  de  Futbol  La  Florida,  de

L'Hospitalet de Llobregat, és una festa. L'equip masculí està format íntegrament per

jugadors nascuts al Paraguai i  competeix a la Tercera Catalana després d'assolir un

ascens aclaparador al temporada passada. Liderat per una presidenta emprenedora, en

una junta amb majoria femenina, també disposa d’un conjunt femení en competició

federada, per segon any consecutiu.

Un dels trets més cridaners de l'Albirrojita Catalunya és el seguiment i la repercussió,

amb el suport de nombrosa afició al camp i els seguiments dels partits arreu del món

gràcies a les retransmissions en streaming. 





En l’espai  conversem amb la  presidenta  del  Club Social  Albirrojita  Catalunya,  Sara

González; el cònsul general del Paraguai a Barcelona, Salvador Medén; i, Francisca Silva,

jugadora de l'Albirrojita Catalunya. 



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/
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https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/794135556

