
Doble ració de futbol per iniciar la temporada de
retransmissions a l'FCFTV
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L'FCFTV oferirà en directe l'EC Granollers - Girona FC Infantil i l'EC Granollers - Atlètic

Segre Cadet, aquest diumenge a la tarda des del Municipal del Carrer Girona

Les competicions base i territorials catalanes es posen en marxa i, una temporada més,

des de l'FCFTV us oferirem retransmissions en streaming cada cap de setmana des dels

estadis de Catalunya. Serà la cinquena temporada d'aquest servei per dotar de visibilitat

i repercussió el futbol català masculí i  femení amb l'anàlisi tècnica, cada partit,  dels

seleccionadors catalans i membres de l'estructura esportiva federativa. 

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 a l'App de descàrrega gratuïta 'FCF TV' en tots els

televisors intel·ligents, tauletes i mòbils, tant Android com iOS. A més, cal subratllar que

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

Doble cita inaugural de l'FCF TV al Municipal del Carrer Girona de Granollers 

https://www.fcf.tv/


DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE DE 2022

HORA PARTIT ENLLAÇ

16.00H  CE GRANOLLERS - GIRONA FC AQUÍ

L'FCF TV retransmetrà en streaming aquest cap de setmana l'EC Granollers - Girona FC,

Infantil  Divisió d'Honor, i  l'EC Granollers - Atlètic Segre, Cadet Divisió d'Honor. En el

primer  enfrontament,  corresponent  a  la  segona  jornada,  podrem  veure  un  recent

ascendit, com és l'equip granollerí, davant un dels equips cridats a lluitar a la part alta

de la classificació. L'EC Granollers arriba a la cita després d'empatar a domicili davant el

Club Gimnàstic Manresa (3-3), mentre que el Girona FC ja ha sumat els primers tres

punts davant el Gimnàstic de Tarragona (3-1). 

La retransmissió del partit estarà dirigida pel membre del departament de premsa de

l'FCF,  Gerard  Guardi,  acompanyat  de  Rafael  Beltran,  seleccionador  català

sub14  masculí.  



DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE DE 2022

HORA PARTIT ENLLAÇ

18.00H  CE GRANOLLERS - ATLÈTIC SEGRE AQUÍ

Pel que fa al partit de Divisió d'Honor Cadet, també de la segona jornada de Lliga, l'EC

Granollers s'enfrontarà a un Atlètic Segre recent ascendit que va treure un punt en la

primera jornada davant la Fundació de Futbol Badalona. El Granollers afronta aquesta

nova temporada després d'una cinquena posició el curs passat desprenent molt bones

sensacions. 

La retransmissió del partit estarà dirigida pel membre del departament de premsa de

l'FCF,  Gerard  Guardi,  acompanyat  de  Javier  Jiménez,  adjunt  de  les  seleccions

masculines. 

Prop d'1 milió de visualitzacions

Una de les notes positives i destacada són les dades d’audiència, les quals s’han duplicat

respecte la temporada passada. Enguany, l’fcf.tv ja registra pràcticament un milió de

visualitzacions i 264.000 usuaris únics.



VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/753766305

