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Per  quarta  temporada consecutiva,  el  canal  de televisió  de l’FCF oferirà  partits  en

directe del futbol territorial i base, tant masculí com femení.

En la seva aposta per oferir el millor servei als seus federats i federades, la Federació

Catalana de Futbol dona continuïtat,  una temporada més, a les retransmissions via

streaming  del  futbol  territorial  i  base,  tant  masculí  com  femenins.  Serà  la  quarta

campanya  ininterrompuda  amb  retransmissions  en  directe  de  partits  de  Primera

Catalana,  i  la  segona  consecutiva  amb  duels  de  base  i  femenins.  També,

addicionalment,  es  podran  retransmetre  en  directe  els  partits  de  les  Seleccions

Catalanes als Campionats d'Espanya.

La retransmissió dels encontres anirà a càrrec dels periodistes esportius Sergi Mas, Joan

Blanch  i  Nino  Vàzquez,  mentre  que  els  seleccionadors  catalans  i  membres  de

l’estructura federativa realitzaran l’anàlisi tècnic. A més, cal subratllar que els duels es

podran comentar a les xarxes socials a través de l'etiqueta #FCFTV.



Els encontres que retransmetrà l’FCF TV s’anunciaran prèviament al web oficial i als

comptes de les xarxes socials. Tots els partits i  els continguts de l’FCF TV es poden

trobar a la carta al web fcf.tv, i a l'APP FCFTV als televisors intel·ligents de les marques

Samsung i LG, com a aplicació de descàrrega i d'accés gratuït.



480.000 visualitzacions la temporada passada

L’FCF TV va començar la primera retransmissió de futbol de la temporada passada el 4

d’octubre amb la retransmissió del FC Martinenc-CF Martorell, de Primera Catalana. Per

contra, va concloure la campanya el 27 de juny amb la retransmissió del FC Ascó-CFJ

Mollerussa, de la fase d’ascens a Tercera RFEF.

Dels 77 partits de futbol que va retransmetre la Televisió de l’FCF, l’enfrontament amb

més visualitzacions va ser el CF Montañesa-CD Cantolagua de la Copa del Rei, un partit

celebrat  al  Municipal  de  Nou  Barris  amb  més  de  26.000  visualitzacions.  El  segon

encontre amb més espectadors va ser el Gimnàstic de Tarragona-CE Sabadell FC, de

Divisió d’Honor Juvenil, amb més de 9.000 visualitzacions. I en tercer lloc es troba el xoc

entre la UE Llagostera i l’Escola Futbol Mataró CE, de la Lliga Nacional Juvenil, superant

les 6.500 visualitzacions.

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.

 


