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El proper dilluns 11 d’octubre, a les 20.00 hores a l’fcf.tv, s’emetrà un nou capítol d’aquest

programa, dedicat al CEF Bosc de Tosca, un dels clubs de la Garrotxa amb un major

nombre de llicències i equips.

El Camp de Futbol Municipal Bosc de Tosca ha acollit la gravació del segon capítol de la

segona temporada del programa de l’FCF TV ‘La Frontal’, amb el CEF Bosc de Tosca

com a protagonista. El programa s’emetrà el dilluns 11 d’octubre a les 20.00 hores a

l'fcf.tv, i tindrà reemissió pel canal Esport 3 a les 21.00 hores. Fundada el 1978, l’entitat

compta en l’actualitat amb 24 equips i 420 llicències federatives. Des dels seus inicis,

l’escola s’ha dedicat constantment a la formació i desenvolupament de la metodologia

de joc i entrenament per a tots els jugadors, fet que l’ha convertit en un dels clubs de la

comarca de la Garrotxa amb un major nombre de llicències i equips.

https://www.fcf.tv/


Enclavat en un paratge natural d’excepció, en ple Parc Natural de la Zona Volcànica de

la Garrotxa, el club disposa d’unes magnífiques instal·lacions per a la pràctica esportiva,

amb un camp de gespa natural i un altre de gespa artificial, perfectament integrats en

l’entorn. Amb el primer equip a la Segona Catalana, entre les seves activitats anuals

destacades, s’hi troba el ‘Cagaburro’, per recollir fons per l’entitat, a més del Memorial

Enric Rodal Serra, en record al president fundador del club, prestigiós torneig en les

categories Aleví i Benjamí que se celebra cada setembre a les instal·lacions del CEF

Bosc de Tosca.



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

motor  de  l’entitat  i  un  dels  principals  forjadors  del  moment  de  l’èxit  que  viu  en

l’actualitat el club. Per la seva banda, entrevistarem al director esportiu, Albert Danés,

artífex del darrer ascens del primer equip a Segona Catalana com a tècnic, i ara torna al

club en una segona etapa com a director esportiu. A més, conversarem amb el secretari

de la junta directiva, Lluís Recasens, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Les Preses, va

viure  el  procés  de  fundació  de  l’entitat,  i  pot  aportar  una  visió  perifèrica  de  la

convivència entre els dos clubs del municipi.



Així mateix, repassarem la jornada de la Reto Iberdrola, de la Primera, Segona i Tercera

RFEF  i  la  Primera  Catalana,  descobrirem  on  ha  viatjat  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 11 d'octubre, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena del CEF Bosc de

Tosca 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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