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El  proper  dilluns  25  d’octubre,  a  les  20.00 hores  a  l’fcf.tv,  s’emetrà  un nou capítol

d’aquest programa, dedicat al CE Futsal Vicentí, que competeix amb els més grans a la

Divisió d’Honor Juvenil Nacional de Futbol Sala.

El Pavelló ZEM de Sant Vicenç de Castellet ha albergat la gravació del quart capítol de la

segona temporada del programa de l’FCF TV ‘La Frontal’, amb el CE Futsal Vicentí com

a protagonista. El programa s’emetrà el dilluns 25 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 2008, l’entitat compta

en l’actualitat amb 6 equips i 65 llicències federatives. El club competeix amb els més

grans,  a  la  Divisió  d’Honor Juvenil  Nacional  de Futbol  Sala.  Barça,  Industrias  Santa

Coloma o Palma Futsal passaran per tercera temporada consecutiva pel Pavelló ZEM de

Sant Vicenç de Castellet,  un feu inexpugnable on l’equip vicentí,  representant d’un

municipi bagenc que no arriba als 10.000 habitants, s’està fent un nom entre els grans

del futbol sala català.

https://www.fcf.tv/


La dimensió de la gesta creix quan es descobreix que al darrere del projecte hi ha una

junta directiva familiar formada per tres persones, dues de les quals són matrimoni: el

president, Manuel Sánchez, i la tresorera, Encarna Fuentes. Completa l’equip de treball

la tercera plaça imprescindible del puzle, el responsable de l’àrea esportiva i secretari de

junta, Isidre Giralt. Actualment, el club compta amb 6 equips en competició, i ha sabut

trobar el seu lloc a la zona tot i la proximitat amb clubs importants, o el reclam que ha

suposat al municipi la recuperació del club de futbol, amb nou camp de gespa artificial.

Amb  un  Sènior  de  nova  creació  ara  fa  dues  temporades,  el  nou  repte  passa  per

canalitzar el treball destacat de base en la projecció de l’equip a mitjà termini.



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

Sánchez. Compleix la quarta temporada com a màxim mandatari de l’entitat al costat

de la seva esposa, Encarna Fuentes, tresorera de la junta directiva. Per la seva banda,

entrevistarem al coordinador de l'entitat, Ricard Liñan, l’arquitecte esportiu del projecte.

A més, conversarem amb Carlos Fajardo, icona i màxim golejador de l’equip juvenil del

club. Compleix la seva vuitena campanya a l’entitat, sent-ne la imatge viva dels èxits

esportius i després de rebutjat a sortir a clubs punters del futbol sala català.



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 25 d'octubre, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena del CE Futsal

Vicentí 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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