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En el programa, disponible a l’FCF TV a partir del dilluns 5 d’abril a les 20.00 hores,

descobrirem aquest club que s’ha convertit en un referent a Osona per la dimensió del

seu futbol base i les categories on competeixen els seus equips principals.

Club jove, amb un gran volum d’equips i jugadors, i ganes de seguir evolucionant són

alguns dels trets diferencials del Vic Riuprimer REFO FC, el protagonista del pròxim

programa de ‘La Frontal’. Fundat el 2009, el club disposa actualment de 25 equips i 446

llicències. El Camp de Futbol Sant Miquel de Balenyà, el Municipal d’Esports El Rieral i

l’Estadi Municipal de Vic han estat les localitzacions del rodatge del 25è capítol del

programa presentat  pel  periodista  Carles  Fité,  disponible  a  l'fcf.tv  a  partir  d’aquest

dilluns 5 d'abril a les 20.00 hores.

https://www.fcf.tv/


El Vic Riuprimer REFO FC va néixer el 2009 fruit de la fusió entre el CF Riuprimer, el

Remei FC i l’Escola Futbol Osona. Malgrat els seus pocs anys de vida, s’ha convertit en

un club referència a Osona per la dimensió del seu futbol base i  les categories on

competeixen els seus equips principals.  Aquest gran volum d’equips i  jugadors l’ha

portat a ocupar tres instal·lacions diferents. Pel que fa al nivell, el primer equip debuta

per primer cop aquesta temporada a Primera Catalana, on competeix contra històrics

del futbol català a la comarca.  A més,  compta amb el Femení a la Primera Divisió

Nacional Femenina, fet que el converteix en l’equip sènior d’Osona que es troba en una

categoria més alta actualment.



En aquest programa de ‘La Frontal’, parlarem amb el president del club, Pere Alberich,

sobre quin és el secret de l’èxit del creixement sostingut de l’entitat des de la seva

fundació. Al seu torn, dialogarem amb el directiu Pep Vall sobre la filosofia del club de

potenciar  el  futbol  base  per  nodrir  els  primer  equips  de  jugadors  formats  a  les

categories inferiors.  També conversarem amb Dani Juvany, que viu la seva primera

temporada al capdavant de la banqueta del primer equip del Vic Riuprimer REFO FC, i

amb Arnau Aliberch, capità de la primera plantilla.



D’altra banda, entrevistarem a Christian Donaire, que aquesta temporada ha agafat les

regnes del Femení, i  a Núria Sala, capitana del Femení que milita al club des de la

temporada 2010-2011, en edat juvenil. A més, coneixerem la història de Gabriel Barrera,

coordinador  de  Futbol  11  i  entrenador  del  Juvenil  ‘A’  de  club,  que competeix  a  la

Preferent Juvenil. En darrer lloc, parlarem amb Eduard Aguirre, jugador del Juvenil ‘A’

que té projecció d’arribar al primer equip.



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 5 d’abril, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena del Vic Riuprimer

REFO FC 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/
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