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La jugadora del RCD Espanyol i la periodista del Diari Sport han analitzat les claus de la
Primera Federació Femenina

La nova Primera Federació Femenina ha demostrat la seva igualtat en les dues
primeres jornades amb només un equip capaç de comptar els seus dos partits per
victòries. El RCD Espanyol repeteix candidatura a l'ascens i a L'Orsai hem analitzat amb
la defensa blanc-i-blava Júlia Guerra i la periodista del Diari Sport Maria Tikas l'inici de la
competició per als equips catalans i les claus per retornar a la màxima categoria. Aquest
dimecres, a partir de les 18.00h, podrem veure a l'fcf.tv el quart programa de la
temporada que ens ha deixat moments molt divertits.

Júlia Guerra demostra decisió a 'La Tanda de Penals'
La jugadora del RCD Espanyol se sotmetrà a 'La Tanda de Penals', el concurs final de
programa en el qual Marbà i Fité disparen una bateria de preguntes al convidat. La
mecànica és molt senzilla: els convidats sumen punts a mesura que encerten les
respostes (de menys a més dificultat) i, al final de la temporada, es farà un rànquing per
saber quins són els protagonistes que han obtingut la màxima puntuació. El periodista
convidat del dia és el comodí a qui pot recórrer el tertulià per respondre una de les
preguntes.

Programa de referència
L'Orsai ha tornat amb força a l'FCF TV en la segona temporada de la tertúlia del futbol
català. El periodista Marc Marbà condueix l'espai -que ja és tot un èxit- acompanyat
de Carles Fité i els principals protagonistes de la jornada per comentar el millor de la
Primera, Segona i Tercera RFEF, així com la Primera catalana i el futbol base masculí i
femení de casa nostra.

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 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.
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