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El proper 24 de gener,  a  les 20.00 hores,  l'FCF TV emetrà un nou capítol  d’aquest

programa, dedicat al FC Sant Quirze, un club de caràcter familiar que té com a lema

‘Orgull i valors’

El Camp de Futbol CEM Can Casablanques ha acollit la gravació del 14è capítol de la

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

protagonista. El programa s’emetrà el dilluns 24 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 1954, l’entitat compta en

l’actualitat amb 31 equips i 520 llicències federatives.



‘Orgull i valors’ és el lema el FC Sant Quirze, que prioritza la formació de persones com a

principal signe d’identitat del club, per davant de les victòries. Coneguts com a ‘verd-i-

vermells’,  és  una  entitat  amb un marcat  caràcter  familiar  i  especial  sentiment  de

pertinença, pilotat per un grup humà amb una llarga trajectòria al club, que intenta

donar continuïtat a aquest vincle a través de les generacions més joves.



Pel que va al vessant esportiu, en l’actualitat el club del Vallès Occidental viu un dels

moments de màxima esplendor dels seus prop de 70 anys d’història. Amb més de 500

llicències i més de 30 equips en competició, en futbol masculí compta amb el primer

equip a la Segona Catalana, un filial a la Tercera Catalana i una quantitat destacada de

jugadors i conjunts de base.



A més, en clau femenina, des d’aquesta temporada 2021-2022 l’entitat ha realitzat una

clara  aposta  per  créixer  en  aquest  camp,  amb  la  creació  d’equips  de  base,

concretament un Infantil i un Benjamí, que s’afegeixen al Sènior, de la Primera Divisió

Catalana Femenina, i l’equip de veteranes, format per mares del futbol base.



En aquest programa de ‘La Frontal’, parlarem amb el president del club, Jero Pérez. A

banda de ser al capdavant del club, també és l’entrenador d’un equip Infantil del club, i

té dos fills al futbol base. Per la seva banda, entrevistarem al coordinador general de

futbol del club des de fa més d’una dècada, Jesús Alací, exjugador de futbol a la Segona

Divisió ‘B’ i Tercera Divisió Nacional. A més, conversarem amb la jugadora Marta Molina,

de 24 anys,  que suma set temporades a l’entitat,  on també és entrenadora de dos

equips, juntament amb un conjunt femení de la base del RCD Espanyol.



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

Quirze  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.

https://www.fcf.tv/
https://twitter.com/FCF_CAT
https://www.instagram.com/fcf_cat/
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