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Sport, L’Esportiu, RAC1, Catalunya Ràdio, Radio Marca Barcelona i

Futbolcatalunya.com, a més dels mitjans oficials de l’FCF, cobriran l’actualitat de la

Selecció Catalana Amateur en la primera fase.

Els periodistes catalans desplaçats amb la CatUEFA a Extremadura

La Selecció Catalana Amateur comptarà amb una àmplia cobertura mediàtica a

Extremadura, on ha arribat aquest dijous per disputar la primera fase de la Copa de les

Regions UEFA. Fins a sis mitjans de comunicació catalans, a més dels mitjans

oficials de l’FCF, acompanyen la CatUEFA en el viatge, per informar dels partits de

demà divendres davant la selecció amfitriona, Extremadura, i de dissabte contra

l’Aragó, així com també tota l’actualitat del conjunt dirigit per Toni Almendros durant

la competició.

 



El diari Sport, amb el redactor Lluís Payarols; L’Esportiu,  amb Oriol Tortajada;

RAC1, amb Albert Pedrol; Catalunya Ràdio, amb Xavi Palau; Radio Marca

Barcelona, amb Toni García Bernardo; i el portal Futbolcatalunya.com, amb Jordi

Mestres, són els mitjans que compten amb enviat especial en el desplaçament, i que

asseguren la presència del combinat català en premsa, ràdios, televisions i diaris

digitals d’arreu del territori.

 

Seguiment a través dels mitjans oficials de l’FCF

 

A la vegada, la Federació Catalana de Futbol també desplegarà tots els seus

mitjans oficials sobre el terreny, amb la tasca compartida del director de

comunicació, Álvaro Montoliu, del membre del departament de comunicació Pau

Folqué, i de l’operador de càmera Josep Canals. D’aquesta manera, es podrà fer el

seguiment de les evolucions de la CatUEFA a través de la web de l’FCF, amb totes les

notícies, i dels comptes oficials a les xarxes socials, on s’oferirà el directe dels partits

amb les etiquetes #CatUEFA i #SeleccionsCAT, a més del contingut audiovisual, amb

fotos i els resums en vídeo dels encontres.

 


