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El golejador de la UA Horta ha participat al programa acompanyat del cap d'Esports de

TV Mataró, Josep Maria Spà

Aquest  cap  de  setmana  s'inicia  la  Primera  Catalana  més  decisiva  de  le  darreres

temporades. Dimecres, a partir de les 18.00h, a l'fcf.tv podrem veure el cinquè programa

de la temporada amb la visita del pitxitxi del curs passat a Primera Catalana i jugador de

la UA Horta, Sergi Monsó. Amb ell i el cap d'Esports de TV Mataró, Josep Maria Spà,

posarem el focus en l'apassionant curs a la categoria amb cinc posicions d'ascens en joc

a  cada grup,  la  primera  donarà  accés  a  la  Tercera  Federació  i,  de  la  segona a  la

cinquena, a la nova Superlliga Catalana. Quines són les aspiracions de la UA Horta i el CE

Mataró? Quin és el grup de la mort? Ho descobrirem al llarg del programa. 

http://fcf.tv/


Sergi Monsó, especialista a 'La Tanda de Penals'

A més a més, el 'killer' de l'Horta se sotmetrà a 'La Tanda de Penals', la nova secció del

programa en la 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 quines són les persones que han obtingut la màxima puntuació. El periodista

convidat del dia és el comodí a qui pot recórrer el protagonista per respondre una de les

preguntes. El jugador del CE L'Hospitalet, Cristian Gómez, és el líder aboslut amb un ple

de punts. 



Participa a la pregunta de la setmana

Durant l'emissió traslladem una pregunta a les xarxes socials (Twitter / Instagram) per

conèixer l'opinió dels espectadors i espectadores sobre alguna de les curiositats que es

tractin en l'espai. 

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 Federació,  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

https://twitter.com/Lorsai_FCFTV
https://www.instagram.com/lorsai_fcf/
http://fcf.tv/


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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