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En el programa, disponible a l’FCF TV a partir del dilluns 29 de març a les 20.00 hores,

descobrirem la història de l’únic club de futbol sala de Vilassar de Mar.

Creixement a partir del treball de base i  formació dels joves a través dels valors de

l’esport són dos dels trets característics del CEFS Sant Joan de Vilassar, el protagonista

del pròxim programa de ‘La Frontal’. Fundat el 1997, el club disposa actualment de 27

equips i 300 llicències. El Pavelló Municipal d’Esports Paco Martín ha albergat el rodatge

del 24è capítol del programa presentat pel periodista Carles Fité, disponible a l'fcf.tv a

partir d’aquest dilluns 29 de març a les 20.00 hores.

https://www.fcf.tv/


El CEFS Sant Joan va néixer el 1997 amb un Sènior masculí un Sènior femení. Amb el

pas dels anys, s’ha convertit en l’únic club de futbol sala de Vilassar de Mar, com a hereu

de  l’històric  Vilassar  FS  (1983),  que  va  arribar  a  categories  nacionals  i  va  acabar

desapareixent, en favor del nou club. La seva filosofia és créixer a partir del treball de

base, ensenyar i educar els nens i joves dins l’àmbit de l’esport i dels valors. Tot i que és

formatiu,  també s’ha convertit  en una referència en l’àmbit  de la competició,  amb

equips a les màximes categories, entre les quals destaca el Sènior masculí, que es troba

a Tercera Divisió Nacional de FS.



En aquest programa de ‘La Frontal’, parlarem amb el president del club, Josep Arnau,

sobre la filosofia del club i el moment que viu en l’actualitat. Al seu torn, dialogarem

amb el  coordinador Cadet i  Infantil,  Jaume Miró,  que també exerceix d’entrenador,

sobre la importància de treballar correctament la base per assegurar la viabilitat de

l’entitat.  També conversarem amb el  jugador de categoria nacional  més veterà del

futbol sala català, Abdyck Gómez.



D’altra banda, entrevistarem a Vicenç Soler, directiu fundador del CEFS Sant Joan de

Vilassar juntament amb el que va ser primer president de l’entitat, Antonio Caralbs. En

darrer lloc, coneixerem la història d’Oriol Viñals, l’actual secretari de la junta directiva del

club, i actual alma màter, encarregat de la gestió diària. Jugador fundador del club,

també ha estat entrenador en una etapa intermèdia.



Alhora, repassarem la jornada de la Segona Divisió ‘B’, Tercera Divisió i Primera Catalana,

els partits que s’han emès en streaming a través de l’FCF TV, descobrirem on ha estat la

secció ‘El Nostre VAR’ i gaudirem amb els diferents reportatges de futbol i futbol sala

que s’han elaborat per a l'ocasió.



El dilluns 29 de març, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena del CEFS Sant

Joan Vilassar a ‘La Frontal’, a l'FCF TV. Es podrà veure a fcf.tv, i a l’APP de l’FCF TV en els

televisors intel·ligents Samsung i LG. També podeu seguir l’actualitat del programa als

comptes oficials de Twitter i Instagram.

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


 


