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Joserra Camps ha guardat les botes per sumar-se al cos tècnic d'Andrés González, qui

ha complert 550 partits a la banqueta del conjunt de Sant Feliu del Llobregat amb

l'aspiració de retornar el club a la Tercera Federació.

Arribem a l'equador de la Primera Catalana 2022-23 amb una lluita aferrissada en les

primeres  posicions  dels  tres  grups  amb  les  places  d'ascens  a  Tercera  Federació  i

Superlliga Catalana molt calentes. Al grup 3, el Santfeliuenc FC vol tornar a la Tercera

Federació amb Andrés González a la banqueta. La llegenda del tècnic al club centenari

supera tots els registres del futbol català: ha assolit la xifra de 550 partits dirigits en 16

temporades. Al seu costat l'acompanya Joserra Campos, qui era la seva prolongació

sobre la gespa i ara compta amb ell a la banqueta. González i Campos comparteixen la

13a  temporada  al  Santfe  i  són  una  assegurança  per  al  conjunt  blanc-i-blau.  Per

radiografiar i projectar la segona volta al grup 3 de la Primera catalana també tindrem

al plató de L'Orsai el periodista de Radio Marca Barcelona Alberto Gabarrón. 



Joserra Campos, especialista a 'La Tanda de Penals'

A més a més, el segon entrenador del Santfeliuenc FC se sotmet 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,   l'entrenador

del  SE  AEM  femení ,  Rubén  López ,  i  e l  mite  del  futbol  cata là ,  Miquel

Robusté,  comparteixen  l iderat  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/
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https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/794833351

