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El proper dilluns 10 de gener, a les 20.00 hores a l’fcf.tv, s’emetrà un nou capítol d’aquest

programa, dedicat al  CFS Mediterrani Cambrils,  una entitat en creixement que s'ha

posicionat com un referent del futbol sala al Camp de Tarragona.

'La Frontal' torna el 2022 amb el 12è capítol de la segona temporada de l'FCF TV dedicat

al CFS Mediterrani Cambrils. El Port de Cambrils, el Municipal de Cambrils i el Palau

Municipal d'Esports de Cambrils han estat els escenaris de la gravació d'un programa

que s’emetrà el dilluns 10 de gener a les 20.00 hores a l'fcf.tv, i  tindrà reemissió pel

canal Esport 3 a les 21.00 hores. Fundada el 1990, l’entitat compta en l’actualitat amb 10

equips i 120 llicències federatives.

https://www.fcf.tv/


El CFS Mediterrani Cambrils és una entitat en creixement, que s’ha posicionat com un

dels clubs de futbol sala del Camp de Tarragona que ha guanyat més pes en la darrera

dècada, tant pels equips que té en competició, com pel temps que porta treballant.



Amb un relleu recent del president fundador i històric –Lucio Novillo per l’incombustible

Josep Maria  Beas–,  el  club ha iniciat  una transformació en totes les  àrees,  amb el

propòsit  de fer un nou salt  de qualitat.  Així,  s’ha reforçat l’estructura esportiva,  per

respondre a  l’exigència  del  Sènior  amb jugadors  de la  base,  o  s’ha modernitzat  la

imatge amb un redisseny de l’escut.



El masculí de Divisió d’Honor Catalana és l’equip de referència del club, i  té com a

objectiu principal ascendir a mitjà termini, i per primer cop, a categoria nacional. Per tal

d’aconseguir-ho, s’ha incorporat un dels entrenadors de futbol sala de major prestigi a

la zona, Quim Manresa.



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

sobre l'actualitat del club i el seu futur en les properes temporades. Per la seva banda,

entrevistarem al directiu de l'entitat, Josep Maria Beas, president fundador i històric del

club, amb 31 anys al capdavant del club de forma ininterrompuda, fins el passat 2021. A

més, conversarem amb Gabriel Mercado, director esportiu,  i  l'entrenador del Sènior,

Quim Manresa.



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 10 de gener,  a  partir  de les  20.00 hores,  no us perdeu l'estrena del  CFS

Mediterrani Cambrils 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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