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El  proper 17  de gener,  a  les  20.00 hores,  l'FCF TV emetrà un nou capítol  d’aquest

programa, dedicat al FC Sant Celoni, un club de recent creació que destaca pel seu

caràcter humà, proper, modern i fresc.

El Camp d'Esports Municipal de Sant Celoni ha albergat la gravació del 13è capítol de la

segona temporada del programa de l’FCF TV ‘La Frontal’, amb el FC Sant Celoni com a

protagonista. El programa s’emetrà el dilluns 17 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 2016, l’entitat compta en

l’actualitat amb 28 equips i 414 llicències federatives.

https://www.fcf.tv/


El FC Sant Celoni és un club que ha ajudat al creixement del futbol a Sant Celoni,

després de la unificació entre els dos clubs existents al municipi, el Club Esportiu Sant

Celoni  i  la  Penya Barcelonista Sant Celoni,  l’any 2016.  Aquest  procés de fusió li  ha

permès convertir-se  en el  referent  futbolístic  del  Baix  Montseny,  i  adquirir  un pes

destacat a la comarca del Vallès Oriental.



La principal fortalesa de l’entitat són la quantitat d’equips i llicències a la base, i també

el creixement en qualitat, amb fins a 5 equips a Preferent en la present temporada

2021-2022.  Tanmateix,  aquest bon moment també es trasllada al  primer equip,  que

actualment lidera la classificació del seu grup a la Tercera Catalana, amb clares opcions

d’aconseguir l’ascens a la Segona Catalana.



Com a club de recent creació, destaca pel seu caràcter humà, proper, modern i fresc.

Coneguts com a “dimonis”, acaben d’estrenar l’himne ‘Som la pell del dimoni’,  amb

videoclip inclòs, en referència a la seva indumentària blanc-i-vermella i a la clara tradició

de diables al municipi, i realitzen una gran tasca de difusió a través dels canals a xarxes

socials, cuidant la imatge a tots els nivells i de tots els equips.



En aquest programa de ‘La Frontal’, parlarem amb el tresorer de la junta directiva, Jesús

Martín, que va ser un dels impulsors del procés de fusió que va originar l'actual club. Per

la seva banda, entrevistarem al coordinador general, Raül Casado, que compleix la seva

tercera  temporada en el  càrrec  i  el  seu paper  és  transversal:  des  d'àrea esportiva,

passant per metodologia i captació, fins a  la comunicació. A més, conversarem amb el

jugador del primer equip Nil Illa.



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 17 de gener, a partir de les 20.00 hores, no us perdeu l'estrena del FC Sant

Celoni  a  ‘La  Frontal’,  a  l'FCF  TV.  Es  podrà  veure  a  fcf.tv,  i  a  l’App  de  descàrrega

gratuïta  'FCF TV'  en  tots  els  televisors  intel·ligents,  tauletes  i  mòbils,  tant  Android

com  iOS.  També  podeu  seguir  l ’actual itat  del  programa  als  comptes

oficials  de  Twitter  i  Instagram.
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