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'L'Orsai' també s'emetrà des d'aquesta temporada a través de La Xarxa, mentre que 'La

Frontal' continuarà una nova temporada a Esport3.

Una nova temporada de l'FCF TV es posa en marxa. La televisió del futbol i futbol sala

català es troba disponible com a App de descàrrega i accés gratuït, en tots els televisors

intel·ligents, tauletes i mòbils, tant Android com iOS. A l’acte de presentació s’ha fet un

repàs  de  les  actualitzacions  que  s’han fet  a  l'fcf.tv,  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 es van iniciar el passat 31 d'agost.

Una de les notes positives i destacada són les 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.

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”.

VÍDEO

‘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  en  els  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

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


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 a l'FCF TV, 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.

VÍDEO

 

https://www.youtube.com/watch?v=rI8X4EkYkiM

