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En el primer any de la renovada FCF TV s’han pogut veure partits de futbol i futbol sala

en directe, sortejos, presentacions i la Fase Final de la Lliga E-Futbol.

La gran aposta televisiva de la temporada ha estat la renovació de l’FCF TV, des de la

qual s’han emès en directe un total de 130 partits de futbol i futbol sala de categories

nacionals, territorials, femenines i de base. A més dels partits de la lliga regular, també

s’han pogut veure les fases d'ascens a la Tercera RFEF i a la Reto Iberdrola; la Fase Final

del Torneig de Segona Catalana; la fase prèvia de la Copa del Rei; o el play-off d’ascens a

les Divisions d’Honor Base de futbol sala, entre d'altres.



Des de la posada en marxa d’aquesta nova televisió, el passat 1 d’octubre de 2020 i fins

al dimecres 30 de juny de 2021, hi ha hagut més de 480.000 visualitzacions. Així mateix,

ha plataforma ha registrat 109.000 usuaris únics i el temps total vist pels espectadors

han estat 320.000 hores acumulades.





Més de 80 països connectats a l'FCF TV

A més a més, les retransmissions de l’FCF TV s’han vist a més de 80 països d’arreu del

món, destacant Espanya en el primer lloc, els Estats Units d'Amèrica en segona posició, i

Rússia com a tercer país amb més visualitzacions.

El  llançament d’aquesta plataforma digital,  la  qual  es  pot  veure a  fcf.cat  i  a  l’APP

federativa de manera gratuïta als televisors intel·ligents de les marques Samsung i LG,

ha estat el projecte més engrescador d’enguany de la Federació Catalana de Futbol per

poder arribar a molts més usuaris en un temps de pandèmia que ha limitat l’accés de

públic als camps de futbol i pavellons de futbol sala.



'La Frontal', el programa dels clubs catalans

Entre la diversitat de continguts, els quals es poden recuperar a l’FCF TV, també hi

destaca el programa de producció pròpia ‘La Frontal’. Presentat pel periodista Carles

Fité, cada dilluns a les vuit del vespre, s’han visitat fins a 37 clubs de futbol i futbol sala

de tot Catalunya, per donar a conèixer la seva feina.



 


