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El col·legiat maresmenc de Segona Divisió estarà acompanyat al plató del periodista

d'Atresmedia Josep Soldado per analitzar els noms propis de la Gala.

Víctor García Verdura serà premiat,  per segon any consecutiu,  com a millor àrbitre

català a la  10a edició de la  Gala de les  Estrelles.  El  col·legiat  maresmenc rep amb

satisfacció aquest premi després de la seva projecció meteòrica en l'arbitratge i és que

amb sols 28 anys compleix la seva segona temporada al futbol professional amb el

reconeixement de tot el col·lectiu. García Verdura ens explicarà les seves sensacions i el

moment actual de l'arbitratge català. Al seu costat hi haurà el periodista d'Atresmedia i

membre del Jurat de la Gala de les Estrelles Josep Soldado per analitzar els noms

propis que veurem desfilar el pròxim dilluns 28 de desembre a partir de les 20.00h a

l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. 





Víctor García Verdura es posa a prova a  'La Tanda de Penals'

A més a més, el col·legiat català de Segona Divisió se sotmetrà a 'La Tanda de Penals', el

concurs final del 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 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. 



Programa de referència

L'Orsai, la tertúlia setmanal del futbol català, viu la segona temporada a l'FCF TV. 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. Després de l'emissió a l'FCFTV també es podrà trobar a la Xarxa de

Televisions Locals. 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.

http://fcf.tv/
http://fcf.tv/




VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/774229117

