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La UE Rubí rep el líder en el partit de la jornada a la Primera catalana que viurem en

directe al canal en streaming federatiu, aquest diumenge a les 12.00h.

Fotografia: UE Rubí

La Primera Catalana ha entrat en l'últim terç de lliga amb tot obert. Al grup 2, a la lluita

frec a frec entre CFJ Mollerussa i CE Atlètic Lleida s'hi vol sumar la UE Rubí, els vallesans

estan completant una temporada molt regular i són conscients que han de guanyar els

duels directes contra els dos lleidatans per apurar les seves opcions. I per això els de

Jordi Peris utilitzaran la seva millor carta: Can Rosés. Deu victòries en deu partits de la

UE Rubí a casa seva, els locals reben el líder amb ganes de revenja després del 3 a 0 de

la  primera  volta.  A  les  files  del  CFJ  Mollerussa,  dos  dels  màxims  golejadors  de  la

lliga: Adrián Felis i Genis Soldevila, tots dos amb 10 dianes. 

Amb 39 punts, el Rubí te encaminat l'ascens a la Superlliga Catalana i vol somniar amb

algun premi més gran. 

DIUMENGE, 19 DE MARÇ DE 2023

HORA PARTIT ENLLAÇ

12.00H  UE RUBÍ - CFJ MOLLERUSSA  AQUÍ

https://fcftv.vhx.tv/videos/ue-rubi-cfj-mollerussa


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

l'FCF, Gerard Guardi, acompanyat de Rafa Beltrán, seleccionador del combinat català

sub 14 masculí. 

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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https://www.fcf.tv/
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