Inculcant valors com el respecte i la integració: la UE
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El proper dilluns 29 de novembre, a les 20.00 hores a l’fcf.tv, s’emetrà un nou capítol
d’aquest programa, dedicat a la UE Castellar, un club centenari referent pel seu model
de gestió i valors.

La Parròquia de Sant Esteve, l'Ajuntament de Castellar del Vallès i el Camp de Futbol
Municipal Pepín Valls han estat alguns dels escenaris de la gravació del novè capítol de
la segona temporada del programa de l’FCF TV ‘La Frontal’, amb la UE Castellar com a
protagonista. El programa s’emetrà el dilluns 29 de novembre a les 20.00 hores a l'fcf.tv,
i tindrà reemissió pel canal Esport 3 a les 21.00 hores. Fundada el 1911, l’entitat compta en
l’actualitat amb 26 equips i 400 llicències federatives.

La UE Castellar és un club centenari referent pel seu model de gestió i valors, després
de la renovació de la seva junta directiva aquesta temporada. El nou equip de treball ha
aplicat una modernització estructural en tots els aspectes: l’impuls en la labor de
conscienciació al voltant de l’antiviolència en el futbol; l’actualització pel que fa al grau
de compliment normatiu; o la millora de les relacions institucionals.

A nivell social, es tracta d’una entitat vertebradora i integradora a la ciutat, donant
cabuda als seus equips a tots els infants del municipi, independentment del seu nivell
futbolístic. Aquesta filosofia, tanmateix, s’aplica en els equips principals de cada
categoria i en el primer equip, formats íntegrament per jugadors competitius de casa,
amb l’objectiu de tenir un club sanejat econòmicament.

Pel que fa a l'àmbit esportiu, el club viu una etapa de creixement, amb fins a quatre
equips més en competició respecte la temporada passada, entre ells un filial de nova
creació a la Quarta Catalana. Amb el primer equip a Segona Catalana com un dels ferms
candidats a l’ascens, l’entitat disposa a més de tres conjunts femenins de base, gràcies a
la seva aposta pel futbol femení.

En aquest programa de ‘La Frontal’, parlarem amb el president del club, Miquel
Vilanova, exporter professional d'hoquei sobre patins que s'ha estrenat en el càrrec
aquest 2021. Per la seva banda, entrevistarem a la jugadora de 15 anys del Femení
Cadet, Lídia Lomas, que compleix la seva tercera temporada al club. A més,
conversarem amb Juan Antonio Roldán, entrenador del primer equip, i una institució al
club i l'afició.

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 29 de novembre, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena de la UE
Castellar 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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