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Nombrosos mitjans de comunicació s’han fet ressò del partit disputat a un Camp

d’Esports de Lleida que va presentar una magnífica entrada.

La III Supercopa de Catalunya entre FC Barcelona i RCD Espanyol ha estat un

èxit rotund a tots els nivells. D’una banda, les graderies del Camp d’Esports de Lleida

van omplir-se de gom a gom per presenciar un espectacle futbolístic de primer nivell.

En total, 10.576 espectadors van animar els seus equips de manera esportiva durant

tot el duel. I, de l’altra, nombrosos mitjans de comunicació, amb més de 100

periodistes acreditats i onze televisions, van retransmetre en directe el cinquè

derbi de la present temporada entre blaugranes i blanc-i-blaus.

Portades de diari, telenotícies, editorials, articles, cròniques, notícies, vídeos i

fotografies sobre la Supercopa de Catalunya omplen des d’ahir al vespre els mitjans de



comunicació i les xarxes socials. La Televisió de Catalunya, que va emetre el partit en

directe, va registrar molt bons números amb un 20.9% de share i una audiència de

378.000 espectadors. Per la seva part, Barça TV, que també va fer el duel en directe,

va obtenir dades molt positives.

A Twitter, en les últimes 24 hores s’han registrat més de 80.000 impressions

gràcies a la celebració de la Supercopa de Catalunya, amb més de 80 retuits i 126

m’agrades. El mateix ha succeït amb altres xarxes socials, com Instagram o Facebook.

Per la seva banda, diaris com Mundo Deportivo obre les seva edició en paper amb una

gran foto en portada explicant el triomf del Barça davant l’Espanyol als penals. Durant

la Supercopa, els mitjans de comunicació, juntament amb els perfils oficials d’ambdós

clubs, van fer seguiment del partit amb l’etiqueta #SupercopaCAT.





Tot seguit, podeu llegir el que han publicat diferents mitjans de comunicació sobre el

partit:











 



Per la seva banda, els protagonistes de l'enfrontament han fet les següents

publicacions a les seves xarxes socials:











GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/media/album/fc-barcelona-rcd-espanyol-iii-supercopa-de-catalunya/1

