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La Televisió de l’FCF oferirà els dissabtes a la tarda, per quarta temporada consecutiva,

partits de futbol sala en català de totes les categories, tant femenines com masculines.

Continua l’aposta comunicativa exitosa a fcf.tv.  La Lliga Catalana de Futbol Sala en

directe oferirà per streaming partits de futbol sala català els dissabtes a la tarda. Per

quarta  temporada  consecutiva,  l’LCFS  es  traslladarà  per  les  quatre  províncies  de

Catalunya  per  retransmetre  en  directe,  des  de  Prebenjamins  fins  a  Sèniors,  tant

masculins com femenins, enfrontaments entre equips federats catalans amb l’objectiu

de seguir donant veu i visibilitat el futbol sala català.

Continuant  amb  la  línia  de  les  últimes  tres  temporades,  els  streamings  aniran

acompanyats d’un comentarista amb un o dos seleccionadors catalans de futbol sala i, a

més, seguiran les entrevistes en directe amb els presidents dels clubs al descans i amb

el jugador destacat de l’enfrontament al final del partit.

STREAMINGS FUTBOL SALA CATALÀ

DIA: • Dissabte

HORARI: • A la tarda

COMENTARISTES: • Comentarista
• Seleccionador català de futbol sala

CATEGORIES: • De Prebenjamins a Sèniors
• Masculí i femení

ON: • FCF.TV



Des d'aquell 27 d'octubre de 2018 quan es va posar en marxa la iniciativa amb el Sala 5

Martorell – FS Linyola, la Lliga Catalana de Futbol Sala ha ofert més de 100 partits.



Durant  les  dues  primeres  temporades,  i  després  d'acompanyar  a  les  Seleccions

Catalanes  de  futbol  Sala  als  Campionats  d’Espanya,  de  retransmetre  els  play-off

d’ascens a les Divisions d’Honor Base de futbol sala i també partits de Copa Catalunya,

l’LCFS en directe va aturar la seva activitat per culpa de la pandèmia mundial de la

covid-19.  Durant  aquestes  dues  primeres  temporades,  es  van  aconseguir  xifres

històriques com les més de 17.000 visualitzacions de la Fase Prèvia de les Seleccions

Catalanes sub 19 i sub 16 masculines de futbol sala, que van disputar a Conca, o el partit

amistós internacional de la Selecció Catalana absoluta de futbol sala davant Bahrain,

a m b  m é s  d e  5 . 0 0 0  v i s u a l i t z a c i o n s .

La temporada anterior,  la tercera oferint partits en directe, es va arribar a les xifres

rècord d’streamings en una temporada, amb un total de 52 retransmissions en directe



repartits en 35 caps de setmana. Tot i la pandèmia, l’FCF TV va retransmetre partits de

totes les categories sent la final del play-off d’ascens a 2a Divisió B nacional de futbol

sala, entre el Pou Escorial i Les Corts Esportiu, el que va tenir més audiència amb més

de 7.000 visualitzacions.  Tanmateix,  els  play-off  d’ascens a  Divisió  d’Honor Base de

futbol  sala  van  sumar  més  de  21.000  visualitzacions  entre  tots  els  partits.



Els dissabtes a la tarda, a fcf.tv, podreu seguir el futbol sala català en directe. A més, es

podrà trobar l’enllaç del directe al baner de la pàgina web de la Federació Catalana de

Futbol o bé, a les xarxes socials federatives. També es podrà seguir els enfrontaments a

través  de  les  etiquetes  #FCFTV  o  #LCFSendirecte  i  l’enfrontament  quedarà

emmagatzemat  per  la  posterior  visualització  a  fcf.tv.

 


