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En un acte que s’ha emès en directe a l’FCF TV, s’han donat a conèixer tots els actes que

se celebraran durant la temporada, així com la programació de la televisió federativa.

A la Sala d’Actes de la Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, s’ha celebrat aquest

migdia la presentació de la nova temporada esportiva i de la programació d’enguany a

l’FCF TV. L’acte s’ha pogut veure en directe des de qualsevol dispositiu a través de

la pàgina web fcf.tv. Durant la presentació s’ha posat en valor la inversió tecnològica

que s’ha fet en el canal televisiu dedicat al futbol i futbol sala català, la nova graella de la

temporada que s’inicia  i  els  partits  que es  podran seguir  en  directe  cada cap de

setmana a través d’aquesta plataforma.



Comença la temporada 2022-2023

Les competicions de futbol i futbol sala ja s’han iniciat en categories d’àmbit nacional.

Durant els propers caps de setmana ho faran la resta de categories territorials, iniciant

així la temporada esportiva. Així mateix, el 7 d'octubre se celebrarà una nova entrega de

la Nit de l’Arbitratge, l’11 de novembre tindrà lloc el Dia de l’Entrenador, mentre que el 3

de desembre, com a novetat de l’any passat, es faran les Trobades Territorials sub 12

masculines i femenines -i també se sumen les categories sub 13 masculina i sub 14

femenina de Futbol 11-, i el 10 i 11 tindran lloc els Campionats Comarcals de Seleccions

Base  de  Futbol  Sala.  La  Gala  de  les  Estrelles  del  Futbol  Català  resta  pendent  de

confirmar la data de celebració. D'entre els actes que tindran lloc durant el pròxim any

2023, destaquen, entre d'altres, la gala dels Premis Solidaris, al febrer, i l'Enfutbola't de la

Fundació de l'FCF, al maig; i el partit de la Selecció Catalana Absoluta masculina, entre

març i maig.

En l’apartat de les campanyes federatives, s’ha insistit en què la prioritat de l’FCF és

cardioprotegir  el  100% dels  camps de  futbol  i  pavellons  i  pistes  de  futbol  sala  de



Catalunya promovent el projecte TOTS SOM UN BATEC. En aquesta línia, s’ha recordat la

campanya conjunta  que hi  ha  activa  a  les  xarxes  socials  amb Mossos  d’Esquadra,

#JOJUGONET, i les de suport del futbol base i amateur, TOTS SOM UN EQUIP, i del

futbol i futbol sala femení, #ORGULLOSA.

VÍDEO

Novetats a l’FCF TV

La televisió federativa ja està disponible, com a App de descàrrega i accés gratuït, en

tots els televisors intel·ligents, tauletes i mòbils, tant Android com iOS, a banda de la

mencionada  pàgina  web  fcf.tv.  A  l’acte  de  presentació  s’ha  fet  un  repàs  de  les

actualitzacions que s’han fet a la televisió federativa,  així  com la nova graella de la

programació que oferirà la plataforma a partir del dilluns 3 d’octubre amb l’estrena de la

tercera temporada del  programa estrella,  ‘La  Frontal’,  així  com les  emissions de la

tertúlia del futbol català, ‘L’Orsai’, que ja s’han iniciat.

A més a més,  s’han mostrat les últimes dades d’audiència,  les quals s’han duplicat

respecte la temporada passada. Enguany, l’fcf.tv ja registra pràcticament un milió de

visualitzacions  i 264.000 usuaris únics.

A la vegada, l'FCF TV seguirà amb la clara aposta de potenciar els diferents sortejos que

es porten a terme i les retransmissions en directe de partits del futbol i  futbol sala

català,  oferint  cada cap de setmana un partit  de la  lliga  de la  Primera Catalana i

d'alguns duels de futbol femení nacionals i futbol base, i de les categories de la Lliga

Catalana  de  Futbol  Sala.  També  es  continuarà  donant  cobertura  a  les  Seleccions

Catalanes.

https://www.youtube.com/watch?v=I3qwkS4qrjE


La tercera temporada de 'La Frontal' segueix a Esport3

'La Frontal', presentat pel periodista Carles Fité, continua sent un dels programes més

destacats de l’FCF TV. L'espai,  que estrena la tercera temporada el proper dilluns 3

d’octubre amb nou horari, a les 18.00 hores, fa un repàs setmanal a l'actualitat del futbol

i futbol sala català, visitant i donant veu als clubs d'arreu del territori català. Enguany, de

la mateixa manera que la temporada passada, Esport3 continuarà amb l’emissió del

programa, cada dilluns a les 18.00 hores.

Durant el programa s’oferirà els resums dels partits de la jornada de la Primera, Segona i

Tercera  Federació,  així  com  els  gols  dels  equips  catalans  de  la  Primera  Federació

Femenina i  la  Primera  Catalana.  A  més,  es  continuaran emetent  reportatges  amb

contingut exclusiu i es repassarà l'agenda de retransmissions de partits prevista pel

següent cap de setmana.

Una de les novetats d’enguany és la nova secció ‘El Nostre Bar’, en la qual es buscaran

els millors bars dels camps del futbol català. Carles Fité s’ha mostrat “satisfet perquè el



canal  té  dos  anys  i  estem  molt  contents  per  engegar  una  tercera  temporada.  El

programa està més fort que mai perquè els clubs ja ens coneixen i ens demanen quan

anirem a visitar-los”. Fité ha comentat la novetat d’aquest curs “amb molta il·lusió, ja

que abans teníem la secció ‘El Nostre Var’ i aquest any hem canviat la V per la B i l’hem

anomenat  ‘El  Nostre  Bar’.  L’objectiu  és  visitar  els  bars  dels  camps  i  pavellons  de

Catalunya, volem conèixer els plats estrella d’aquests bars i restaurants”.

‘L’Orsai’ també s’emetrà a La Xarxa

En la segona temporada de ‘L’Orsai’ s’ha arribat a un acord de col·laboració amb La

Xarxa de Televisions Locals per emetre el programa a alguns dels seus canals. El seu

presentador,  Marc Marbà,  s’ha mostrat  “molt  content,  i  és  que el  primer repte era

convertir aquesta Sala d’Actes en un plató, i en veure el programa que estem emetent

ens sentim molt contents. A més, com passa amb ‘La Frontal’, quan vaig pels camps ja

em demanen quan podran venir a L’Orsai”.

El programa, que s’emetrà cada dimecres a les 18.00 hores, estrena la secció ‘La tanda



de penals’. Marbà ha explicat que “és la novetat d’aquesta temporada, una secció en la

qual es fan cinc preguntes als convidats per tal de treure una mica de suc i conèixer-los

d’una manera més personal”. Així mateix, recordem que a l’fcf.tv també es pot veure el

programa de Catalunya Ràdio ‘Futbol  Català,  amb Marc Marbà’,  “on només parlem

d’equips modestos i els protagonistes són tots els equips de la Federació Catalana de

Futbol”, ha comentat el periodista.

La renovació de les Seleccions Catalanes

En futbol sala, el coordinador de Seleccions i tècnic de l’Absoluta femenina, Jordi Gay,

ha comentat que “ja ha passat molt de temps de les finals disputades l’any passat, però

la pressió és màxima. Cada temporada treballem igual i guanyar o no guanyar depèn de

moltes  coses.  Nosaltres  treballem  amb  la  mateixa  intensitat  i  amb  moltes  ganes

d’arribar a les finals, ja que és molt bonic de viure”.

El seleccionador absolut masculí, Santi Gea, ha assegurat que hi ha “moltíssimes ganes

de jugar un partit amb la Selecció Absoluta, i inclús els jugadors fa temps que m’ho



estan demanant i recordant. Tenim una generació excel·lent i tots estem amb ganes de

tornar a competir”.

L’organigrama dels seleccionadors catalans de futbol sala ha quedat definit així:



En futbol, Gerard López seguirà sent el responsable de la Selecció Catalana Absoluta

masculina i Xavi Llorens continuarà amb l’Absoluta femenina. López ha afirmat que

“vam tenir la sort de poder jugar al maig. Després de dos anys d’aturada va ser una

il·lusió molt gran tornar a formar part d’aquest projecte. El potencial dels futbolistes

catalans és enorme, i  és una llàstima no poder fer més soroll  a nivell  internacional.

Agraeixo a l’FCF i al seu president l’esforç perquè sempre hi hagi la voluntat de disputar

aquest partit, així com als aficionats que venen a animar-nos. Som una potència com a

Selecció i li volem donar continuïtat durant molts més anys”.

Xavi Llorens ha explicat que està “amb il·lusió i ganes de jugar i debutar amb la Selecció

Femenina.  Les  jugadores  també  m’ho  estan  preguntant,  i  esperem  jugar  abans

d’acabar l’any. Tenim una Selecció per competir a tot al món. Cada vegada hi ha més

jugadores, més referents i es treballa millor des de la Federació i des dels clubs. Estic

encantat i orgullós de l’evolució que està havent i per l’esforç i compromís que tenen les

jugadores”.



L’organigrama dels seleccionadors catalans de futbol és el següent:



El representant territorial a Barcelona de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat

Física, Josep March, ha valorat que “darrere de tot això sempre hi ha el tema social i la

inclusió  en  el  futbol,  amb actes  com l’Enfutbola’t,  el  suport  al  futbol  femení  amb

campanyes com #ORGULLOSA, i quan veus tota la feina que hi ha darrere donen ganes

de començar i participar en tot. Per això, us dono l’enhorabona”.



Finalment, el president de l’FCF, Joan Soteras, ha explicat que “fa dos anys estàvem

sense activitat i tots ho hem passat molt malament. Iniciem una temporada en la qual

estarem dins  la  normalitat  absoluta.  Per  això  desitjo  que el  futbol  català  sigui  un

referent de l’esport d’aquí i a la resta d’Espanya. Aquesta feina és el fruit final de la

quantitat d’actes que fem i seguirem fent, esperant que siguin un èxit, com sempre”.



A més, Soteras ha avançat en primícia que la Selecció Catalana Absoluta Femenina

jugarà dos partits, “i puc anunciar que el primer serà la primera quinzena de novembre

contra la Selecció Absoluta Femenina de Veneçuela. Hem fet esforços des de la casa per

tenir un rival potent i  espero que tinguem jugadores de nivell,  sempre que ens ho

permeti la Selecció Espanyola Absoluta. A Catalunya tenim bones candidates per ser

convocades.  El  segon partit  serà entre el  març i  el  maig del 2023.  Amb la Selecció

Absoluta Masculina, el més probable és que es jugui a final de temporada. És una data

molt adient perquè hauran acabat la lliga amb els seus clubs, així podrem tenir una

molt bona Selecció”.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/751698973

