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El proper dilluns 14 de juny, a les 20.00 hores a fcf.tv, s’emetrà un nou capítol d’aquest

programa, dedicat a un club centenari del Baix Llobregat.

L’any 1916 es va fundar el CE Esparreguera, club centenari i amb un fort arrelament al

sector  septentrional  del  Baix  Llobregat.  En  els  últims  anys,  l’entitat  ha  viscut  un

creixement exponencial, doblant el seu nombre d’equips i recuperant-se amb rapidesa

d’un sotrac econòmic que va portar-lo a ser un club endeutat. En l’actualitat compta

amb 15 conjunts i 250 llicències.



La gran artífex d’aquest impuls ha estat la presidenta Sònia Borrega i el seu equip de

treball, des de la seva arriba al club fa sis temporades. La seva gestió l’ha convertit en

una de les presidentes més respectades de la comarca i alhora del futbol català, després

de dotar l’entitat estabilitat i múscul en totes les seves vessants.



Amb el  primer equip a  la  Tercera Catalana,  un filial  a  Quarta Catalana,  l’ampliació

d’equips de base i  dotar de projecció el futbol femení al club, en aquest programa

podrem viure en directe un nou èxit del club, amb la celebració del títol de campió de

lliga i l’ascens a Segona Divisió assolit per l’Aleví ‘A’.



En el programa de ‘La Frontal’,  que s’emetrà el dilluns 14 de juny a les 20.00 hores,

presentat pel periodista Carles Fité, parlarem amb la seva presidenta, Sònia Borrega;

l’entrenador del primer equip, Àlex Guixà; el capità del primer equip, Daniel Panadés; la

jugadora de l’equip femení  de nova creació Mariona Puigdelloses;  i  el  coordinador

general del club, Daniel Baroni; entre altres.



Alhora, repassarem la jornada de la 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  14  de  juny,  a  partir  de  les  20.00  hores,  no  us  perdeu  l'estrena  del  CE

Esparreguera 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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