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L’entitat,  de Sant Cugat del  Vallès,  fa anys en un molt bon estat de salut amb un

increment del número d’equips i llicències federatives. El dilluns 10 de maig, a les 20h,

disponible a l’FCF TV.

El Club Futbol Unión Mira-sol Baco és el protagonista del programa 30 de ‘La Frontal’, el

qual s’emetrà el dilluns 10 de maig, a les 20.00 hores, a l’fcf.tv. Es tracta d’una entitat

amb  un  clar  esperit  esportiu,  creat  l’any  1970  i  que  celebra  enguany  el  seu  50è

aniversari. Des de 1971 treballa per a la integració del teixit social del barri, creant una

unió i afició úniques. Amb 27 equips i 450 llicències, és el representant futbolístic del

districte santcugatenc de Mira-sol.

L’entitat té un primer equip masculí a la Tercera Catalana i el Sènior femení a la Primera

Divisió  Femenina,  i  gaudeix  de  la  presència  d’equips  en  totes  les  categories  tant

masculines com femenines, des de Prebenjamins fins a un conjunt de Veterans. Entre

tots hi destaquen 5 equips en edat Aleví i 5 en Prebenjamí.



En els  darrers anys han experimentat un notable creixement de l’escola de futbol,

arribant fins als 450 federats, entre jugadors i cossos tècnics. Això es deu, entre d’altres

factors, al valor que li dona a la formació l’innovador model de metodologia per colors

que ha instaurat el club, unificant el sistema d’aprenentatge a tota la base.



En el programa, presentat pel periodista Carles Fité, coneixerem al seu president, Joan

Salabert,  qui  compleix  la  seva 12a temporada al  capdavant  del  CFU Mira-sol  Baco.

Treballador  incansable,  ha  construït  un  club  amb  identitat  pròpia,  passant  de  60

jugadors a més de 400, i creant i potenciant la secció de futbol femení. També parlarem

amb el  vicepresident,  Albert  Foz;  el  Director  Esportiu,  Joan Garcia;  la  coordinadora

femenina i ex jugadora del club, Sònia Lorenzo; la jugadora Infantil Noah Soriano; i amb

un dels futbolistes més veterans del futbol territorial català, Manuel Linares, qui amb 48

anys segueix en actiu a la Tercera Catalana.



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 10 de maig, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena del CFU Mira-sol

Baco 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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