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La Federació Catalana de Futbol retransmetrà en directe quatre partits al mes dels

dos grups d’aquesta categoria a través de l’FCF TV.

Amb l’objectiu de donar un impuls al futbol amateur, la Federació Catalana de Futbol

engega una nova iniciativa. A partir del mes de desembre de 2018, cada mes

s’emetrà en directe a la pàgina web de l’FCF quatre partits de la Primera

Catalana, dos del Grup 1 i dos del Grup 2, fins a la finalització de la present temporada.

 

En funció de l’interès dels partits de cada jornada, la Federació Catalana de Futbol

escollirà el duel que retransmetrà a través de l’FCF TV i que s’anunciaran prèviament

al web. Un cop finalitzin, els encontres quedaran penjats al compte de Youtube de

l’FCF per a la seva posterior visualització. En els dies previs als partits, a la portada de

la pàgina web de la Federació s’ubicarà un baner des del qual es podrà accedir



directament al canal del directe.

 

Els partits que inauguraran aquest nou projecte seran el duel de la jornada 14 entre la

UE Vilassar de Mar i el Palamós CF, del Grup 1, el proper diumenge 2 de

desembre a les 12.00 hores. I el segon enfrontament que s’emetrà en directe serà el

de la jornada 15 del Grup 2 entre el CF Montañesa i el  Mollerussa CFJ diumenge 16 de

desembre a les 12.00 hores.

 

Les retransmissions estaran comentades pel periodista esportiu Carles Baldellou i

pel també periodista Sergi Mas, i els espectadors gaudiran de les imatges que

mostraran dues càmeres de televisió i les repeticions de les jugades. I a la mitja part

s’oferiran els vídeos de les campanyes de respecte i joc net, entre altres, i un dels

reportatges setmanals que es publiquen a la pàgina web de l’FCF sobre diferents

equips de Catalunya. A més a més, els duels es podran comentar a les xarxes socials a

través de la nova etiqueta #FCFenDirecte.
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https://www.youtube.com/watch?v=6ly3Z_FXDGA

