
Disponibles tots els continguts de l'FCF TV a la carta
NOTÍCIES GENERALS | 17/03/2020

Recupera i visualitza tots els continguts de la televisió oficial de l’FCF!

Els continguts digitals de l’FCF TV es troben disponibles a la carta per a tot el públic. La

Federació Catalana de Futbol produeix al llarg de la temporada vídeos, reportatges i

retransmissions en streaming que es queden registrats al seu canal de televisió oficial,

al qual es pot accedir fent clic AQUÍ.

En aquest canal, els protagonistes són les Seleccions Catalanes, de futbol, futbol sala

i futbol platja, així com els clubs i federats catalans, a través de les retransmissions

en streaming que cada setmana realitza el canal oficial de televisió de l’FCF.

Així mateix, s'hi poden trobar projectes propis, esdeveniments i activitats del futbol i

futbol sala català, on el centre d’atenció són els clubs i els seus jugadors i jugadores, a

més dels enfrontaments i desplaçaments de les Seleccions Catalanes en els seus

https://www.youtube.com/channel/UC8sADOGT8FRHDSInSX7HddA/videos


respectius Campionats d’Espanya.

Cada programa realitzat per la Federació Catalana de Futbol queda emmagatzemat el

canal, per tal que es puguin recuperar tots els continguts i amb l'objectiu de

donar visibilitat als diferents continguts que es realitzen al llarg de la temporada.

D’aquesta manera, podeu recuperar alguns dels programes emesos durant la vigent

temporada fent clic sobre els següents enllaços:

FUTBOL

Resum de les Seleccions Catalanes masculines i femenines en els Campionats d'Espanya

Retransmissions en streaming dels partits de Primera Catalana

Resum dels IV Premis Solidaris de la Fundació de l'FCF

Reportatges #Orgullosa

Entrevistes a Seleccionadors Catalans

Resum 8a Nit de l’Arbitratge

8a Gala Estrelles Futbol Català

Entrevista a Aitana Bonmatí

Entrevista a Gerard Deulofeu

https://www.youtube.com/watch?v=pHw59Jzc7h0
https://www.youtube.com/watch?v=HkEsEhOatc4
https://www.youtube.com/watch?v=XZ7kBYlXt78
https://www.youtube.com/watch?v=rwaUI3XjDZI
https://www.youtube.com/watch?v=-1_ArR35-E8
https://www.youtube.com/watch?v=-jmNGuHx18M
https://www.youtube.com/watch?v=_fjF7j2XRh8
https://www.youtube.com/watch?v=Gj4p_fAIYU4
http://youtube.com/watch?v=nPMPGoGcegA


FUTBOL SALA

Partits i resums de les Seleccions Catalanes, masculines i femenines, als Campionats

d’Espanya

Resum de les Jornades de Convivència de les Seleccions Catalanes

Retransmissions en streaming dels partits de la Lliga Catalana de Futbol Sala

Reportatges dels clubs federats catalans

Fase Final Miniprebenjamí, Prebenjamí i Aleví femení de futbol sala

Sorteig de la Copa Catalunya de futbol sala

Proves físiques del CTAFS

Homenatge als àrbitres que compleixen 25 anys al CTAFS

Fase Prèvia i Fase Final Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala

Entrevista a Dídac Plana

Final Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala

FUTBOL PLATJA

Campionat d'Espanya Sènior Masculí de Futbol Platja

Campionat de Catalunya Juvenil de Futbol Platja

A més, a l'FCF TV també hi podeu trobar els reportatges i produccions de les

temporades anteriors.

https://www.youtube.com/watch?v=uN1hMjnot14
https://www.youtube.com/watch?v=QQx57xd9Ks0&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=pEqYVFa9bZM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=VsALDDtH6-U&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=vMzTe5uiRLQ&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=ycRGEMvN_y4&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=UEnyU6vp8vo&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=Sokc3QcMww8
https://www.youtube.com/watch?v=EJB9Bf0avZc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sINcLtT-jsU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=F_Qpj4mB2kw
https://www.youtube.com/watch?v=hVFXNKaErTU
https://www.youtube.com/watch?v=sR4VvH9fS8M&t=16s


 


