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Els set partits que va disputar Catalunya, en categoria sub 19 i sub 16 de futbol sala, en

la fase prèvia del Campionat d’Espanya disputat a Cuenca, van registrar més de

32.000 visualitzacions i més de 17.000 espectadors únics que els van seguir, per la

plataforma de l’FCFTV.

Les xifres registrades deixen constància d’un rècord d’audiència. L’informe sobre el

número d’espectadors que van accedir al canal de l’FCFTV, per youtube, per

seguir els partits de la Selecció Catalana en el Campionat d’Espanya sub 19 i

sub 16 de futbol sala, registra unes xifres rècord.

La setmana passada, concretament, del 14 al 19 de gener de 2020, es va celebrar la

fase prèvia del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques sub 19 i sub 16 de



futbol Sala. Catalunya, va viatjar fins a Cuenca per participar en aquest campionat.

Dins la cobertura comunicativa de l’esdeveniment, entrava, com ja és habitual, la

transmissió en directe dels partits dels catalans pel canal de l’FCFTV, a través de la

pàgina web federativa.

D’aquesta manera, totes aquelles persones que no tenen la possibilitat de viatjar fora

de Catalunya per seguir a la Selecció, tenen la possibilitat de seguir els partits en

directe.

Doncs bé, sembla ser que cada vegada aquesta opció està agafant més bona acollida, i

les xifres així ho demostren, al mateix temps que ho corroboren els comentaris de les

xarxes socials federatives.

Això s’ha vist reflectit en els 17.196 espectadors únics, és a dir, espectadors

diferents que van visualitzar els 7 partits de Catalunya, d’ambdues categories.

Els dos partits inaugurals de Catalunya són els que han sumat una xifra més alta. Per

una banda, el Catalunya - Aragó, de la categoria sub 19, va arribar als 3.390



espectadors únics, mentre que el Castella la Manxa - Catalunya, de la categoria sub

16, va ser seguit per 3.200 espectadors únics.

A continuació es detalla l’informe dels espectadors que van seguir els

partits d'aquesta fase prèvia sub 19 i sub 16 de futbol sala, ordenats cronològicament:

CATEGORI

A
PARTIT

ESPECTADORS

ÚNICS

VISUALITZACIONS

PARTIT

Sub 19 Catalunya - Aragó 3.390 6.100

Sub 16
Castella la Manxa-

Catalunya
3.200 6.751

Sub 16 C. Valenciana - Catalunya 1.941 3.366

Sub 19 Catalunya - C. Valenciana 2.588 4.690

Sub 19 Astúries - Catalunya 1.369 2.173

Sub 16 Catalunya - Aragó 1.717 3.255

Sub 19
Castella la Manxa -

Catalunya
2.991 6.357

TOTAL 17.196 32.692

Tenint en compte que que els partits es donaven en streaming, i que una vegada

finalitzats, aquests partits quedaven penjats al canal de youtube de l'FCFTV, també

cal tenir en compte el número de visualitzacions que han tingut a data d'avui, ja que el

sumatori arriba a les 32.692 visualitzacions. Doncs bé, el partit que, de moment,



registra un número més elevat és el primer que va disputar la Selecció Catalana sub 16

en aquesta fase prèvia, enfrontat-se a l'amfitrió, a Castella la Manxa, amb 6.751

visualitzacions. A continuació, el segueix el darrer partit de la categoria sub 19,

també, contra l'amfitrió, el qual va ser decisiu per determinar quina selecció passava a

la fase final, amb 6.357 visualitzacions.

A totes aquestes xifres, també cal sumar-hi les visualitzacions dels vídeo-resums

que l’FCFTV produeix de cada partit, per tal d’il·lustrar totes les notícies del

Campionat, juntament amb les cròniques dels partits. Aquests vídeo-resums

permeten visualitzar un resum de les millors jugades i dels gols de l'encontre. El partit

que ha tingut més visualitzacions ha estat, també, el Catalunya - Aragó, de la categoria

sub 16, amb 2.519 visualitzacions. En total, de moment, la xifra de tots els vídeo-

resums arriba a les 12.731 visualitzacions.



CATEGORIA PARTIT VISUALITZACIONS VÍDEO-RESUM

Sub 19 Catalunya - Aragó 2.519

Sub 16 Castella la Manxa- Catalunya 2.061

Sub 16 C. Valenciana - Catalunya 1.783

Sub 19 Catalunya - C. Valenciana 1.774

Sub 19 Astúries - Catalunya 1.307

Sub 16 Catalunya - Aragó 1.705

Sub 19 Castella la Manxa - Catalunya 1.582

TOTAL 12.731

Recordem que tota la informació relacionada amb les Seleccions Catalanes de Futbol

Sala està disponible a l’apartat específic del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

http://fcf.cat/seleccio-futbol-sala


 


