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Més de 40.000 persones van veure la Copa Catalunya per Esport 3 i  més de 6.100

persones van presenciar algun partit des del Pavelló Esportiu Municipal de Martorell.

Espectacular l’ambient a Martorell. Aquest cap de setmana s'ha disputat la fase final de

la Copa Catalunya Sènior masculina i  femenina de futbol sala a Martorell  i  que ha

finalitzat amb els títols aconseguits per l’AE Penya Esplugues i pel Barça. Un cap de

setmana ple  de futbol  sala  amb l’epicentre posat  al  Pavelló  Esportiu Municipal  de

Martorell, un pavelló que ha aglutinat més de 6.100 persones entre els quatre partits.

D’altra  banda,  la  Televisió  de  Catalunya,  una  temporada  més,  ha  apostat  per

retransmetre  els  quatre  partits  d’aquesta  fase  final  i  ha  tingut  més  de  40.000

visualitzacions. Unes xifres que demostren el bon estat del futbol sala català sent una

forma immillorable de començar la temporada 2022-2023.





El Pavelló Esportiu Municipal de Martorell ha rebut aquest cap de setmana als quatre

millors  equips  de la  Copa Catalunya:  el  Barça,  l’Industrias  Santa  Coloma,  el  Sala  5

Martorell  i  el Cerdanyola del Vallès FC, i  tots ells han omplert la seva graderia. A la

primera  semifinal,  partit  que  enfrontava  als  amfitrions,  el  Sala  5  Martorell,  contra

l’Industrias Santa Coloma, va comptar amb la presència de més de 1500 aficionats. A la

segona semifinal, entre el Cerdanyola del Vallès FC i el Barça, va comptar amb 1340

aficionats.

Pel que fa a les finals, l’AE Les Corts UBAE i l’AE Penya Esplugues va aglutinar a 1220

persones mentre que a la final masculina, entre el Barça i l’Industrias Santa Coloma, es

van repartir més de 2.000 entrades, esgotant l’aforament del pavelló.

ESPECTADORS A LA COPA CATALUNYA SÈNIOR FS

PARTIT AFICIONATS

Sala 5 Martorell - Industrias Santa Coloma 1580

Cerdanyola del Vallès FC - Barça 1340

AE Les Corts UBAE - AE Penya Esplugues 1220

Industrias Santa Coloma - Barça 2000

TOTAL 6140







Els quatre partits de la Copa Catalunya Sènior de futbol sala es van poder seguir en

directe a través del canal d’Esport 3,  amb què va tenir el seu pic més alt a la final

masculina amb més de 27.000 espectadors i un 2,2% de share. La primera semifinal,

entre amfitrions i colomencs, va tenir poc més de 2.000 visualitzacions mentre que el

Cerdanyola del Vallès FC – Barça, va tenir una audiència de més de 9.000 espectadors.

Finalment, la final femenina va tenir 4.000 visualitzacions.

VISUALITZACIONS A ESPORT 3

PARTIT ESPECTADORS

Sala 5 Martorell - Industrias Santa Coloma 2000

Cerdanyola del Vallès FC - Barça 9000

AE Les Corts UBAE - AE Penya Esplugues 4000

Industrias Santa Coloma - Barça 27000

TOTAL 42000





Pots reviure les imatges i els resums de les finals de la Copa Catalunya Sènior de futbol

sala fent clic AQUÍ.

 


