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El jugador del Lleida Esportiu John Neeskens i l’entrenador de l’AE Prat, Pedro Dólera,

comentaran la fase final de la Segona RFEF. El programa, a l’FCF TV, el dimecres 18 de

maig a les 18.00h.

L’Orsai  és  la  nova  aposta  de  l’FCF  TV  aquesta  temporada  i  està  presentant  pel

periodista Marc Marbà. Cada dimecres a les 18.00 hores s’emet un nou programa a

l’fcf.tv. El proper dia 18 de maig, els convidats seran el jugador del Lleida Esportiu John

Neeskens, i l’entrenador de l’AE Prat, Pedro Dólera.



En aquest programa parlarem del tram final de la Segona RFEF, amb diversos equips

catalans que lluitaran per l’ascens, uns, i la permanència a la categoria, d’altres. Amb els

protagonistes de ‘L’Orsai’ del 18 de maig sabrem com ho viuen els clubs implicats. A

més,  reviurem els dos ascensos a la Segona Divisió ‘A’  que va aconseguir el  Lleida

Esportiu les temporades 1986-1987, com a segon classificat, i el 1989-1990, com a campió

de grup.



L’Orsai, dimecres a les 18.00 hores

Cada  setmana  es  fan  tertúlies  i  debats  amb  els  convidats,  els  quals  sempre  son

persones  molt  vinculades  al  futbol  territorial  català.  A  més,  el  presentador  de  ‘La

Frontal’, Carles Fité, és un dels col·laboradors i amenitza el programa amb la seva secció:

'Les medalles de la setmana'.

Durant  l’emissió  també  es  fa  una  pregunta  a  través  de  les  xarxes  socials  del

programa (Twitter /  Instagram) i  s’emetran les imatges de la jornada, destacant els

aspectes més rellevants que hagin succeït el cap de setmana.

Els  espectadors  gaudiran  d’una  animada  i  divertida  tertúlia  dedicada  als  equips

catalans del futbol amateur i  territorial,  així  com es donaran a conèixer efemèrides

històriques del futbol català.



Tots els continguts de l'FCF TV, a un clic

Cada dimecres, a les 18.00 hores, a través de l’fcf.tv es podrà seguir el nou programa

federatiu, L’Orsai. Recordem que tots els continguts de l’FCF TV es poden trobar a la

carta  al  web fcf.tv,  i  a  l'App de  descàrrega gratuïta  'FCF TV'  en  tots  els  televisors

intel·ligents, tauletes i mòbils, tant Android com iOS.



 


