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El president de l’FCF, Joan Soteras, i  el soci fundador de Matchapp, Miguel Arnalot,

segellen un conveni per poder visualitzar a l’App els resultats i classificacions del futbol i

futbol sala català.

La  Federació  Catalana  de  Futbol  i  l’aplicació  Matchapp  han  signat  un  acord  de

col·laboració  per  a  les  properes  tres  temporades,  fins  al  2023-2024,  amb  l’objectiu

d’apropar la tecnologia a tots els federats/es, als clubs i als aficionats i amants del futbol

i  futbol sala amateur. D’aquesta manera, podran accedir amb facilitat als resultats i

classificacions de les diferents competicions que organitza l’FCF, tant a Matchapp com

a l’aplicació de la Federació Catalana de Futbol.

El president de l’FCF, Joan Soteras, i el soci fundador de Matchapp, Miguel Arnalot, han

subscrit de forma conjunta el conveni en un acte celebrat a la seu central de l’FCF, a

Barcelona. Joan Soteras ha afirmat que “és molt bo per al futbol català que tinguem

una altra plataforma, reconeguda i de prestigi, perquè qui la vulgui consultar tingui una

doble via per saber els resultats de manera instantània, tal com ja succeeix. Estic molt

content i agraït a Matchapp per realitzar aquesta col·laboració amb la Federació”.

Soteras ha remarcat que gràcies a “la bona feina que estem fent dins la casa, cada

vegada tenim millors patrocinadors i, d’aquesta manera, demostrem que no parem de



treballar pel bé del futbol català i de la Federació Catalana de Futbol”.

El soci fundador de Matchapp, Miguel Arnalot, ha explicat que aquesta “és l’aplicació

líder del futbol real. Gràcies a aquest acord firmat amb l’FCF, posem a disposició una

nova plataforma per a tots els aficionats, pares i mares, jugadors i àrbitres, amb tota la

informació i resultats dels seus equips preferits.”

Matchapp, l’App del futbol real

Matchapp és una App que compta amb 500.000 usuaris actius i ofereix la possibilitat de

consultar la informació de més de 40.000 equips.  Cada setmana, Matchapp ofereix

dades de 250.000 partits i, entre altres funcionalitats, la ruta al camp de més d'1.600.000

terrenys de joc geolocalitzats un a un manualment.
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https://www.youtube.com/watch?v=uJXypeVglT0

