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En el programa, disponible a l’FCF TV a partir del dilluns 12 d’abril a les 20.00 hores,

descobrirem aquest  club del  Penedès-Garraf  que ha crescut  en equips  i  llicències

respecte a la temporada passada.

Club de recent creació, creixentment sostingut i amb una clara aposta per la formació

són alguns dels trets diferencials de la UE Subirats, el protagonista del pròxim programa

de ‘La Frontal’. Fundat el 2014, el club disposa actualment de 9 equips i 157 llicències. El

Camp Municipal de Sant Pau d’Ordal ha acollit el rodatge del 26è capítol del programa

presentat pel periodista Carles Fité, disponible a l'fcf.tv a partir d’aquest dilluns 12 d’abril

a les 20.00 hores.

La  UE  Subirats  és  el  club  representant  d’un  petit  municipi  de  poc  més  de  3.000

habitants format per 15 nuclis de població.  Malgrat els condicionats de l’entorn i  la

pandèmia, el club ha crescut en equips i llicències respecte a la temporada passada, fet

que posa en valor la seva tasca i estructura. Compta amb equips en totes les edats de

l’escala formativa. El Sènior femení de nova creació, que s’ha estrenat en competició

aquesta temporada, i el Juvenil ‘A’ són els seus equips principals.

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

Melcior Vendrell, sobre com va ser la creació de l’entitat, i les dificultats que comporta

https://www.fcf.tv/


tirar endavant un projecte com aquest en una zona rural. Al seu torn, dialogarem amb

el directiu Víctor Santacana sobre el creixement que experimenta el club temporada

rere  temporada.  També conversarem amb Francisco  de Tena,  coordinador  general

esportiu  del  club,  i  amb  Enric  Cirera,  que  s’encarrega  de  la  comissió  esportiva,

juntament amb Xavi Arjona.

D’altra banda, entrevistarem a Marc Roig, que s’entrena al capdavant de l’equip femení

del  club  de  nova  creació,  i  a  Esther  Bernáldez,  capitana  de  la  plantilla.  A  més,

coneixerem la història de Jaume Roig, entrenador del Juvenil  que compleix la seva

sisena  temporada  al  club.  També  està  al  capdavant  de  l’organització  d’actes,  i  la

comunicació a xarxes de l’entitat. En darrer lloc, parlarem amb Nizar El Hajjioui, capità

del Juvenil que competeix al club des de la seva fundació, el 2014, quan era Infantil.

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 12 d’abril, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena de la UE Subirats 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.
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