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La Televisió de l’FCF registra la xifra rècord d’audiència dels partits d’streaming de futbol

sala de la present temporada 2020-2021 amb 7.365 usuaris únics que van seguir el partit

de play-off d’ascens a la 2a Divisió B nacional.

Tercera temporada i seguint pujant audiència. El projecte de la Televisió de l’FCF, iniciat

la  temporada  2018-2019,  està  professionalitzant-se  cada  vegada més  i  aportant  un

servei, tant als clubs, com als federats, com al públic en general, que permet seguir de

ben a prop el futbol i el futbol sala català al llarg de la temporada.

L’LCFS en directe va néixer conjuntament amb aquest projecte oferint, cada cap de

setmana, un o dos partits de la jornada de lliga en directe pel canal federatiu. Unes

retransmissions que, amb els tres anys que porten, i independentment d’haver patit

una pandèmia, han persistit i han anat treballant en oferir un servei en directe amb

comentaristes de luxe com els seleccionadors catalans de futbol sala, i amb entrevistes

durant i després del partit, per part dels protagonistes del partit.



Les  retransmissions  en streaming han permès oferir  no  només els  partits  de  lliga

regular,  sinó  altres  competicions  com,  els  Campionats  d’Espanya  de  Seleccions

Autonòmiques i, els play-off d’ascens.

La present temporada 2020-2021, degut a la situació sanitària actual, i a les restriccions i

suspensions que aquesta ha comportat, l’LCFS ha ofert des del dissabte 3 d’octubre de

2020, un o dos partits en streaming cada jornada de lliga regular. A dia d’avui, s‘han

retransmès 39 partits,  tant de categories nacional com territorial  i  base, dins de 34

jornades.



La darrera ha estat la d’aquest passat dissabte 5 de juny de 2021 on es va retransmetre

el  partit  entre Les Corts  Esportiu Futsal  i  el  Pou Escorial,  corresponent als  play-off

d’ascens a la 2a Divisió B nacional de futbol sala, al Pavelló Nou de Santa Coloma de

Gramenet.

Un  partit  que  ha  batut  tots  els  rècords  d’audiència  de  la  temporada,  amb  7.365

espectadors únics i sumant 14.475 visualitzacions totals del partit.

A continuació es detallen els partits que han sumat més visualitzacions al llarg de la

present temporada 2020-2021:

PARTIT CATEGORIA AUDIÈNCIA

LES CORTS ESPORTIU FUTSAL-POU ESCORIAL 3a Div. Nac. FS 7.365

INDUSTRIAS SANTA COLOMA - BARÇA DH Infantil FS 3.100

LES CORTS ESP FUTSAL - ESTEL VALLSECA 3a Div. Nac. FS 3.083

NATACIÓ SABADELL - CE ESCOLA PIA
SABADELL 2a Div. B Nac. FS 3.012



Recordem que l’LCFS continua treballant en aquest tram final de la temporada i oferirà

en directe, de cara al cap de setmana del 26 i 27 de juny, els play-off d’ascens a Divisió

d’Honor.

Tots  els  partits  retransmesos  es  poden veure  a  través  d’fcf.tv,  o  fent  clic  a  l’alerta

d’streaming que es troba a la portada web de l’FCF i que es publica a les xarxes socials

federatives.

 


