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Aquest Treball de Fi de Grau és una recerca i un estudi que determina el tractament i el protagonisme que té el futbol sala en els quatre principals 
mitjans de comunicació esportius espanyols: l'AS, el Marca, el Mundo Deportivo i l'Sport. Per donar resposta a aquesta pregunta, s'ha fet una anàlisi 
quantitativa i qualitativa dels quatre diaris, en els seus formats paper i digital, durant els mesos de febrer i març del 2016. 

Este Trabajo de Fin de Grado es una investigación y un estudio que determina el tratamiento y el protagonismo que tiene el fútbol sala en los cuatro 
principales medios de comunicación deportivos españoles: AS, Marca, Mundo Deportivo y Sport. Para dar respuesta a esta pregunta, se ha hecho un 
análisis cuantitativo y cualitativo de los cuatro diarios, en sus formatos papel y digital, durante los meses de febrero y marzo de 2016. 

This Final Project is an investigation and a study that decides the treatment and prominence that futsal has in the four main spanish sports media: AS, 
Marca, Mundo Deportivo and Sport. To answer this question, a quantitative and qualitative analysis of this for media has been done, of the paper issues 
and their digital platforms, during february and march 2016. 
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Introducció 

El meu Treball de Final de Grau té, com a elements principals, el futbol sala i els mitjans de 

comunicació esportius. He escollit aquest esport perquè m’apassiona i el practico des de ben 

petit a nivell federat i sempre hi he estat molt vinculat. A més, segueixo la seva evolució any 

rere any i estava interessat en conèixer-lo més a fons i explicar si se’n parla prou o no als 

mitjans de comunicació i quin tractament se li dóna.  

El futbol sala es pot considerar, encara avui en dia, un esport minoritari, tot i que sigui un dels 

més practicats a l’Estat Espanyol. A Catalunya, la immensa majoria d’escoles compten amb 

almenys un equip de futbol sala que competeix a la lliga escolar i això fa que molts nens creixin 

fent aquest esport, amb tot el que comporta i genera al seu voltant. L’esport en equip aporta 

uns valors molt importants per al desenvolupament dels infants, que aprenen a respectar el 

rival, a treballar en equip, a gaudir de la victòria i saber encaixar una derrota, a aprendre dels 

errors o a seguir unes normes establertes, entre d’altres aspectes. 

El Treball de Final de Grau que he dut a terme tracta sobre el protagonisme del futbol sala als 

diaris esportius, tant en format paper com digital. La recerca ha consistit en una anàlisi dels 

mitjans durant els mesos de febrer i març de 2016, fent un estudi dia a dia dels quatre diaris 

principals a Espanya, que són l’AS, el Marca, l’Sport i el Mundo Deportivo. La consulta ha estat 

tant en les seves versions de paper com les digitals. A més, també he entrevistat a periodistes 

especialitzats per aprofundir més sobre el paper del futbol sala als mitjans de comunicació.  

He escollit aquests dos mesos per diverses raons. La primera és que del 2 al 13 de febrer de 

2016 es va disputar l’Europeu de Seleccions a Sèrbia. Amb la celebració d’aquest 

esdeveniment, s’atura la competició domèstica a Espanya, però la selecció espanyola estava 

present al Campionat, i era un bon moment per veure i analitzar quin protagonisme li donen 

els mitjans de comunicació estatals al futbol sala. He analitzat si apareix o no en portada, quan 

apareix, quantes pàgines hi dediquen, etc. Un cop finalitzat l’Europeu de Seleccions, es va 

reprendre la Lliga Nacional de Futbol Sala el cap de setmana del 20 de febrer i, dues setmanes 

després, arribava una de les competicions més esperades de la temporada al futbol sala 

espanyol.  
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Del 10 al 13 de març de 2016 es va disputar la Copa d’Espanya, una competició en què 

competeixen els vuit primers classificats de la primera volta de la Lliga i que és un títol molt 

important per a tots els equips. Un cop finalitzada la Copa d’Espanya, durant el mes de març hi 

va haver dues jornades més de competició domèstica.  

A més, durant el mes de febrer també s’han disputat els dos partits de tornada de les 

semifinals de la Copa del Rei, que també formen part de l’objecte d’estudi.  

El fet que en aquests dos mesos es condensin aquestes quatre competicions m’ha permès 

veure i diferenciar el tractament i aparició del futbol sala als mitjans segons la competició que 

es disputi, veient si durant la disputa de l’Europeu i la Copa d’Espanya es parla més del futbol 

sala que quan només hi ha lliga, així com el tractament previ de les dues competicions 

especials i si un cop finalitzades se’n segueix parlant durant cert temps i quina repercussió 

tenen.  

Un altre objecte d’estudi ha estat veure sobre quins equips es parla i a quins se’ls dona més 

protagonisme. Analitzant la premsa de Madrid he pogut veure si es parla igual de l’equip 

punter, el Movistar Inter, que de la resta d’equips, i pel que fa la premsa de Catalunya, també 

he determinat si el FC Barcelona Lassa i el Catgas Santa Coloma tenen el mateix pes dins els 

mitjans.  

Aquest Treball de Fi de Grau també respon a la necessitat de fer un estudi sobre el futbol sala i 

el seu tractament a la premsa, cosa que fins aleshores no s’ha fet, i de veure l’impacte 

mediàtic d’aquest esport que es practica arreu del món però del qual se’n parla menys del que 

caldria.  

Per això la hipòtesi que plantejo és: té el futbol sala el protagonisme suficient i adequat en els 

principals mitjans de comunicació esportius espanyols? 
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1) MARC TEÒRIC 

1.1. L’esport, un fenomen cultural de masses 

L’esport és un fenomen popular que genera experiències individuals, col·lectives i 

associacionisme, i a més té una condició d’espectacle en viu i mediatitzat. L’esport en la 

societat contemporània transcendeix més enllà de l’activitat física per implicar, decididament, 

l’àmbit de la cultura quotidiana amb l’esport espectacle. (Moragas M. De, 1996:13)1  

Per altra banda, els defensors acrítics de l’esport espectacle argumenten que els mass mèdia 

són agents promotors d’esportistes i afeccionats. (Moragas M. De, 1996:14).  

La presència dels esports en els mitjans moderns s’ha multiplicat. Els diaris generalistes cada 

vegada dediquen més espai als esports, així com les televisions i les ràdios, que han augmentat 

el temps dedicat als esports en els seus informatius i també han introduït més programes 

esportius a la seva programació diària.  

Per Antonio Alcoba, “la comunicació esportiva ha passat de ser una germana pobra de la 

informació, a ser reclamada per la societat i, el periodisme esportiu, impulsat per l’expansió de 

l’esport i pels interessos creats al seu voltant (...) a convertir-se en una faceta de la informació 

amb personalitat pròpia”. (ALCOBA, A. 1993:22) 

Per tant, per Alcoba, el periodista esportiu ja no és un simple narrador de l’activitat, sinó 

l’informador amb la responsabilitat de portar la informació en la seva àrea comunicativa a 

clients i receptors, i d’anar més enllà de la pròpia i particular informació esportiva, i buscar les 

situacions introduïdes en ella per raons concretes i interessades. (ALCOBA, A. 1993: 43). 

És innegable que existeix una evolució i una progressiva extensió de les pràctiques esportives a 

totes les capes de la societat, fet que ha impulsat l’aparició de diverses formes d’entendre i 

practicar l’activitat esportiva. La societat ha evolucionat fins les diferents manifestacions que la 

pràctica esportiva mostra en la societat actual. D’aquesta manera, l’esport espectacle, l’esport 

per a les masses i l’esport per a les escoles han sorgit de la multifuncionalitat que els esports 

han tingut a efectes ideològics, econòmics i polítics. (JIMÉNEZ, 2012). 

 

 
 

1
Dintre de Patrocinio, Comunicación y Deporte I. Madrid, 1996. CSD 
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Bourdieu, en la seva obra Deporte y Clase social, afirma que a finals del segle XIX i principis del 

XX es va iniciar una professionalització progressiva de les pràctiques esportives que va 

permetre a les persones de baixa condició social iniciessin, ja sigui com a organitzadors, 

jugadors i/o espectadors, el que ell anomena ‘ètica de l’esport d’afició’ com una ideologia 

elaborada i definida. I és que ja des d’aleshores, l’èxit esportiu suposa una forma de promoció 

social, adquisició de fama i prestigi, i enriquiment econòmic, fet que origina que una gran 

quantitat de persones de classes socials baixes o mitjanes, optin per “dirigir els seus esforços 

en aquesta direcció de manera exclusiva, assumint els valors i hàbits de conducta necessaris 

per assolir l’èxit”. (Bourdieu 1993: p 63 i 65)2 

Bhrom, en la seva obra Materiales de Sociología del Deporte, diu que en les societats 

industrials s’han imposat amb molta facilitat els valors, actituds i conductes pròpies de l’esport 

professional i ho defineix com la funció catàrtica de l’esport. Arran d’això, Dunning explica que 

la societat actual pot accedir a aquesta funció catàrtica de dues maneres: una, formant part de 

l’esport com a persona activa, i l’altra, formar-hi part com a espectador. Aquesta segona via 

provoca que els espectadors busquin “un espectacle emocionant d’una competició entre 

professionals que els permeti satisfer les necessitats de diversió, alliberació i catarsi amb els 

que s’experimenta directament en el mateix esport (Dunning: 1992)3 

Per Jiménez, la burocratització de la pràctica esportiva popular va derivar en l’inici de la 

pràctica esportiva en moments d’oci i de manera recreativa. Això va provocar una reacció en la 

societat i a partir dels anys 70 hi ha un canvi de mentalitat sobre l’activitat esportiva que 

s’estén ràpidament en la població. De manera paral·lela, assegura Jiménez que aquestes 

campanyes van despertar l’interès del món empresarial i comercial, que “van veure en elles la 

possibilitat d’obrir nous mercats on es pogués captar una gran massa de consumidors 

d’articles esportius, utilitzant en les seves estratègies publicitàries la imatge de l’esport 

espectacle a través del seus ídols esportius”. Això va contribuir també a què la pràctica de 

l’esport fos assumint les formes i valors que predominaven en l’esport d’alt rendiment. 

  

2
Dintre de Jiménez, 2012: 2 

3
Dintre de Jiménez, 2012: 3 
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1.1.2. Els dos models d’esport 

Aquest canvi que es va produir en l’esport va provocar la coexistència de dues maneres 

d’entendre la pràctica esportiva. D’una banda hi ha l’esport espectacle, orientat a l’arribada del 

rendiment i el resultats i on l’autonomia de l’esportista està molt mediatitzada, té un caràcter 

selectiu i discriminador i hi conflueixen interessos diversos com els econòmics, els comercials, 

els ideològics i els polítics, a banda dels esportius. De l’altra banda tenim l’esport per a tots, 

més orientat al temps lliure, al manteniment de la salut del cos humà i a fomentar les relacions 

socials amb un caràcter participatiu i integrador. La coexistència d’aquests dos models genera 

dificultats i en moltes ocasions, la sobredimensió de l’esport espectacle i la seva omnipresència 

als mitjans “exerceix una influència nociva sobre els trets que haurien de caracteritzar la 

pràctica esportiva”. (JIMÉNEZ, 2012: 5). Per l’autor, l’esport modern s’ha anat configurant com 

una barreja d’interessos, símbols, rituals, valors i ideologies que l’han convertit en un sistema 

legitimador, impulsor i cohesionador de les diferents forces polítiques, socials i econòmiques 

que interactuen i que fan possible la vida moderna.  

1.2. L’esport i els mitjans de comunicació 

A Espanya existeixen diaris esportius des de 1924 i, al llarg de la història, s’han consolidat 

sobretot a Madrid i Barcelona. Hi ha hagut un creixement continuat en l’últim mig segle i una 

gran expansió en l’última dècada. A més, degut a l’interès creixent per l’esport a la societat 

espanyola, en aquests moments existeix una gran implantació d’aquest tipus de continguts en 

la premsa diària d’informació general, així com més d’un centenar de revistes especialitzades. 

(Jones D. E, 1996:45)4 

La premsa esportiva ha contribuït al desenvolupament de l’esport de masses i també a la seva 

comercialització i explotació. Està lligada íntimament a l’esdeveniment esportiu, que ha ajudat 

a crear i del qual es nodreix quotidianament. Dóna vida a l’esport, però cada vegada viu més 

d’ell. (Jones D. E, 1996:45) 

  
 

3
Dintre de JIMÉNEZ, 2012 

4
Dintre de Patrocinio, Comunicación y Deporte I. Madrid, 1996. CSD 
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El propi Jones afirma que la premsa especialitzada en esports té actualment una implantació 

mundial, però segons el país adopta una forma diferent. Ell diferencia entre tres tipus de 

premsa esportiva segons la periodicitat de l’edició: 

a) La diària, en particular en algunes àrees del món. Europa llatina, Europa de l’Est, 

Amèrica Llatina i Japó.  

b) La setmanal, que resumeix o reescriu la informació publicada pels diaris d’informació 

general o esportiva. 

c) La mensual, generalment ben presentada i il·lustrada i que pot tractar sobre tots els 

esports o sobre un en concret.  

La interrelació entre l’activitat esportiva i el sistema mediàtic té bastants similituds a Espanya 

respecte amb el conjunt de l’Europa occidental. Existeix una premsa esportiva bastant 

consolidada i en l’última dècada, la informació i l’espectacle esportiu han adquirit una major 

presència als mitjans de comunicació que es poden atribuir a diversos fenòmens de diferent 

caràcter: (Jones D. E, 1996:47) 

a) Ampliació dels espectacles esportius de masses.  

b) Diversificació dels esports amb interès popular. 

c) Major pràctica esportiva per part del conjunt de la població jove. 

Tal com afirma Alcoba en el seu llibre Cómo hacer periodismo deportivo5, la comunicació 

esportiva s’ha expandit en l’àrea de caire personal entre competidors i espectadors. La 

comunicació esportiva ha passat de ser una germana pobra de la informació, a ser reclamada 

per la societat, i el periodisme esportiu, revaloritzat per l’expansió de l’esport i pels interessos 

creats al seu voltant, a convertir-se en una faceta de la informació amb personalitat pròpia. 

  

 

5
Alcoba, Antonio. Cómo hacer periodismo deportivo. Editorial Paraninfo. Madrid. 1993 
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1.2.1. Comunicació i esport en l’era digital 

Segons explica Miquel de Moragas en el seu article Comunicación y deporte en la era digital3, 

el sector de la comunicació, amb el doble component dels mass media i les TIC, forma part dels 

principals actors de l’esport modern.  

Moragas afegeix que “en l’era digital, quan parlem de comunicació no és suficient referir-se als 

mass media, ja que les noves tecnologies obren un nou camp d’oportunitats a la mediatizació 

de l’esport, alimentant les estratègies de transformació multimèdia de les empreses de 

comunicació i obrint el sector a noves oportunitats de negoci, com la indústria dels jocs 

interactius, les apostes o les informacions en línia, ja sigui a través de l’ordinador o del telèfon 

mòbil”.  

1.2.2. Incidència de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

La necessitat de prospectiva ens obliga a considerar la nova influència que representen 

l’aparició i generalització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). El nombre 

de webs dedicades a l’esport segueix augmentant amb una particularitat molt significativa: els 

clubs, les institucions esportives i els mateixos atletes i esportistes tenen actualment la 

possibilitat de gestionar els seus propis mitjans de comunicació. 

Els mitjans convencionals han creat també les seves pròpies versions en línia per a optimitzar 

els seus recursos informatius i per beneficiar-se de les sinergies que permet la connexió en 

línia en termes de fidelització o d’obertura de mercats. Els mass mèdia ja no es limiten a 

informar sobre l’esport i sobre les institucions esportives, sinó que s’han convertit en 

veritables actors i productors de les noves formes culturals d’expressió de l’esport.6 

  

 

6
Moragas Spà, Miquel de (2007): Comunicación y deporte en la era digital [article en línia]. 

Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics UAB. [Consultat el: 14/01/16] 
http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp107_spa.pdf [Data de publicació: 2007] 
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1.2.3. La influència dels mitjans de comunicació sobre l’esport 

En el seu article7, Moragas afirma que “des del punt de vista dels estudis culturals cap activitat 

esportiva pot quedar al marge de les influències de la comunicació, per les múltiples 

dinàmiques simbòliques que implica la pràctica de l’esport. Respecte a l’esport espectacle o 

d’elit, la influència dels mitjans és decisiva. Fins als anys 70 l’esport mantenia una certa 

autonomia respecte als mitjans, però això va canviar amb les transmissions en directe i els 

mitjans van passar a ser protagonistes de la producció de l’esport. 

1.3. Els inicis del periodisme esportiu a Espanya   

A mitjans del segle XIX comencen a aparèixer les primeres informacions de caràcter esportiu a 

la premsa espanyola i de seguida apareixen publicacions especialitzades dedicades a l’esport. 

Butlletins, revistes i algun intent de diari circulen per les ciutats i reflecteixen la popularitat i 

democratització de l’esport característic d’aquesta època. Les publicacions apareixien i 

desapareixien constantment i solien dedicar-se a un esport en concret. 

La primera publicació esportiva coneguda a Barcelona és de l’any 1856 sota el nom de El 

Cazador. Tot i que hi ha registres d’algunes iniciatives periodístiques en l’àmbit esportiu català 

a mitjans del segle XIX, les primeres capçaleres són del 1883 i 1885 amb Hipódromo Cómico i El 

Sport Español, respectivament. Aquestes publicacions tocaven esports com el ciclisme o 

l’automobilisme i són claus per entendre els canvis que es produeixen a la premsa. 

(Berasategui, 2000: 157)8 

La premsa esportiva de l’última dècada del segle XIX es caracteritza per la diversitat d’oferta, ja 

que informa de diferents esports i es produeix un distanciament de la premsa del marc 

estrictament associatiu.  

  

7
Moragas Spà, Miquel de (2007): Comunicación y deporte en la era digital [article en línia]. 

Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics UAB. [Consultat el: 14/01/16] 
http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp107_spa.pdf [Data de publicació: 2007] 
 

8
Berasategui, M.ª Luisa (2000). Datos para la historia de la prensa deportiva en Cataluña. Revista 

General de Información y Documentación, 10(1), 2000, pp.153-169. 
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La Crónica del Sport (Madrid), és de publicació quinzenal i es va publicar entre 1893 i 1896. És 

un clar exemple de com les publicacions esportives evolucionen i introdueixen notícies 

nacionals i internacionals que fan referència a diversos esports com l’hípica, l’esgrima, la caça, 

la gimnàstica, el tenis, el ciclisme, el futbol, etc. 

El Pelotari (Madrid), és de periodicitat setmanal i dirigit per B. Mariano Andrade. Es va publicar 

entre 1893 i 1896 i a partir del número 123 passa a anomenar-se Madrid Sport i desapareix 

després de publicar 137 números més. 

Un promotor significatiu per al periodisme esportiu va ser Narcís Masferrer, que va publicar 

Los Deportes, amb el recolzament del gimnàs Solé de Barcelona, amb la finalitat d’impulsar la 

cultura física i promoure els valors de l’esport. Passada aquesta etapa, Masferrer es va 

involucrar en la creació de El Mundo Deportivo (1906) i el 1911 va ajudar a constituir el 

Sindicat de Periodistes Esportius. (Berasategui, 2000: 160).  

Los Deportes ha estat considerada com la publicació esportiva decisiva de finals del segle XIX i 

principis del segle XX. Va servir com a plataforma de llançament de diverses entitats esportives 

i es va caracteritzar pel rigor dels continguts i per la labor efectuada en defensa dels valors de 

l’esport (Berasategui, 2000: 158). Es van arribar a publicar  546 números, l’últim el 15 de juliol 

del 1910. A partir de 1907 el diari evoluciona a revista fins a convertir-se en magazin esportiu. 

Una de les causes del descens de Los Deportes va ser el naixement de El Mundo Deportivo, que 

venia a ocupar l’espai de comunicació que fins aleshores havia ocupat Los Deportes, però que 

encara no es considerava un diari esportiu fins el 1929. 

1.4. La premsa esportiva al segle XX 

A mesura que la primera dècada del segle XX avançava, nous esports van anar adquirint 

importància. Les capçaleres esportives continuaven sorgint i desapareixent en diferents punts 

d’Espanya, seguint el camí iniciat per les més veteranes. Als anys vint, diverses d’elles 

s’acabaran convertint en diàries i és quan es fixen les característiques bàsiques de la premsa 

esportiva que perduren en l’actualitat. La premsa esportiva està plenament assentada en les 

diferents ciutats d’Espanya (Uría, 2009: 164)9 

 

  9
Dintre de SAINZ DE BARANDA, 2013.  
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Des de 1911 destacava Stadium, una revista de motor, turisme i esports que anava dedicada 

essencialment a la societat acomodada de Barcelona que s’incorporava a l’esport. Durant els 

primers anys va tenir una periodicitat quinzenal i entre 1915 i 1921 va passar a ser setmanal 

després que Editorial Deportiva s’encarregués de l’edició. Es van publicar 562 números i el 

1930 desapareix. 

Heraldo Deportivo (1915-1935) neix com a publicació independent, dirigida per Ricardo Ruiz 

Ferry, amb periodicitat decenal i en números de 12 pàgines. Publica 742 números.  

A Madrid no arriba a quallar cap diari esportiu com va succeir a Barcelona o Bilbao i s’haurà 

d’esperar al 1940 amb el sorgiment del diari Gol, que amb grans dificultats es publica fins el 

1945 (Altabella, 1988: 182). El diari Marca apareix a Sant Sebastià el 1938 i el 1940 es trasllada 

a Madrid i és el 1942 quan surt el primer número a la llum.  

Al País Basc apareixen una sèrie de publicacions esportives com Vida Sportiva, Norte Sportivo, 

Información Sportiva de San Sebastián, Los Deportes de Bilbao, Hércules o El látigo esportivo, 

un setmanari que combina humor i esport. D’aquesta manera neix el primer diari esportiu 

espanyol, anomenat Excelsior: deportes, información y cultura (1924-1932). Aquest diari 

informava sobre diferents esports, fonamentalment sobre boxa, atletisme, ciclisme, futbol i 

pilota basca, i publicava informació d’àmbit nacional i internacional. Estava dirigit per Jacinto 

Miquelarena. 

1.5. Els diaris esportius 

El diari esportiu és un mitjà imprès diari en el qual la informació es dedica, amb exclusivitat, al 

tractament específic de tot el que succeeix en el món de l’esport. La distinció entre la 

informació periodística esportiva d’un tipus de mitjà a un altre, es redueix a l’espai dedicat a 

ella, mentre que en els diaris d’informació general l’esport té assignat un determinat nombre 

de pàgines, en els diaris esportius tot el contingut es destina, teòricament, a l’esport. (Alcoba, 

1999: 23)10.  

  

10
Dintre de SAINZ DE BARANDA, 2013.  
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El major espai disponible en els diaris esportius ha de permetre una major gama d’esports en 

els diaris especialitzats. Però, succeeix això? Hi ha diferents tipus de diaris esportius donat que 

uns dediquen les seves pàgines al tractament de tots, o gairebé tots, els esports, i d’altres 

basen la informació de les seves pàgines a un reduït nombre de modalitats esportives. Aquesta 

variació entre diaris esportius té com a resultat destinar l’espai a la major part possible de 

l’espectre esportiu o només a aquells esports espectacle que reben l’atenció de la gran majoria 

d’afeccionats. (Alcoba, 1999: 23).  

Un diari esportiu es pot equiparar a un d’informació general si comparem el seu nombre de 

gèneres específics amb el nombre dels subgèneres del gènere específic de l’esport que es 

poden extreure. Si els gèneres específics d’un diari d’informació general són, per exemple, 

local, regional, nacional, economia, esports, cultura o fotografia, amb els seus corresponents 

subgèneres que, a la vegada, generen nous subgèneres, en els diaris esportius aquests 

subgèneres s’impliquen en aquells esports que més interessen als aficionats en cada respectiu 

país. Aquests subgèneres del món específic de l’esport poden ser: futbol, ciclisme, bàsquet, 

motociclisme, automobilisme, tenis, etc. És a dir, que la similitud de l’ordre i l’estructura d’un 

diari d’informació general es reflecteix en els gèneres específics de l’esport, raó per la qual la 

informació té similars convergències pel que fa a espai i encaix dins les pàgines del mig.  

Un diari esportiu és una forma d’oferir a possibles clients amants de l’esport una informació 

més abundant que la oferta en les pàgines dels diaris d’informació general, però diferenciada 

pel seu procés de realització. D’aquí ve la idea que els diaris esportius busquin atorgar la major 

part de les seves pàgines als esports més atractius per a les masses, i d’ells, als equips o 

esportistes de clubs de la ciutat on s’editen, fins al punt de convertir-se en quelcom similar a 

pamflets nacionalistes en defensa dels seus equips i esportistes sense importar-los a renunciar 

als postulats assenyalats pel codi deontològic i ètic. (Alcoba, 1999: 25) 
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A més, Alcoba apunta que aquest concepte comercial del periodisme esportiu no té res a 

veure amb la realitat de l’esport. Per les següents raons:11 

d) Es crea com a negoci per mitjà d’una Empresa Periodística. 

e) La línia editorial del diari esportiu busca aquells factors proporcionadors de vendes, 

sense importar-li, posteriorment, si són o no ètics i jutjables. 

f) La direcció del mitjà no busca una informació correcta sinó que intenta adaptar-la als 

seus desitjos o als dels clients, excepte en aspectes opinatius dels seus columnistes. 

g) En principi, els esports a ser tractats en les pàgines d’un diari esportiu són tots, però 

això és només una proposta de bones intencions.  

Si un diari esportiu, en consciència i honestedat, ha de ser reflex de l’activitat esportiva, les 

seves pàgines no poden estar sotmeses a la tirania d’un reduït nombre d’esports, gairebé 

sempre de l’esport espectacle, sinó que ha de predominar l’actualitat de l’esport per sobre 

dels interessos informatius dels seus responsables.  

Alcoba, en el seu llibre La prensa deportiva, presenta unes premisses per seleccionar la 

inserció dels esports dins la pàgina del diari.  

a) L’esport o esports més practicats o seguits pels afeccionats del país. 

b) L’esport, esports o activitats esportives productores de publicitat. 

c) L’esport o esports en els que els seus esportistes o equips comptin amb un major 

nombre de seguidors. 

d) Les competicions que reuneixen milers de practicants. 

e) Els esports, activitats o jocs esportius, federats o no, seguits per nombrosos 

practicants. 

El primer punt imposa ja el criteri de l’estructura del mitjà amb la distribució dels espais i 

pàgines, dedicant-se, en el cas dels diaris esportius espanyols, el 50%, com a mínim, al futbol, 

xifra que pot elevar-se al 80%. La resta del percentatge es reparteix entre els altres esports a 

parts molt desiguals. Aquest fet s’entén perquè els diaris esportius, concebuts com a negoci, 

busquen el màxim rendiment a la inversió realitzada per les empreses editores en l’esport 

espectacle i per això la informació del futbol s’endu el gruix de la paginació. (Alcoba, 1999: 27). 

 

11
Alcoba, Antonio. La prensa deportiva. Madrid. Universidad Complutense de Madrid, 1999 
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1.5.1. Els diaris esportius espanyols 

Els diaris esportius espanyols s’han convertit en focus d’expansió d’alguns pocs esports, ja que 

la visió dels seus responsables de la informació sol centrar-se en les àrees que dominen. 

Alcoba reivindica que “el diari esportiu, el primer que ha de fer és honor a la seva condició 

informativa especialitzada. Anomenar diari esportiu a un diari que dedica el seu espai a sis 

esports d’espectacle és un engany al client i un perill per a l’empresa periodística que l’edita.”  

Els diaris esportius espanyols produeixen beneficis, entre d’altres coses, perquè les redaccions 

són bastant més reduïdes que les dels diaris d’informació general i, en determinats mitjans, 

formades per un personal col·laborador i escassament especialista. En aquest sentit, Alcoba 

opina que aquesta situació de la llei del mínim esforç amb la qual semblen conformar-se les 

empreses editores, pot variar en el moment que el públic afeccionat es cansi d’aquesta rutina i 

pel mateix preu i amb una informació no tan extensa, però si més sòlida, abandonin aquests 

mitjans i passin als d’informació general. (Alcoba, 1999: 33) 

1.6. Els principals diaris esportius de l’actualitat 

Actualment a Espanya, el repartiment entre els diferents editors esportius és el següent:  

El Mundo Deportivo, el Marca i l’AS tenen una difusió que cobreix pràcticament tot el territori 

espanyol i l’Sport només per Catalunya. 

Aquests són els quatre grans diaris esportius de l’Estat Espanyol, però n’hi ha d’altres que 

s’estan començant a fer un lloc dins l’entorn, sobretot gràcies al món digital i de les xarxes 

socials. L’Esportiu o Sphera Sports en són alguns dels exemples.  

1.6.1. Mundo Deportivo 

Treu el seu primer exemplar l’1 de febrer de 1906 i el seu primer director va ser Narcís 

Masferrer. Inicialment es publicava com un setmanari, posteriorment amb freqüència 

interdiària i finalment, el 1929, ja com a diari. És el mitjà esportiu més antic a 

Catalunya i Espanya que segueix actiu en l’actualitat. El seu director és Santi Nolla. Fins 

fa poc tenia diverses denominacions, segons la província. Actualment es denomina 

Mundo Deportivo a tot el territori espanyol i té suplements interiors amb el nom del 

club de referència de la provincia, com MD Betis a Sevilla, MD Atlético a Madrid o MD 

Bizkaia a Bilbao, entre d’altres.  
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1.6.2. Sport 

Es va fundar l’any 1979 amb Antonio Hernández Filloy com a director i el seu primer 

exemplar surt el 3 de novembre. És un diari que dedica el 70% de la seva informació al 

FC Barcelona. Actualment, el seu director és Ernest Folch. S’edita a Barcelona i té 

corresponsals a les principals ciutat d’Espanya i als països més importants de l’àmbit 

futbolístic. En els últims anys ha iniciat una política d’expansió amb la creació de diaris 

germans a diverses províncies espanyoles, però amb noms diferents com el diari 

‘Deporte’ a Galícia o el ‘Equipo’ a Aragó.  

1.6.3. Marca 

Es va fundar l’any 1938 a Sant Sebastià amb Manuel Fernandez-Cuesta Melero com a 

director. Al novembre del 1942 passa a ser una publicació diària i anys després canvia 

de seu per instal·lar-se definitivament a Madrid. Forma part del grup Unidad Editorial i 

el seu actual director és Juan Ignacio Gallardo. Es caracteritza per oferir molta 

informació sobre el Madrid, però és un dels diaris que dóna més protagonisme als 

altres esports i és el diari més llegit a Espanya segons dades de l’últim EGM*.  

1.6.4. As  

Va ser fundat l’any 1967 per Luis Montiel Balanzat i és el segon diari esportiu més 

important d’Espanya segons les dades de l’últim EGM*. El 12 de juliol del 1996 passa a 

formar part del Grupo Prisa, que li compra al Grupo Montiel. Alfredo Relaño passa a 

ser el nou director i actualment encara segueix ostentant aquest càrrec. Es caracteritza 

per oferir molta informació sobre el Reial Madrid.  

 

1.7. L’anàlisi dels mitjans 

L’anàlisi de contingut es basa en la lectura com a instrument de recollida d’informació. Una 

lectura que ha de ser sistemàtica, objectiva, replicable i vàlida. Allò més característic de 

l’anàlisi de contingut, i el que el distingeix d’altres tècniques d’investigació, és que és una 

tècnica que combina l’observació i la producció de dades, i la interpretació o anàlisi de dades. 

 

*PRISA BRAND SOLUTIONS (2016). EGM. 1ª ola 2016. Febrero-Marzo [article en línia] Consultat el: 

20/05/2016]  http://www.prisabs.com/pbs/egm/completo.pdf [Data de publicació: 2016]    

http://www.prisabs.com/pbs/egm/completo.pdf
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L’investigador i professor de la Universitat de Granada Jaime Andréu, cita Berelson en el seu 

article Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada12. Andréu diu que 

Berelson (1952: 18) sosté que l’anàlisi de contingut és una “tècnica d’investigació per a la 

descripció objectiva, sistemàtica i quantitativa del contingut manifest de la comunicació”. 

Segons aquesta definició l’anàlisi de contingut s’ha de sotmetre a certes regles.  

L’”objectivitat” es refereix a l’ús de procediments que poden ser utilitzats per altres 

investigadors de manera que els resultats obtinguts siguin susceptibles de verificació. La 

“sistematització” fa referència a pautes ordenades que engloben el total del contingut 

observat. La “quantificació” demana que es pugui xifrar numèricament la informació per a 

obtenir el recompte de les unitats i indicadors dels fenòmens que estem interessats en 

mostrar. 

Andréu també cita Hostil (1969: 5) que opta per una definició que aporta diversos aspectes 

molt importants respecte la definició realitzada per Berelson. “L’anàlisi de contingut és una 

tècnica d’investigació per a formular inferències identificant de manera sistemàtica i objectiva 

certes característiques específiques dins un text”. En aquest sentit deixa de banda l’aspecte 

quantitatiu i se centra més en el qualitatiu. Un altre autor que parla sobre l’anàlisi de 

continguts és Krippendorf (1990:28), que el defineix com “una tècnica d’investigació destinada 

a formular, a partir de certes dades, inferències reproduïbles i vàlides que poden aplicar-se al 

seu context”. L’element que afegeix és ‘context’ com a marc de referències on es 

desenvolupen els missatges i els significats.  

De totes les definicions, Andréu es queda amb la de Laurence Bardin (1996:32)13, que engloba 

totes les definicions. Defineix l’anàlisi de continguts com “el conjunt de tècniques d’anàlisi de 

les comunicacions que tendeixen a obtenir indicadors (quantitatius o no) per procediments 

sistemàtics i objectius de descripció del contingut dels missatges permetent la inferència de 

coneixements relatius a les condicions de producció/recepció d’aquests missatges”. 

  
12

ANDRÉU, Jaime (2001).Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. [article en línia] 

Granada, Centro de Estudios Andaluces. [Consultat el: 28/04/2016]  

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf [Data de publicació: 2001] 
 

13
Bardin, Laurence (1996). Análisis de contenido. Editorial Akal. 

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf


   

17 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 

1.7.1. Tècniques quantitatives: l’anàlisi de contingut 

La Teresa Velázquez parla sobre l’anàlisi de contingut en un dels seus apartats dins el llibre La 

investigación en comunicación14. L’anàlisi de contingut és una tècnica quantitativa per a la 

extracció de dades en aquells documents seleccionats com a mostra d’estudi d’una 

investigació, estudi o informe. (Velázquez, 2011: 117).  Velázquez afegeix que la definició 

clàssica d’aquest instrument la va donar Bernard Berelson en el seu llibre Content Analysis in 

Comunications Research, publicat el 1952, i defineix com: “Una tècnica d’investigació per a la 

descripció objectiva, sistemàtica i quantitativa del contingut manifest de la comunicació”.  

Per tant, en primer lloc es tracta d’una tècnica d’indagació, recerca i investigació que ha de ser 

objectiva i clara, i facilitar dades quantificables i verificables. De la mateixa manera, ha de ser 

sistemàtica, és a dir, tenir en compte totes les dades del text, i quantitativa, les dades han de 

ser expressades de forma numèrica i, sobretot, referir-se al contingut manifest, aquell 

expressat en el text a nivell de superfície textual i no latent. (Velázquez, 2011: 117) 

Un dels primers treballs d’anàlisi de contingut el va realitzar G.I. Speed12, analitzant la 

morfologia de la premsa de finals del segle XIX. Es va fixar en: l’extensió de la unitat d’anàlisi 

respecte la pàgina en la què apareixien, la seva ubicació a la pàgina, la data de publicació, el 

tipus de gènere o forma d’expressió, etc. (Velázquez, 2011: 118) 

Una altra perspectiva per a abordar l’anàlisi de contingut la trobem en l’hemerografia 

proposada per Jacques Kayser. Segons Kayser, la realització d’un anàlisi hemerogràfic ha de 

contenir les següents categories: 

1) Presentació dels missatges 

2) Categories de medició 

a. Valoració 

b. Emplaçament 

c. Ubicació 

d. Titulació 

e. Compaginació 

  
14

VILCHES, Lorenzo (2011). La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital. 

Barcelona, Editorial Gedisa. Tema 5. Técnicas cuantitativas: El análisis de contenido. pp. 117-121. 
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3) Tipus de mitjà, morfologia i empresa 

4) Elements estructurals 

a. Publicitat 

b. Espai de redacció 

5) Unitats de redacció-classificació de materials d’acord a: 

a. Gènere 

b. Origen dels textos 

c. Marc geogràfic 

d. Objectiu 

e. Contingut 

Velázquez creu que el llibre El análisis de contenido de Klaus Krippendorff mereix una menció 

especial. Krippendorff diu que quan duem a terme una anàlisi de contingut, hem de plantejar-

nos sis preguntes clau: 

 Quines dades s’analitzaran? 

 Com es definiran? 

 Quina és la població de la qual s’extreuen aquestes dades? 

 Quin és el context en relació amb les dades que s’analitzen? 

 Quins són els límits de l’anàlisi? 

 Quin és l’objectiu de les inferències? 
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2) METODOLOGIA DE TREBALL 

2.1. L’objecte d’estudi: el futbol sala als mitjans esportius espanyols 

El futbol sala es considera un esport minoritari ja que, tot i que el seu nombre de practicants és 

cada vegada més elevat dins l’Estat espanyol, la difusió mediàtica que se li dóna no correspon 

a la seva grandesa i a la seva importància dins la societat i sobretot, dins el creixement i 

desenvolupament dels infants. Tal com diu Diego Bernabé, responsable de l’àrea d’anàlisi de 

patrocinis a Kantar Media España, “el futbol sala disputa a Espanya una dura carrera per 

explotar tot el potencial que se li suposa per les seves característiques com a modalitat 

esportiva. Practicat per molts i amb una indubtable espectacularitat, l’ombra del futbol, el seu 

germà gran, segueix sent allargada i complicant l’accés a aquest esport d’un públic majoritari”.  

Malgrat l’ombra del futbol, la Lliga Nacional de Futbol Sala (LNFS) fa anys que està fent grans 

passos cap a la major difusió de la seva activitat i treballant per a la professionalització de les 

seves estructures i dels clubs que en formen part. Tot això, i encara que actualment no 

estiguem en una època de generositat inversora en patrocinis, està donant lloc a un producte 

que constitueix una oportunitat molt vàlida per a empreses que pretenguin accedir al món de 

l’esport. En aquest sentit resulta determinant la labor de la LNFS per a aconseguir la major 

difusió possible de les seves competicions als mitjans de comunicació i garantir als 

patrocinadors, tant propis com dels equips, la màxima exposició a aquests mitjans.15  

Fa cinc anys Marca TV va apostar pel futbol sala, retransmetent un partit cada cap de setmana 

en directe per a tota Espanya. A més a més, per diverses cadenes autonòmiques de Galícia, 

Catalunya, Madrid, Euskadi, Múrcia, Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó, també es 

televisaven partits cada setmana. Actualment és Teledeporte qui emet un partit setmanal i les 

televisions autonòmiques segueixen fent feina per a la difusió del futbol sala.  

 

 

 

15
Bernabé, Diego. LNFS: Un escaparate en crecimiento. [article en línia] LNFS, Madrid. [Consultat el 

27.04.2016] http://www.lnfs.es/blogs/LNFS-escaparate-crecimiento-46298122011.html  

http://www.lnfs.es/blogs/LNFS-escaparate-crecimiento-46298122011.html
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Un altre cas, però, és el protagonisme a la premsa escrita dels principals diaris esportius 

espanyols. És cert que en diaris locals se li dóna més protagonisme a esports més minoritaris 

com el futbol sala, però la informació és molt centrada en l’equip de la localitat i no tant en 

general. Per professionalitzar un esport, una de les coses més necessàries són els diners, i el 

futbol sala en disposa de pocs. Els clubs tenen moltes dificultats per arribar a final de mes i 

pagar els seus jugadors al dia. No fa gaires anys, tots els jugadors de Primera Divisió tenien uns 

bons sous, no desorbitats com els del futbol, però els permetia viure del futbol sala. A Segona 

Divisió eren més baixos, però els jugadors també podien viure de l’esport i a Segona Divisió B 

també es cobrava cada mes. Actualment la dinàmica ha canviat. De Tercera Divisió cap a baix, 

la immensa majoria de jugadors paguen una quota mensual per jugar i és a partir de Segona 

Divisió B on no has de pagar res durant la temporada, però els jugadors tampoc cobren. A 

Segona Divisió amb prou feines tenen un sou digne, contant que entrenen un mínim de quatre 

dies a la setmana i a Primera Divisió hi ha molts jugadors, en teoria professionals, que han de 

compaginar el futbol sala amb una altra feina per arribar a final de mes. Amb això volem dir 

que el futbol sala encara ha de créixer molt, perquè té molt potencial, i els mitjans de 

comunicació poden aportar el seu granet de sorra donant-li més protagonisme a les seves 

publicacions.  

2.2. Objectius del treball 

L’objectiu principal d’aquest Treball Final de Grau és determinar si el futbol sala té el 

protagonisme suficient i adequat dins els mitjans de comunicació esportius espanyols. Això 

s’ha dut a terme fent un anàlisi del contingut durant els mesos de febrer i març de 2016, dos 

mesos amb certa activitat important dins el món del futbol sala i que ha aportat dades prou 

rellevants per a treure’n conclusions sòlides.  

S’ha fet un recull d’informació bibliogràfica per poder desenvolupar una marc teòric relacionat 

amb el tema i, a més, s’han escollit els quatre diaris principals de l’Estat Espanyol; l’AS, el 

Marca, el Mundo Deportivo i l’Sport i tots ells s’han consultat diàriament des de l’1 de febrer 

fins al 31 de març de 2016 a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General UAB, (l’únic 

lloc a Barcelona i rodalies on hi havia la possibilitat de consultar els quatre diaris de manera 

gratuïta) i s’han anat recollint totes les notícies relacionades amb el futbol sala. Prèviament es 

van fer unes taules per recopilar la informació i poder extreure les dades dels diaris consultats.  
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A part de les dades dels diaris en format paper, també s’han recollit les dades del format 

digital, consultant els quatre webs de referència. Un cop extretes totes les dades, ha arribat el 

moment d’analitzar-les i plasmar-les en gràfics i taules per conèixer els valors que es buscaven.  

A part, s’han fet unes petites entrevistes als periodistes responsables del futbol sala dels 

quatre mitjans per tal d’ampliar la informació i ajudar a respondre la hipòtesi plantejada.  

Aquest TFG presenta una introducció on s’explica el perquè del treball, la seva presentació i la 

motivació que ha portat l’autor a realitzar-lo. Seguidament hi ha un marc teòric que indaga 

sobre tot allò relacionat amb un esport com el futbol sala i després un anàlisi de les dades en el 

què es fa de manera global i després de manera més específica diferenciant per publicacions i 

també separant el format paper del digital. Finalment hi ha unes conclusions que tracten 

d’agrupar tots els coneixements adquirits durant aquesta recerca i respondre la hipòtesi 

plantejada a l’inici basant-nos en els resultats obtinguts.  
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3) INVESTIGACIÓ DE CAMP 

3.1. Presentació de l’anàlisi 

En primer lloc, a la fase de preanàlisi, s’ha organitzat la investigació i s’han escollit els diaris 

que formarien part de la mostra de l’estudi. Al tractar-se d’un esport minoritari com el futbol 

sala, s’ha decidit escollir els quatre principals diaris esportius de l’Estat Espanyol, que és on, en 

més o menys mesura, apareixeria informació. El fet d’escollir l’AS i el Marca per una banda, i 

l’Sport i el Mundo Deportivo per l’altra, també respon a la necessitat de diferenciar si als diaris 

editats a Madrid es parla més de futbol sala que als editats a Barcelona, o a l’inversa. 

D’aquests quatre diaris, s’ha analitzat el format paper i el digital, ja que tots quatre compten 

amb una web de referència amb un flux continu d’informació. No s’ha optat per escollir cap 

diari generalista perquè la informació és ínfima i el futbol sala hi apareix en comptagotes, i els 

resultats serien molt pobres per extreure’n conclusions sòlides. Un cop escollits els quatre 

mitjans, s’ha passat a delimitar el temps d’anàlisi. 

 Per delimitar-lo s’han escollit dos mesos, febrer i març de 2016, en els quals hi havia setmanes 

amb molta activitat relacionada amb el futbol sala a Espanya i Catalunya, i d’altres amb menys 

partits. Això també ens servia, a part de per extreure més dades, per veure si el futbol sala té 

el mateix protagonisme en els mitjans de comunicació quan hi ha competicions especials que 

quan hi ha només lliga domèstica. Durant aquests dos mesos s’ha disputat l’Europeu de 

seleccions, eliminatòries de la Copa del Rei, partits de lliga de la LNFS i la Copa d’Espanya, una 

de les competicions més importants en l’entorn de futbol sala espanyol.  

Un cop delimitat el temps d’estudi i d’anàlisi, es van marcar uns ítems amb l’elaboració d’unes 

fitxes per analitzar cada dia les notícies que poguessin aparèixer en els quatre diaris esportius, 

tant en el seu format paper com el digital. Les fitxes eren diferents segons el format.  
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El recull de dades del paper s’ha fet de mitjançant dues taules. La primera era obligatòria per a 

cada dia i hi ha els següents ítems: 

 Nom del diari 

 Data 

 Total de pàgines 

 Total de pàgines que parlen de futbol sala 

 Número de les pàgines 

 Si estaven firmades per un periodista o eren agafades d’agència.  

La segona taula s’ha utilitzat només en els casos que hi hagués notícies de futbol sala el dia en 

qüestió i té els següents punts: 

 Nom del diari 

 Data 

 Espai que ocupa la informació dins la pàgina 

 Titulació de la o les notícies/informacions. 

 Si hi ha declaracions dins la notícia i si està o no acompanyada d’una fotografia. 

 El contingut de què parla.  

Pel que fa al recull de dades del digital, les fitxes són similars però canvien alguns punts. En 

aquest cas la primera taula consta de només quatre ítems, que són els següents: 

 Nom del diari 

 Data 

 Si apareixia en la portada del digital 

 Si estaven firmades per un periodista o eren agafades d’agència 

La segona taula també varia una mica i consta dels següents punts: 

 Nom del diari 

 Data 

 Titulació de la o les notícies/informacions. 

 Si hi ha declaracions dins la notícia i si està o no acompanyada d’una fotografia. 

 El contingut de què parla. 
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Amb aquest recull d’informació podem determinar certs aspectes que poden ser rellevants per 

a fer un anàlisi més acurat i extreure conclusions sòlides. S’ha dut a terme una comparació 

global dels quatre diaris, diferenciant entre el format paper i el digital.  

3.1.1. Anàlisi del format paper 

En l’anàlisi del format paper s’ha diferenciat entre un recull de dades global dels quatre diaris 

durant els dos mesos, i un altre més detallat en el qual s’ha analitzat cada diari per separat i en 

el que s’ha dividit l’anàlisi per setmanes. A més, també s’ha fet un informe dels quatre dies 

més rellevants i una comparativa entre el pes dels dos equips catalans més importants.  

3.1.1.1. Anàlisi global 

Un primer aspecte important és el percentatge que ocupa el futbol sala del total de pàgines 

analitzades. Aquesta informació la obtenim comptant el nombre total de pàgines dels quatre 

diaris durant els dos mesos i el nombre de pàgines que dediquen al futbol sala. Això ens 

permet saber quina rellevància té el futbol sala en els mitjans de comunicació espanyols.  

Una altra dada interessant ha estat saber el nombre total de notícies que han aparegut durant 

aquests dos mesos d’anàlisi. Diàriament apareixen als diaris moltes notícies relacionades amb 

molts dels esports que es practiquen arreu del món i més concretament a l’Estat Espanyol i a 

Catalunya. Saber el nombre de notícies relacionades amb el futbol sala que han sortit al llarg 

d’aquests gairebé seixanta dies, ens donarà una mostra prou significativa del que representa el 

futbol sala en aquest país. 

En l’apartat de contingut es diferencia el tipus de peça periodística que apareix i el fet 

d’analitzar les informacions per gènere, ens permet conèixer els formats periodístics que més 

s’utilitzen en les diferents publicacions, i això ens fa veure si els diaris simplement expliquen el 

què succeeix, interpreten la informació, opinen sobre el món del futbol sala o si creen 

continguts més enllà d’allò purament informatiu. Aquest anàlisi és més de caire qualitatiu i en 

aquest apartat podem diferenciar entre: crònica, prèvia, notícia, entrevista o article d’opinió.  

Un altre aspecte important és l’espai que ocupa la informació a la pàgina o pàgines en concret. 

Això ens permet veure el pes que té el futbol sala al diari i la importància que li donen els 

redactors i sobretot els directors, que són els que al final prenen les decisions més rellevants.  
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En aquest cas s’ha mirat si les informacions ocupaven més d’una pàgina, una pàgina sencera, 

mitja pàgina, un quart de pàgina, determinant si apareix en el marge superior o en l’inferior o 

menys d’un quart de pàgina. Això ho podrem fer només en el cas del format paper, ja que en el 

digital és complicat determinar un punt o espai concret. 

A més d’analitzar l’espai que ocupa cada informació dins la pàgina, també hem determinat si 

les informacions apareixien en pàgines parells o senars, que és un aspecte que ens pot servir 

per determinar la importància que li donen als articles relacionats amb el futbol sala.  

Dins aquest anàlisi global en el qual extraiem dades dels quatre diaris i les sumem, també hem 

analitzat dos aspectes més per acabar de polir les dades i fer-les més precises.  

Un és si les notícies estan firmades per un periodista o són recollides de les agències de 

comunicació. Un aspecte que ens permet veure si els mitjans tenen una persona encarregada 

del futbol sala o si per contra tendeixen més a recórrer a les notes de premsa de les agències 

de notícies.  

Dos ítems més són precisar si hi ha declaracions dels protagonistes o no i també s’ha 

determinat si a la notícia l’acompanya una fotografia per il·lustra-la o per contra el text apareix 

sol. 

Per últim, s’han comptabilitzat les vegades que el futbol sala apareix en portada durant 

aquests dos mesos d’anàlisi.  

En aquesta primera part, en què s’han analitzat vuit aspectes destacats de les publicacions, 

totes les dades són de caire global, incluint dins l’anàlisi els quatre diaris alhora, sense 

diferenciar per publicacions.  

3.1.1.2. Anàlisi diferenciat per diaris 

En aquest segon apartat de l’anàlisi del format paper, s’ha acurat més el recull de les dades i 

s’ha diferenciat per diaris, i a més, s’ha dividit l’anàlisi per setmanes. Així doncs, s’han seguit 

els mateixos vuit passos que en l’apartat anterior però el fet d’analitzar cada diari per separat 

ens ha ajudat a veure quins són els que li donen més protagonisme al futbol sala i quins 

menys.  
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L’altre aspecte important dins aquesta recerca diferenciada per publicacions és el fet d’haver-

ho estructurat per setmanes, que ens ha servit per veure en quin tram d’aquests dos mesos hi 

ha més activitat relacionada amb el futbol sala en els mitjans i, com sabem en quines dates hi 

va haver esdeveniments especials com l’Europeu o la Copa d’Espanya, també hem pogut 

detallar si la celebració d’aquests campionats ha comportat un canvi en la rutina habitual dels 

diaris, comparant-ho amb setmanes en les quals només hi havia competició domèstica. En 

aquesta recerca s’han fet 8 taules de dades per cada diari, és a dir, un total de 32 taules 

acompanyades dels seus gràfics de percentatges. D’aquesta manera s’ha analitzat: 

 El percentatge de pàgines que ocupa el futbol sala dins el total de cada mitjà i el total 

de notícies que hi han aparegut durant cada setmana, dada que ens autoritza a 

determinar quin és el mitjà que aposta més pel futbol sala.  

 Els gèneres que s’utilitzen per parlar de futbol sala, un aspecte de caire més qualitatiu 

que determina el grau d’implicació del mitjà amb aquest esport, ja que si només hi ha 

prèvies i cròniques, voldrà dir que hi passen molt per sobre i no hi aprofundeixen amb 

entrevistes o articles d’opinió.  

 Un ítem més és precisar si hi ha declaracions dels protagonistes o no.  

  L’espai que ocupen les notícies dins de cada diari i de cada pàgina o pàgines i si estan 

a les pàgines parells o a les senars.  

 Per últim, tres aspectes més a destacar són si la notícia està firmada per un periodista 

o si pel contrari prové d’alguna agència de comunicació; si van acompanyades d’una 

fotografia i quantes vegades ha aparegut el futbol sala en portada.  

3.1.1.3. Desglossament dels dies més rellevants 

En aquest punt s’ha decidit agafar els dies amb una activitat/acte més rellevant i fer una 

comparativa de com l’han tractat els quatre diaris. S’ha escollit un esdeveniment relacionat 

amb cada una de les quatre competicions que s’han disputat durant aquests dos mesos 

d’anàlisi (LNFS, Copa del Rei, Copa d’Espanya i Europeu) per tal de donar-li la mateixa 

importància a totes i veure també si a una li donen més protagonisme que a l’altra i trobar uns 

possibles perquès.  
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1) 13 i 14 de febrer del 2016:  

El dia 13 es va disputar la gran final de l’Europeu de Sèrbia que va enfrontar Rússia i 

Espanya, dues de les seleccions més importants del món i unes habituals en les finals 

dels campionats. En aquesta final la Selecció Espanyola es va imposar amb claredat 

aconseguint el seu setè títol europeu. També és interessant veure què van fer els diaris 

el dia després que Espanya es proclamés Campiona d’Europa per setena vegada.  

  

2) 20 i 21 de febrer del 2016: 

El dia 20 es va celebrar part de la 21a jornada de Lliga, que era la primera després de 

l’aturada per l’Europeu. Hi havia un partit interessantíssim entre Movistar Inter i 

ElPozo Murcia i aquí s’ha analitzat també el tractament previ i el tractament posterior 

a aquesta jornada.  

  

3) 23 i 24 de febrer del 2016:  

El dia 23 es jugaven els partits de tornada de les semifinals de la Copa del Rei que van 

enfrontar el Palma Futsal i el FC Barcelona Lassa per una banda, i ElPozo Murcia i 

l’Aspil Vidal Ribera Navarra per una altra. En aquest cas també hem comprovat què 

van publicar els diaris el dia següent de la disputa d’aquests dos partits que 

determinaven els finalistes de la Copa del Rei.   

  

4) 13 i 14 de març del 2016:  

El dia 13 es va disputar la gran final de la Copa d’Espanya celebrada a Guadalajara 

entre dos equips històrics, ElPozo Murcia i el Movistar Inter. Cal recordar que aquesta 

competició és una de les més importants de les que organitza la Lliga Nacional de 

Futbol Sala i la més esperada per afeccionats, equips, jugadors i entrenadors. A més, 

un Inter vs ElPozo és un dels partits que genera més expectativa a l’entorn del futbol 

sala. El Movistar Inter va guanyar la final en un partit molt competit i ajustat i el dia 14 

els diaris van parlar-ne.  
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Les dades extretes de l’anàlisi d’aquest quatre dies puntuals és prou significativa ja que et 

dóna una idea de la rellevància que té cada competició i del protagonisme i importància que li 

donen els diferents mitjans. D’aquest punt, s’ha decidit analitzar dos dies previs a la celebració 

dels esdeveniments importants i els altres dos són els dies posteriors a la celebració del partit 

o partits importants, així també ens ha permès conèixer com és el tractament previ que fan els 

mitjans d’un partit o esdeveniment important i com és el tractament posterior d’aquests.  

3.1.2. Anàlisi del format digital 

L’anàlisi del format digital ha estat molt similar al del paper, seguint els mateixos patrons i 

variant alguns petits detalls que requerien el canvi de format. D’aquesta manera, s’ha fet un 

anàlisi mensual on s’han analitzat quatre aspectes. Igual que en l’anàlisi anterior, també s’han 

escollit els mateixos quatre dies que s’han considerat més rellevants per tal de veure com els 

han tractat des del digital.  

3.1.2.1. Anàlisi del digital 

A l’hora d’analitzar el format digital, i en comparació amb l’anàlisi del paper, no podem 

comptar el nombre total de pàgines que ocupa el futbol sala respecte del total, ja que no 

disposem d’un nombre concret de pàgines diàries.  

Per tant, en aquest recull de dades el començarem comptabilitzant les notícies de futbol sala 

que durant aquests dos mesos de febrer i març de 2016, per separat, hi ha a les quatres webs 

dels principals diaris esportius de l’Estat Espanyol.  

En l’apartat de contingut s’ha diferenciat el tipus de peça periodística que apareix i d’aquesta 

manera podem concretar quin és el gènere més utilitzat. Aquí, a banda de veure si se li dóna 

més protagonisme a la crònica, la prèvia, la notícia, l’entrevista o l’article d’opinió, s’ha afegit 

un gènere més que és el de la vídeonotícia, un recurs molt utilitzat des de l’aparició de les 

webs i que ha anat acompanyat del creixement exponencial de concepte audiovisual en la 

premsa, tant generalista com sobretot a l’esportiva.  
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Per tancar l’anàlisi del format digital s’han fet tres anàlisis més que són saber si la notícia ve 

firmada per un periodista o si per contra és agafada d’agències o no ve firmada; i determinar si 

hi ha declaracions dels protagonistes. Un últim aspecte que s’ha analitzat en el format paper i 

que en l’anàlisi digital pateix un petit canvi, és determinar i diferenciar si el text ve acompanyat 

d’una fotografia o d’un vídeo, que com hem dit abans és un recurs cada vegada més usat. 

Durant aquest anàlisi mensual, s’han fet unes taules diferenciant el diari i els quatre períodes 

de cada mes per tal de tenir les dades desglossades i després s’ha fet una justificació del 

quadre.  

3.1.2.3. Desglossament dels dies amb més informació 

Aquest punt segueix la mateixa estructura que el format paper. S’han escollit els mateixos 

quatre dies (13-14 de febrer, 20-21 de febrer, 23-24 de febrer i 13-14 de març) que 

coincideixen amb la celebració de partits i/o esdeveniments importants explicats anteriorment 

en el punt 3.1.1.3 i d’aquí s’han extret les conclusions de com és el tractament i quina 

importància li dóna cada mitjà al futbol sala i a cada competició i com és el treball previ i 

posterior en cada cas.  
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3.2. L’anàlisi de les dades 

3.2.1. Anàlisi global del format paper 

Un cop recollides totes les dades de les mostres, establim els resultats de l’anàlisi. Comencem 

per l’anàlisi global dels quatre diaris durant els dos mesos.   

El primer resultat que trobem és el nombre de pàgines que dediquen els quatre diaris, l’AS, el 

Marca, el Mundo Deportivo i l’Sport, al futbol sala respecte el total. Durant els mesos de febrer 

i març del 2016 s’han publicat un total de 10.335 pàgines, de les quals en 207 hi apareixia 

alguna informació relacionada amb el futbol sala.  

Taula i gràfic 1. Nombre de pàgines de futbol sala respecte del total 

Total de pàgines Pàgines de futbol sala Percentatge 

10.335 207 2% 

 

 

El gràfic és aclaridor i mostra de manera molt explícita el protagonisme que té el futbol sala en 

els principals mitjans de comunicació esportius. De les més de 10.000 pàgines publicades 

durant els mesos de febrer i març del 2016, només en 207, un pobre 2%, hi apareix el futbol 

sala. Aquesta informació quedarà ampliada i serà encara més explicita en la taula que 

determina l’espai utilitzat per a les informacions, ja que com veurem més endavant, no sempre 

s’utilitza la pàgina sencera. Només amb aquest gràfic ja ens podem fer una idea de l’interès 

que tenen pel futbol sala els grans mitjans de comunicació esportius d’Espanya.   
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2% 

Total de pàgines 

Pàgines de futbol sala 
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Taula 2. Total de notícies relacionades amb el futbol sala 

Durant aquests dos mesos d’anàlisi, s’han publicat 216 notícies relacionades amb el futbol sala. 

En aquest cas no podem comparar-ho amb el nombre total perquè no s’han comptabilitzat el 

nombre de total de notícies que han aparegut en els quatre diaris però podem dir clarament 

que són poques si comptem que hi ha més de 10.000 pàgines per omplir.  

Total de notícies de futbol sala 

216 

 

Taula i gràfic 3. Espai que ocupen les notícies de futbol sala en els diaris 

Com s’ha explicat anteriorment, en aquest punt s’ha determinat l’espai que ocupa cada notícia 

dins la pàgina. Al ser un anàlisi global, s’han sumat els valors dels quatre diaris durant els dos 

mesos per arribar a un total en cadascun dels cinc punts diferenciats.  

Espai que ocupa Percentatge 
Dues pàgines o més 14 12% 

Una pàgina 33 28% 

Mitja pàgina o més 35 29% 

Un quart de pàgina o més 16 13% 

Menys d’un quart de pàgina 22 18% 

 

 

En el gràfic veiem que en un 28% dels casos la informació de futbol sala ocupa una pàgina 

sencera, gairebé igual que els casos que ocupa mitja pàgina o més, que és un 29%.  
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En un 18% dels casos s’utilitza menys d’un quart de pàgina per a les informacions relacionades 

amb el futsal. Ja per sota, amb gairebé un 13%, trobem que les informacions ocupen un quart 

de pàgina o més i en un 12% s’utilitzen dues pàgines. Amb aquestes dades podem determinar 

que, generalment, els diaris, quan parlen de futbol sala, omplen una pàgina sencera o mitja 

pàgina, però això és a nivell general ja que les dades són la suma dels quatre diaris durant els 

dos mesos. Tot i que l’ús de la pàgina sencera sigui el més freqüent, si sumem els cops que 

ocupa menys d’una pàgina veiem que el valor és molt superior i es pot dir que, per norma, 

s’utilitza menys d’una pàgina per a publicar les informacions relacionades amb el futsal i això 

ens fa deduir que la majoria d’articles no són extensos.  

Taula i gràfic 4. Aparició de la informació en les pàgines parells o senars 

En aquest punt s’ha diferenciat entre l’aparició de la informació en les pàgines parells o en les 

senars i també s’han comptabilitzat els casos en què apareixen en totes dues, que és quan hi 

ha més d’una pàgina publicada sobre futbol sala. D’aquesta manera, un cop comptabilitzat tot, 

han sorgit les següents dades.  

Aparició de la informació en pàgines parells o senars Percentatge 

Parells 40 33% 

Senars 65 54% 

Ambdues 15 13% 

 

 

La taula i el gràfic ens ensenyen que en un 54% dels casos (65 vegades) la informació de futbol 

sala apareix en les pàgines senars dels diaris. Per tant podem dir que, tot no aparèixer amb 

molta freqüència, quan apareix, el futbol sala es considera un assumpte rellevant ja que 

l’aparició d’una notícia en les pàgines senars d’un diari denota major rellevància que si apareix 

a les pàgines parells.  
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Podem dir que el futbol sala apareix en més de la meitat de les ocasions a les pàgines 

rellevants dels quatre diaris esportius i, segons el mitjà, té una secció pròpia dins el diari. En el 

33% dels casos (40 vegades) la informació apareix en les pàgines parells i també cal destacar 

que en un 13% dels casos (15 vegades) la informació apareix en més d’una plana de manera 

consecutiva i en alguns casos particulars com el diari Marca, n’arriben a omplir fins a set degut 

a la consecució del setè títol Europeu per part de la selecció espanyola. D’aquest anàlisi global 

de l’aparició en les pàgines parells o senars, podem afirmar que en la mostra escollida hi ha 

algunes informacions rellevants que donen peu a grans informacions de futbol sala, això si, 

després veurem quins són els diaris que aposten més i fan més protagonista el futbol sala.  

Taula i gràfic 5. Notícies firmades o d’agència? 

Creiem que és bastant rellevant veure si la majoria d’informacions van firmades o si per contra 

són agafades directament d’agències com EFE o Europa Press. El fet d’anar firmades per un 

periodista del mitjà en qüestió, dóna més importància a la notícia i denota més treball al 

darrere.  

Notícies firmades o d’agència Percentatge 

Firmades 197 91% 

Agència 19 9% 

 

 

El gràfic ens aclareix els dubtes plantejats. Més del 90% de les notícies (197) venen firmades 

per un periodista del mitjà i això vol dir que en els quatre diaris tenen persones encarregades 

de redactar i preparar aquestes informacions. Un cop fet el recompte de les notícies, també 

s’ha vist reflectit que tant als mitjans editats a Madrid com als de Barcelona, hi ha un 

periodista que és el que té més pes a l’hora de tractar el futbol sala i que és el que fa la major 

part de les notícies relacionades amb aquest esport.  
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Hi ha altres redactors esporàdics que també elaboren peces i que més endavant, en l’anàlisi 

detallada, coneixerem. Per altra banda, només un 9% (19) de les notícies analitzades són 

agafades de les agències, cosa que reforça la idea de que la immensa majoria d’articles estan 

redactats i no són una simple còpia.  

Taula i gràfic 6. Notícies acompanyades per fotografies 

En aquest gràfic veurem quantes vegades s’utilitza el recurs de la fotografia per reforçar la 

informació.  

Notícies amb fotografia o sense Percentatge 

Amb fotografia 158 73% 

Sense fotografia 58 27% 

 

  

El 73% de les informacions (158) venen acompanyades d’una fotografia per reforçar-la. El fet 

d’introduir una fotografia dona més importància a la notícia ja que vol dir que s’utilitza més 

espai per a aquella informació i això comporta que també hi pugui haver més dades. Quan no 

hi ha fotografia, que en aquesta mostra és un 27% dels casos, és perquè es dedica molt poc 

espai a la notícia i acostumen a ser breus que aporten poques dades o informacions que no es 

tracten en profunditat.  

Taula i gràfic 7. Declaracions dels protagonistes 

En aquesta mostra veurem quantes vegades hi ha declaracions dels protagonistes a les 

informacions publicades. És cert que hi ha gèneres com la opinió que no requereixen de 

declaracions, però en la resta de gèneres analitzats es poden fer servir per reforçar la 

informació i donar-li més pes.  
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Declaracions dels protagonistes Percentatge 

Si 101 46,8% 

No 115 53,2% 

 

 

En aquesta mostra veiem que està molt repartit. En el 46,8% dels casos els quatre diaris 

inclouen declaracions dels protagonistes i, lleugerament per sobre, en un 53,2% dels casos no 

n’utilitzen. Els articles d’opinió no són els que més dominen dins els gèneres periodístics 

utilitzats i per tant crec que es podria fer més ús de les declaracions pera reforçar la informació 

i que, per tant, les notícies podrien estar més treballades.  

Taula i gràfic 8. Gènere periodístic utilitzat 

Aquesta és una de les taules més interessants, ja que coneixem els gèneres que més es tracten 

a l’hora de parlar de futbol sala. En aquest cas, recordem que és a nivell general i que més 

endavant veurem què fa cada diari en particular. Hem diferenciat cinc gèneres: prèvia, crònica, 

entrevista, notícia i opinió. 

Gèneres periodístics utilitzats Percentatge 

Prèvia 50 23,2% 

Crònica 59 27,3% 

Entrevista 10 4,6% 

Notícia 86 39,8% 

Opinió 11 5,1% 
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Un cop extretes les dades, veiem que el gènere més utilitzat per a donar informació de futbol 

sala és el de la notícia, que amb un 39,8% (86 vegades) està molt per sobre de la resta. Després 

venen la crònica i la prèvia, amb un 27,3% i un 23,2% respectivament, i ja més avall se situen 

els articles d’opinió (5,1%) i les entrevistes (4,6%). Un esport que compta amb tan poca 

presència d’entrevistes i articles d’opinió parla per si sol del protagonisme i importància que té 

per als mitjans que, com veiem clarament reflectit en el quadre i el gràfic, es dediquen 

simplement a informar a base de notícies, amb més o menys profunditat segons el cas, i a fer 

les prèvies i les cròniques dels partits. Unes prèvies i unes cròniques que generalment són poc 

extenses i poc treballades i que aporten molt poca informació respecte el partit o partits que 

es disputaran o s’han disputat. A més, en la majoria dels casos els protagonistes són els equips 

punters com el Movistar Inter, el Barça Lassa o ElPozo Murcia. A aquests tres equips, i sobretot 

als dos primers, se’ls dedica molt més espai i més atenció que a la resta i es combinen prèvies i 

cròniques extenses amb d’altres més minses. En el cas de les notícies, hi ha alternança de 

peces amb molta informació i d’altres on aquesta escasseja.  

Taula 9. Aparició del futbol sala en portada 

Per últim, s’han comptabilitzat les vegades que ha aparegut el futbol sala en portada durant 

aquests dos mesos.  

Aparició del futbol sala en portada 

15 

 

El futbol sala només ha aparegut en portada 15 vegades en els dos mesos de la mostra, i 

d’aquestes 14, 13 són el mes de febrer coincidint amb el tram final de l’Europeu de Sèrbia on 

la selecció espanyola hi estava implicada. El 14 de febrer, el dia després que Espanya es 

proclamés campiona d’Europa per setena vegada, és l’únic dia que el futsal ha estat 

protagonista en les quatre portades dels diaris analitzats, això sí, sense ser la notícia principal. 

Al mes de març només va aparèixer una vegada al Marca, i va ser coincidint amb la visita del 

Movistar Inter a la redacció del diari. Aquesta dada també diu molt sobre el pes del futbol sala 

als mitjans esportius, ja que ha de succeir quelcom extraordinari com la consecució d’una 

Eurocopa perquè aquest esport tingui cert protagonisme en la portada dels principals mitjans 

esportius espanyols. Això és més flagrant quan veus certes portades dedicades temes 

intrascendents o que simplement busquen generar conflictes.  
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Un cop finalitzada l’anàlisi global, podem reforçar la idea que generalment, el futbol sala té 

poc protagonisme als mitjans. Totes les dades que ens aporten els gràfics i les taules indiquen 

que la profunditat amb la qual es tracta la informació sovint no és l’adequada i que des dels 

principals mitjans esportius espanyols donen preferència a altres esports, principalment el 

futbol, que ocupa ben bé un 70% de la informació esportiva diària, deixant el futbol sala en un 

trist 2% del total.  

3.2.2. Anàlisi diferenciada per diaris del format paper 

Com s’ha explicat anteriorment, aquí durem a terme una anàlisi diferenciada dels quatre diaris 

i l’estructurarem per setmanes, fent un total de vuit comparacions en cadascun dels diferents 

aspectes tractats per veure com han cobert els mitjans cada període. Això ens permetrà acotar 

més la comparació ja que veurem a qui i a què li dona més protagonisme cada mitjà i també 

confirmar que la celebració de certs esdeveniments importants fa augmentar el nombre de 

notícies. Els vuit períodes s’han dividit de la següent manera. De l’1 al 7 de febrer; del 8 al 14 

de febrer; del 15 al 21 de febrer; del 22 al 29 de febrer; de l’1 al 6 de març; del 7 al 13 de març; 

del 14 al 20 de març i del 21 al 31 de març. Aquest últim període s’ha fet més llarg per tal de no 

deixar tres dies penjats i també perquè l’anàlisi sigui més dens, ja que van ser dies amb poca 

activitat.  

3.2.2.1. De l’1-7 de febrer 

Del primer període d’anàlisi s’han extret les següents dades: 

El primer que hem fet ha estat calcular el nombre de pàgines de futbol sala que s’han publicat 

respecte el total.   

Taula i gràfic 10. Pàgines totals/futsal durant la setmana de l’1 al 7 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Totals 318 312 308 296 

Futsal 6 8 6 8 

Percentatge 1,9% 2,6% 1,9% 2,7% 
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Com veiem en la taula i el gràfic, en la primera setmana d’anàlisi, cap dels quatre diaris utilitza 

més del 3% de les pàgines a parlar de futbol sala. Aquesta setmana era la de l’inici de l’Europeu 

de seleccions que es disputava a Sèrbia i en el que Espanya era una de les candidates al títol. 

Dedicar menys de 10 pàgines setmanals és quelcom pobre si tenim en compte la importància 

de l’esdeveniment.  

Taula 11. Nombre de peces de futbol sala durant la setmana de l’1 al 7 de febrer 

MD MARCA SPORT AS 

4 16 6 11 

 

En aquest quadre ja veiem que els diaris editats a Madrid li donen més protagonisme al futbol 

sala que els editats a Barcelona, i això serà habitual en gairebé totes les setmanes durant els 

dos mesos d’anàlisi. El Marca i l’AS superen la desena de notícies setmanals mentre que el 

Mundo Deportivo i l’Sport no arriben a una diària. La principal conclusió que extraiem és que 

des de la capital se li dona més importància a la selecció espanyola que des de la Ciutat 

Comtal.  

Taula i gràfic 12. Espai que ocupen les peces durant la setmana de l’1 al 7 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

2+ - - - 1 

1 - 6 - 1 

½+ - 1 1 1 
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Durant aquesta setmana, l’únic diari que utilitza més d’una pàgina és el diari AS, que el dia 2 de 

febrer fa un tractament previ molt extens de l’inici de l’Europeu en el que hi dedica tres 

pàgines amb articles diversos. El diari Marca, que és el que més notícies publica durant 

aquesta setmana, utilitza una pàgina sencera en sis ocasions aportant una àmplia informació 

sobre l’Europeu. El Mundo Deportivo i l’Sport hi dediquen majoritàriament menys d’un quart 

de pàgina amb notícies curtes i amb poca informació.  

Taula 13. La informació apareix en les pàgines parells, en les senars o en ambdues durant la 

setmana de l’1 al 7 de febrer? 

 MD MARCA SPORT AS 

Parells 3 - 3 1 

Senars 1 6 3 4 

Ambdues - 1 - 1 

 

Com ja s’ha explicat anteriorment, les pàgines senars són les més rellevants i en el quadre  

veiem que el diari Marca situa totes les seves notícies en aquestes pàgines. A més, hi ha un dia 

que va amb doble pàgina. L’Sport i el Mundo Deportivo ho tenen més repartit i no utilitzen en 

cap dels set primers dies de febrer la doble pàgina.  

Taula 14. Notícies firmades o d’agència durant la setmana de l’1 al 7 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Firmada - 16 2 11 

Agència 4 - 4 - 
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El quadre i el gràfic són molt aclaridors. Per una banda veiem que el Mundo Deportivo i l’Sport, 

els dos diaris que durant aquest període han donat menys protagonisme al futbol sala, utilitzen 

per norma notícies provinents d’agències. L’AS i el Marca, per contra, a més de tenir moltes 

més notícies de futbol sala que els diaris catalans, totes les que publiquen venen firmades per 

un periodista de la casa. En aquest cas les 16 peces del diari Marca les firma l’Óscar García que 

és l’encarregat, des de fa gairebé 20 anys, de tractar el futbol sala al diari espanyol i que va fer 

un ampli seguiment de l’Europeu des de Belgrad, en la que era la seva cinquena presència en 

un campionat com aquest. El diari AS també té un periodista que és el que més escriu sobre 

futbol sala. El Juanma Leiva, durant aquesta primera setmana, va fer 9 de les 11 peces, 

assistint també en directe a Sèrbia.  

Taula 15. En les peces hi ha declaracions i fotos durant la setmana de l’1 al 7 de febrer? 

Declaracions MD MARCA SPORT AS 

Si 2 8 2 3 

No 2 8 4 8 

Fotos MD MARCA SPORT AS 

Si 2 12 5 6 

No 2 4 1 5 

 

En el quadre doble veiem que la inclusió de declaracions en les notícies està bastant repartit i 

hi ha vegades que n’utilitzen i d’altres no. Els casos en què més s’inclouen frases dels 

protagonistes són en les prèvies, en les que hi podem trobar les sensacions, sobretot dels 

entrenadors, abans dels partits i que generalment estan extretes de les rodes de premsa 

prèvies.  
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Sobretot el diari Marca, que és el més actiu i el que fa peces més diverses, inclou declaracions 

dels protagonistes en notícies o articles treballats que amb la veu de jugadors i/o entrenadors 

dóna més pes als escrits. Pel que fa les fotografies, tots els quatre diaris n’acostumen a utilitzar 

per acompanyar el text. Depenent de la mida de la notícia, la foto és més gran o més petita 

però generalment se li dóna més importància al text i la fotografia és un simple suport gràfic.  

Taula i gràfic 16. Gèneres que apareixen durant la setmana de l’1 al 7 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Prèvia 2 3 2 2 

Crònica 1 4 2 3 

Entrevista - - - 1 

Notícia 1 8 2 3 

Opinió - 1 - 2 

 

 

En aquesta taula podem veure quin és el tipus de peça més utilitzada pels mitjans per parlar de 

futbol sala. En tres dels quatre diaris predomina la notícia per sobre de la resta, seguit de la 

prèvia i la crònica. La prèvia i la crònica són dos dels gèneres que més pes tenen en el món de 

l’esport ja que de cada partit que es disputa se’n pot fer. El diari AS utilitza tots els gèneres i és 

el que més reparteix, tocant-los tots en el total de les 11 peces. El Mundo Deportivo i l’Sport 

obvien, en aquesta primera setmana d’anàlisi en la que l’Europeu de seleccions era el gran 

al·licient, l’entrevista i l’opinió. Al diari Marca, per altra banda, generen debat amb un article 

sobre l’ús del porter-jugador en el dia previ al partit que enfrontaria la selecció espanyola amb 

la de Kazakhstan, una selecció que es caracteritza per fer servir de manera reiterada el joc de 

cinc.  
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Taula 17. Nombre de dies que el futsal apareix en portada durant la setmana de l’1 al 7 de 

febrer 

MD MARCA SPORT AS 

- - - - 

 

Cap dels quatre diaris fa aparèixer el futbol sala en portada durant la primera setmana del mes 

de febrer.  

3.2.2.2. Del 8-14 de febrer 

Del segon període d’anàlisi s’han extret les següents dades: 

Taula i gràfic 18. Pàgines totals/futsal durant la setmana del 8-14 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Totals 312 336 312 296 

Futsal 8 18 7 15 

Percentatge 2,6% 5,4% 2,24% 5,1% 

 

 

En aquest gràfic i en aquesta taula veiem que el protagonisme del futbol sala durant la 

setmana del 8 al 14 de febrer va créixer respecte la setmana anterior i els diaris van utilitzar 

més pàgines per a informar de l’Europeu de seleccions. Veiem que el Mundo Deportivo i 

l’Sport tenen una mitja d’una pàgina diària i el Marca i l’AS de més de dues pàgines diàries, 

situant i augmentant el percentatge per sobre del 5%.  
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Taula 19. Nombre de peces de futbol sala durant la setmana del 8 al 14 de febrer 

MD MARCA SPORT AS 

8 28 6 27 

 

En aquesta taula també veiem l’augment del protagonisme del futsal pel que fa a les peces 

publicades. Tots els diaris doblen el nombre de notícies respecte la setmana anterior, excepte 

l’Sport, que publica el mateix nombre. Hi ha dos aspectes que fan que creixi l’interès pel futbol 

sala: un és que es disputa el tram final de l’Europeu de Sèrbia i l’altre, i el que considerem més 

important, és que la selecció espanyola hi està present i lluita pel títol. El dia 9 de febrer es van 

començar a disputar els quarts de final, en un partit que enfrontava Espanya contra la Portugal 

de Ricardinho, el jugador del Movistar Inter que va ser un altre dels centre d’interès del 

campionat. Els dos dies amb més activitat en tots quatre diaris van ser el 13 i el 14 de febrer, 

quan Espanya es va proclamar campiona d’Europa per setena vegada. El Mundo Deportivo va 

publicar cinc articles en aquests dos dies. El Marca, una altra vegada dels més actius, va 

publicar-ne 13; l’Sport va ser el que menys va parlar-ne, fent només dues peces i l’AS va 

dedicar-hi fins a 16 notícies. Aquests dos dies van ser, sens dubte, els més rellevants dels dos 

mesos d’anàlisi.  

Taula 20. Espai que ocupen les peces durant la setmana del 8 al 14 de febrer 

  MD  MARCA SPORT AS 

2+ - 3 - 4 

1 1 4 1 2 

½+ 2 - 3 - 

¼+ 1 - 2 - 

-¼  1 - - 2 
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Aquí seguim contrastant que la informació ha augmentat i es veu reflectit l’espai que utilitzen 

els diaris per a publicar les informacions de futbol sala. El Marca i l’AS fan servir més de dues 

pàgines en tres i quatre ocasions respectivament. El 14 de febrer, coincidint amb la consecució 

del títol de campiona d’Europa per part de la selecció Espanyola, el Marca ocupa sis pàgines 

d’informació de futbol sala. Un altre fet a destacar és que tots els diaris utilitzen almenys una 

vegada una pàgina sencera i que només en tres ocasions s’utilitza menys d’un quart de pàgina, 

la diferència principal respecte la setmana anterior on l’ús del mínim espai era el que més 

destacava. 

Taula 21. La informació apareix en les pàgines parells, en les senars o en ambdues durant la 

setmana del 8 al 14 de febrer?  

 MD MARCA SPORT AS 

Parells 3 2 2 3 

Senars 2 2 4 1 

Ambdues - 3 - 3 

 

En aquest cas, l’Sport és el que utilitza més pàgines senars per a incloure la informació de 

futbol sala, però cal tenir present que tant el Marca com l’AS hi ha tres vegades que utilitzen 

les dues, és a dir, que fan servir dues pàgines o més per a publicar els diferents articles.  

Taula 22. Notícies firmades o d’agència durant la setmana del 8 al 14 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Firmada 7 28 5 27 

Agència 1 - 1 - 
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Aquí ja veiem com canvia la cosa respecte la setmana anterior. Si en la primera setmana vèiem 

com el Mundo Deportivo i l’Sport utilitzaven moltes peces de les agències de comunicació, 

aquí canvia i majoritàriament, hi ha un periodista que les firma. El Marca i l’AS segueixen en la 

seva línia i totes les peces publicades venen firmades per l’Óscar García en el cas del Marca i 

pel Juanma Leiva en el cas de l’AS, tots dos enviats especials a Sèrbia. Al Mundo Deportivo 

predominen les peces firmades pel Manuel Segura i n’hi ha una, la crònica de la final Espanya 

vs Rússia, del Vladimir Stankovic. A l’Sport se les reparteixen entre el David Rubio i l’Alejandro 

Alcázar. 

Taula 23. En les peces hi ha declaracions i fotos durant la setmana del 8 al 14 de febrer? 

Declaracions MD MARCA SPORT AS 

Si 2 15 4 9 

No 6 13 2 18 

Fotos MD MARCA SPORT AS 

Si 6 22 3 22 

No 2 6 3 5 

 

En aquest quadre doble veiem que les declaracions en les notícies està bastant repartit, amb 

un lleuger augment pel que fa als casos en què no n’hi ha. El Mundo Deportivo només n’inclou 

en la prèvia i en la crònica de la final. El diari Marca crea molts articles diversos i inclou 

declaracions en les prèvies i cròniques i també en aquelles peces que parlen d’algú en concret. 

L’Sport fa igual que el Mundo Deportivo i les inclou en prèvies i cròniques, i l’AS, en el que 

predominen les peces sense declaracions, les inclou en els articles on parlen de les rodes de 

premsa d’entrenadors o jugadors. Pel que fa a les fotografies, la gran majoria de les peces 

venen acompanyades d’una imatge de recurs per reforçar la informació.  
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Taula i gràfic 24. Gèneres que apareixen durant la setmana del 8 al 14 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Prèvia 1 4 2 4 

Crònica 3 4 3 4 

Entrevista - 2 1 - 

Notícia 3 16 - 17 

Opinió 1 2 - 2 

 

 

El quadre i el gràfic ens indiquen clarament que la notícia és el gènere més utilitzat en tots els 

diaris excepte en l’Sport, que fa servir més la crònica. Això denota el tractament d’uns i dels 

altres. L’Sport i el Mundo Deportivo gairebé es limiten a fer cròniques i prèvies i a passar per 

sobre de la resta d’informacions. El Marca i l’AS, per la seva banda, aprofundeixen més i fan un 

nombre molt més elevat d’articles, i més concretament de notícies. A part de fer les prèvies i 

cròniques corresponents, també busquen i troben altres informacions rellevants de la selecció 

espanyola i de les altres seleccions participants en el campionat que són noticiables i les hi 

donen un espai al diari. En el dia de la final entre Espanya i Rússia, els diaris editats a Madrid 

fan articles sobre la història de les finals, dels enfrontaments entre Rússia i Espanya i tota una 

feina de documentació que aporta més informació al lector i en la que hi són presents ex-

jugadors que parlen sobre les seves experiències.  

Taula 25. Nombre de dies que el futsal apareix en portada durant la setmana del 8 al 14 de 

febrer 

MD MARCA SPORT AS 

3 4 1 3 
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Durant aquesta segona setmana d’anàlisi és la primera vegada que el futbol sala  té 

protagonisme en les portades dels quatre diaris. El 14 de febrer, el dia després que Espanya es 

proclamés campiona d’Europa per setena vegada, va ser l’únic dia que el futbol sala va 

aparèixer en primera plana en els quatre diaris. Cal dir, però, que sempre apareixia en els 

marges superior, inferior o lateral i mai com a notícia principal, que sempre era pel Madrid o 

pel Barça segons el diari. En la següent imatge es poden veure les quatre portades del dia 14 

de febrer del 2016.  

 

3.2.2.3. Del 15 al 21 de febrer 

Del tercer període d’anàlisi s’han extret les següents dades: 

Taula i gràfic 26. Pàgines totals/futsal durant la setmana del 15 al 21 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Totals 340 332 328 304 

Futsal 2 5 2 4 

Percentatge 0,59% 1,5% 0,6% 1,3% 
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Novament, el primer quadre ja ens indica quina serà la tendència i el flux de notícies al llarg de 

la tercera setmana d’anàlisi. Un cop finalitzat l’Europeu de seleccions, el protagonisme del 

futbol sala va disminuir considerablement. Els diaris catalans van passar d’utilitzar set i vuit 

pàgines a utilitzar-ne només dues al llarg de la setmana. El Marca i l’AS, per la seva banda, van 

passar de 18 i 15 a cinc i quatre respectivament i cap dels quatre diari arribava a ocupar el 2% 

de les pàgines totals. 

Taula 27. Nombre de peces de futbol sala durant la setmana del 15 al 21 de febrer 

MD MARCA SPORT AS 

3 9 3 5 

 

Com hem dit anteriorment, la finalització del campionat d’Europa va ser un fet clau per la gran 

disminució d’informació. En la taula veiem que tres dels quatre diaris no superen les cinc 

notícies setmanals i només el diari Marca en publica un total de nou. Entre els quatre mitjans 

van publicar un total de 20 notícies, que són vuit menys que les que va publicar el Marca la 

setmana anterior o set menys que l’AS. Aquestes dades són molt significatives i demostren que 

el futbol sala perd molt protagonisme i molt pes dins els mitjans si no hi ha un esdeveniment 

excepcional. El 15 de febrer, tots quatre diaris publiquen notícies sobre la selecció espanyola i 

la consecució del setè títol europeu però després venen uns dies de sequera en que, per 

exemple l’Sport i l’AS passen fins a tres i quatre dies sense cap tipus d’informació. Amb el 

retorn d’alguns partits de lliga apareixen prèvies i cròniques. El Marca és l’únic que gairebé 

cada dia publica quelcom. 

Taula i gràfic 28. Espai que ocupen les peces durant la setmana del 15 al 21 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

2+ - - - - 

1 1 3 - 1 

½+ - 1 2 - 

¼+ - 1 - 2 

-¼  1 - - - 
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En el quadre veiem com durant aquesta setmana cap dels diaris utilitza la doble pàgina, al 

contrari que l’anterior en la què fins en set ocasions se superaven les dues pàgines. El gruix 

d’informació és molt pobre i només el Marca utilitza en més d’una ocasió la pàgina sencera. 

L’Sport en té prou amb mitja pàgina.  

Taula 29. La informació apareix en les pàgines parells, en les senars o en ambdues durant la 

setmana del 15 al 21 de febrer? 

 MD MARCA SPORT AS 

Parells - - 1 - 

Senars 2 5 1 3 

Ambdues - - - - 

 

Aquí veiem que, tot i haver-hi poca informació, la majoria apareix en les pàgines senars, les 

més rellevants.  

Taula i gràfic 30. Notícies firmades o d’agència durant la setmana del 15 al 21 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Firmada 2 9 3 5 

Agència 1 - - - 
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La tendència segueix sent la mateixa que la setmana anterior i tots quatre diaris es decanten 

perquè un periodista faci les peces. Pel que fa a les firmes, al Marca segueix escrivint 

majoritàriament l’Óscar García amb vuit de les nou peces publicades i és al Mundo Deportivo i 

a l’AS on el Celes Piedrabuena i el JA Ezquerro respectivament, agafen el relleu del Manuel 

Segura i el Juanma Leiva.  

Taula 31. En les peces hi ha declaracions i fotos durant la setmana del 15 al 21 de febrer? 

Declaracions MD MARCA SPORT AS 

Si 1 4 2 2 

No 2 5 1 3 

Fotos MD MARCA SPORT AS 

Si 2 6 3 3 

No 1 3 - 2 

 

En el  quadre veiem com les peces sense declaracions dominen lleugerament per sobre de les 

que si que en tenen. Segueixen apareixent declaracions en prèvies i en aquest cas també en la 

valoració post-Europeu de jugadors i entrenadors de la selecció espanyola. Pel que fa a les 

fotografies, els quatre mitjans segueixen optant per acompanyar el text amb imatges en el 

70% dels casos.  
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Taula i gràfic 32. Gèneres que apareixen durant la setmana del 15 al 21 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Prèvia - 1 - 1 

Crònica - 2 1 1 

Entrevista - 1 - - 

Notícia 2 5 2 3 

Opinió 1 - - - 

 

 

Un cop més, la notícia segueix predominant per sobre els altres gèneres. El Mundo Deportivo 

cedeix un espai a Javi Rodríguez, l’ex-jugador del Barça i la selecció espanyola entre d’altres, 

per a un petit article d’opinió sobre la selecció. El Marca és l’únic que fa una entrevista, en 

aquest cas a Jesús Velasco, l’entrenador del Movistar Inter. Durant aquesta setmana la 

informació es va centrar en el retorn dels jugadors de la selecció als seus respectius equips i en 

el clàssic del futbol sala espanyol entre el Movistar Inter i ElPozo Murcia.  

Taula 33. Nombre de dies que el futsal apareix en portada durant la setmana del 15 al 21 de 

febrer 

MD MARCA SPORT AS 

- - - 1 

 

Només apareix una vegada. El dia 15 de febrer al diari AS i al marge inferior dret, apareix un 

titular sobre la selecció espanyola. “Después de la Séptima, vamos a por el Mundial”. 
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3.2.2.4. Del 22 al 29 de febrer 

Del quart període d’anàlisi s’han extret les següents dades:  

Taula i gràfic 34. Pàgines totals/futsal durant la setmana del 22 al 29 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Totals 394 424 360 368 

Futsal 6 4 6 3 

Percentatge 1,5% 0,9% 1,7% 0,8% 

 

 

En la quarta setmana d’anàlisi, per primera vegada el futbol sala té més protagonisme al 

Mundo Deportivo i a l’Sport que al Marca i l’AS. Cap dels quatre diaris arriba al utilitzar el 2% 

de les pàgines però és que en aquest cas els editats a Madrid no arriben a l’1%.  

Taula 35. Nombre de peces de futbol sala durant la setmana del 22 al 29 de febrer 

MD MARCA SPORT AS 

7 6 7 3 

 

Aquest quadre ens confirma la tendència iniciada en la taula 34 sobre el nombre de pàgines 

utilitzat. Aquí veiem que l’Sport i el Mundo Deportivo publiquen set notícies cadascun, mentre 

que el Marca i l’AS només sis i tres respectivament. És important remarcar el fet que per 

primera vegada en tres setmanes, els diaris ‘catalans’ donen més protagonisme al futbol sala 

que els ‘espanyols’, i això és degut principalment que durant aquesta setmana el Barça Lassa 

disputava el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Palma Futsal. En 

l’altra semifinal, ElPozo Murcia tenia molt encarrilada l’eliminatòria. A més, també hi havia un 

Barça vs Inter del que tots quatre diaris en van parlar.  
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Taula i gràfic 36. Espai que ocupen les peces durant la setmana del 22 al 29 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

2+ - - - - 

1 2 1 2 - 

½+ 1 2 3 - 

¼+ 1 1 - - 

-¼  1 - 1 3 

 

 

Veiem que cap dels quatre diaris utilitza la doble pàgina cap dia i el més utilitzat és la mitja 

pàgina o la pàgina sencera. El fet que el Marca i l’AS publiquin poc material és clau perquè 

aquesta dada sigui així ja que són els dos únics que, de tant en tant, utilitzen dues pàgines o 

més. Els diaris ‘catalans’ acostumen a ser més escuets en les seves notícies i per norma fan 

servir menys espai.  

Taula 37. La informació apareix en les pàgines parells, en les senars o en ambdues durant la 

setmana del 22 al 29 de febrer? 

 MD MARCA SPORT AS 

Parells 4 - 3 2 

Senars 2 4 3 1 

Ambdues - - - - 

 

Les xifres estan molt repartides i el Marca és l’únic que només situa la informació en les 

pàgines més rellevants, les senars. Els altres tres ho reparteixen i és per les cròniques que fan 

servir les senars.  
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Taula i gràfic 38. Notícies firmades o d’agència durant la setmana del 22 al 29 de febrer? 

 MD MARCA SPORT AS 

Firmada 6 6 7 - 

Agència 1 - - 3 

 

 

L’AS no firma cap de les seves tres notícies. També és cert que dues són de resultats de la 

jornada i una altra és una crònica breu. Els altres tres les firmen gairebé totes i només una es 

queda sense firmar.  

Taula 39. En les peces hi ha declaracions i fotos durant la setmana del 22 al 29 de febrer? 

Declaracions MD MARCA SPORT AS 

Si 4 2 6 - 

No 3 4 1 3 

Fotos  MD MARCA SPORT AS 

Si 6 4 6 - 

No 1 2 1 3 

 

Pel que fa a les declaracions i les fotografies, també hi ha de tot. Les fotos apareixen en 

gairebé la totalitat de les peces, excepte a l’AS que no n’il·lustra cap ja que són espais molt 

reduïts els que utilitza per informar. Hi ha més notícies acompanyades amb declaracions de 

protagonistes. El fet d’haver-hi un bon nombre de cròniques i prèvies, i tres entrevistes, fa que 

les paraules dels protagonistes apareguin amb freqüència. Les notícies que no venen 

acompanyades per declaracions són mini resums de partits o resultats de la jornada, entre 

d’altres.   
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Taula i gràfic 40. Gèneres que apareixen durant la setmana del 22 al 29 de febrer 

 MD MARCA SPORT AS 

Prèvia 2 1 2 - 

Crònica 3 3 2 - 

Entrevista 2 - 1 - 

Notícia - 2 2 3 

Opinió - - - - 

 

 

Com hem dit anteriorment, aquesta setmana dominen les prèvies i les cròniques. Es van 

disputar dos partits de semifinals de Copa del Rei entre setmana i, a més, els partits de lliga 

regular el cap de setmana, entre els que destacava el Barça vs Inter. L’eliminació del conjunt 

blaugrana de la competició del KO va esdevenir noticiable i va donar peu a alguna entrevista 

sobre el moment de l’equip dirigit per Marc Carmona.   

Taula 41. Nombre de dies que el futsal apareix en portada durant la setmana del 22 al 29 de 

febrer 

MD MARCA SPORT AS 

- - - - 
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3.2.2.5. De l’1 al 6 de març 

D’aquesta cinquena setmana d’anàlisi s’han extret les següents dades: 

Taula i gràfic 42. Pàgines totals/futsal durant la setmana de l’1 al 6 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

Totals 268 280 288 256 

Futsal - 3 - - 

Percentatge - 1,07% - - 

 

Aquesta primera setmana de març i cinquena d’anàlisi és, sense cap mena de dubte, la més 

fluixa de totes. Durant aquests sis dies, només el Marca va parlar de futbol sala i va ocupar un 

1% de l’espai disponible. Els altres tres diaris no van parlar-ne en tota la setmana.  

Taula 43. Nombre de peces de futbol sala durant la setmana de l’1 al 6 de març 

MD MARCA SPORT AS 

- 4 - - 

 

Aquí veiem que tres dels quatre diaris no van publicar cap notícia durant aquests sis primers 

dies de març. El diari Marca en va publicar quatre. 

Taula i gràfic 44. Espai que ocupen les peces durant la setmana de l’1 al 6 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

2+ - - - - 

1 - 2 - - 

½+ - 1 - - 

¼+ - - - - 

-¼  - - - - 

 

Basant-nos només en les dades del diari Marca, l’únic que publica quelcom durant aquesta 

primera setmana de març, veiem que hi dedica dues pàgines i mitja per a la informació de 

futbol sala. D’aquesta setmana se’n poden treure poques conclusions degut a la poca 

informació que hi va haver. 
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Taula 45. La informació apareix en les pàgines parells, en les senars o en ambdues durant la 

setmana de l’1 al 6 de març? 

 MD MARCA SPORT AS 

Parells - 1 - - 

Senars - 2 - - 

Ambdues - - - - 

 

El Marca, fidel al seus registres, segueix apostant més per les pàgines senars. 

Taula i gràfic 46. Notícies firmades o d’agència durant la setmana de l’1 al 6 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

Firmada - 3 - - 

Agència - 1 - - 

 

I també firmant la majoria de notícies. Amb l’Óscar García com a encarregat princpial.  

Taula 47. En les peces hi ha declaracions i fotos durant la setmana de l’1 al 6 de març 

Declaracions MD MARCA SPORT AS 

Si - 1 - - 

No - 3 - - 

Fotos MD MARCA SPORT AS 

Si - 4 - - 

No - - - - 

 

Hi inclou fotos a totes elles però declaracions a només una, en la prèvia firmada per Manuel 

García Solano del partit entre Ribera Navarra i Santiago Futsal. 

Taula 48. Gèneres que apareixen durant la setmana de l’1 al 6 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

Prèvia - 2 - - 

Crònica - 2 - - 

Entrevista - - - - 

Notícia - - - - 

Opinió - - - - 

 

Dues prèvies i dues cròniques. Una crònica extensa del partit de l’Inter i l’altre curta.  
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Taula 49. Nombre de dies que el futsal apareix en portada durant la setmana de l’1 al 6 de 

març 

MD MARCA SPORT AS 

- - - - 

 

3.2.2.6. Del 7 al 13 de març 

Del sisè període d’anàlisi s’han extret les següents dades: 

Taula i gràfic 50. Pàgines totals/futsal durant la setmana del 7 al 13 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

Totals 316 336 308 280 

Futsal 3 8 3 4 

Percentatge 0,95% 2,4% 0,97% 1,4% 

 

 

En la segona setmana de març la tònica torna a ser la que ha succeït al llarg de tot el mes de 

febrer amb el Marca com a diari que dona més veu al futbol sala. En aquest cas, l’AS està 

bastant igualat amb el Mundo Deportivo i l’Sport i fan servir poques pàgines per parlar de 

futsal i amb prou feines arriben o superen l’1%.  
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Taula 51. Nombre de peces de futbol sala durant la setmana del 7 al 13 de març 

MD MARCA SPORT AS 

5 14 3 9 

 

És a partir del dia 10 de març quan engega l’activitat relacionada amb el futbol sala als diaris. 

És a partir d’aquest dia perquè és quan es dona el tret de sortida a la Copa d’Espanya, 

possiblement la competició més esperada de la temporada per a afeccionats i jugadors. El diari 

AS es dedica de manera gairebé exclusiva a fer prèvies i cròniques dels partits. El Marca és el 

que més peces publica amb diverses cròniques i prèvies, entrevistes i notícies relacionades 

amb la Copa d’Espanya. El Mundo Deportivo i l’Sport se centren en el Barça Lassa i el Catgas 

Santa Coloma i fa menys articles perquè els colomencs cauen eliminats als quarts de final i els 

barcelonins a les semifinals, i el seu centre d’interès ja no està present en el tram decisiu. Tot i 

ser una setmana amb molta activitat, els diaris publiquen poc i només el Marca li dóna a la 

Copa el valor que té i l’expectativa que genera.  

Taula i gràfic 52. Espai que ocupen les peces durant la setmana del 7 al 13 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

2+ - 4 - - 

1 - - 2 - 

½+ 3 - 1 3 

¼+ - - - 1 

-¼  - - - - 

 

 

El Marca dedica, durant quatre dies seguits, doble pàgina per parlar de la Copa d’Espanya. Els 

altres són més partidaris d’usar-ne mitja o més de mitja o una, en el cas de l’Sport.  
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Taula 53. La informació apareix en les pàgines parells, en les senars o en ambdues durant la 

setmana del 7 al 13 de febrer? 

 MD MARCA SPORT AS 

Parells 2 - 2 3 

Senars 1 - 1 1 

Ambdues - 4 - - 

 

Durant aquesta setmana, i deixant de banda el Marca que utilitza doble pàgina sempre, els 

diaris es decanten més per col·locar la informació en les pàgines parells, que són les menys 

rellevants. És curiós que davant un esdeveniment important, decideixin situar les poques 

informacions que generen en les pàgines parells.  

Taula i gràfic 54. Notícies firmades o d’agència durant la setmana del 7 al 13 de febrer? 

 MD MARCA SPORT AS 

Firmada 5 14 3 9 

Agència - - - - 

 

Durant aquesta setmana, tots els diaris opten per generar ells mateixos les notícies. Tots 

quatre tenien enviats especials a Guadalajara on es va celebrar la Copa d’Espanya. Els 

periodistes que van cobrir l’esdeveniment van ser els que habitualment s’encarreguen del 

futbol sala en els seus mitjans, és a dir, el Manuel Segura pel Mundo Deportivo; l’Óscar García 

pel Marca; el David Rubio per l’Sport i el Juanma Leiva per l’AS. 

Taula 55. Taula 39. En les peces hi ha declaracions i fotos durant la setmana del 7 al 13 de 

març? 

Declaracions MD MARCA SPORT AS 

Si 1 10 3 3 

No 4 4 - 6 

Fotos MD MARCA SPORT AS 

Si 4 14 3 3 

No 1 - - 6 

 

Pel que fa a les declaracions, el Marca és l’únic que en la majoria d’articles que publica hi 

inclou frases dels protagonistes.  
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En gairebé cada prèvia i cada crònica es veuen reflectides les impressions dels dos entrenadors 

i a més, el fet de fer dues entrevistes també ajuda. Els altres tres mitjans opten 

majoritàriament per no incloure-hi declaracions que acompanyin la narració. Respecte les 

fotografies, se segueix en la mateixa dinàmica que en les setmanes anteriors i la immensa 

majoria de textos van acompanyats d’imatges.  

Taula i gràfic 56. Gèneres que apareixen durant la setmana del 7 al 13 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

Prèvia 2 5 1 4 

Crònica 2 6 2 4 

Entrevista - 2 - - 

Notícia 1 1 - 1 

Opinió - - - - 

 

 

Novament cal destacar el diari Marca. Toca gairebé tots els gèneres i, a part de les prèvies i les 

cròniques dels set els partits que es disputen al llarg de tota la Copa, també fa dues 

entrevistes. Una a tres jugadors que la temporada passada van aconseguir la gesta d’endur-se 

el trofeu amb el Jaén Paraíso Interior, que era possiblement l’equip més inferior dels vuit 

participants, i una altra a dos joves jugadors del Xota abans d’enfrontar-se al Barça. L’Sport fa 

només tres peces, una prèvia del debut del Barça a la competició i dues cròniques, una del 

partit de quarts de final i l’altra del partit de semifinals. Com el conjunt blaugrana va quedar 

eliminat, ja no van informar més. Sobre el Catgas Santa Coloma, l’altre conjunt català que 

disputava el torneig, no van dir absolutament res. El Mundo Deportivo segueix una mica la línia 

de l’Sport però fan una prèvia del debut del Catgas. 
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 L’AS, en aquest cas, es limita a fer prèvies i cròniques. Per altra banda, també és important 

remarcar que per primera vegada en un mes i mig d’anàlisi, la notícia no és el més utilitzat. 

Donat el gruix de partits que es condensen en els quatre dies que dura la Copa d’Espanya, les 

prèvies i les cròniques predominen per sobre dels altres gèneres.  

Taula 57. Nombre de dies que el futsal apareix en portada durant la setmana del 7 al 13 de 

març 

MD MARCA SPORT AS 

- - - - 

 

Durant aquesta setmana tampoc va aparèixer el futbol sala en portada cap dia.  

3.2.2.7. Del 14 al 20 de març 

De l’anàlisi de la setena setmana s’han extret les següents dades: 

Taula i gràfic 58. Pàgines totals/futsal durant la setmana del 14 al 20 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

Totals 330 332 332 256 

Futsal 5 8 3 2 

Percentatge 1,5% 2,4% 0,9% 0,8% 

 

 

El nombre de pàgines utilitzat segueix sent baix i els percentatges no arriben al 3%. Fins i tot 

l’Sport i l’AS no arriben a l’1% de pàgines respecte del total.  
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Taula 59. Nombre de peces de futbol sala durant la setmana del 14 al 20 de març 

MD MARCA SPORT AS 

7 11 4 2 

 

Un cop acabada la Copa d’Espanya, la informació disminueix i on més es veu és a l’AS, que 

publica només dues notícies. El Mundo Deportivo i l’Sport segueixen en la mateixa línia d’entre 

tres i set notícies setmanals i el Marca queda amb 11. El dia 14 de març l’AS, el Marca i el 

Mundo Deportivo parlen de la victòria del Movistar Inter a la Copa d’Espanya i l’Sport no diu 

res. La resta de dies surten informacions sobre els emparellaments de la Final Four de la UEFA 

Futsal Cup que disputarà l’Inter i renovacions de jugadors del Barça.  

Taula i gràfic 60. Espai que ocupen les peces durant la setmana del 14 al 20 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

2+ - 2 - - 

1 1 2 - 1 

½+ 3 1 2 - 

¼+ 1 - 1 - 

-¼  - - - 1 

 

 

El Marca torna a ser l’únic que dedica doble pàgina. Són els dies 13 i 14 de març per parlar 

sobre la consecució de la Copa d’Espanya per part del Movistar Inter i l’altre és el dia després 

que l’equip madrileny visités la redacció del diari. Generalment els diaris opten per utilitzar 

només mitja pàgina per a informar del futbol sala durant aquesta tercera setmana de març.  
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Taula 61. La informació apareix en les pàgines parells, en les senars o en ambdues durant la 

setmana del 14 al 20 de març? 

 MD MARCA SPORT AS 

Parells 2 - - 1 

Senars 3 3 3 1 

Ambdues - 2 - - 

 

Aquesta setmana tornen a dominar les pàgines senars per sobre de les parells.  

Taula i gràfic 62. Notícies firmades o d’agència durant la setmana del 14 al 20 de març? 

 MD MARCA SPORT AS 

Firmada 7 11 4 1 

Agència - - - 1 

 

 

Novament tots els diaris opten per crear ells mateixos les peces a través de periodistes de la 

casa i no recorren a les notícies que fan les agències d’informació.  

Taula 63. En les peces hi ha declaracions i fotos durant la setmana del 14 al 20 de març? 

Declaracions MD MARCA SPORT AS 

Si 2 8 2 1 

No 5 3 2 1 

Fotos MD MARCA SPORT AS 

Si 6 6 4 2 

No 1 5 - - 
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Al Mundo Deportivo predominen les notícies sense declaracions dels protagonistes, al contrari 

que al Marca, que degut a la crònica de la final, a algunes notícies/reportatges sobre jugadors i 

a la visita del Movistar Inter a la redacció, inclou més declaracions. L’Sport i l’AS ho tenen 

repartit. 

Taula i gràfic 64. Gèneres que apareixen durant la setmana del 14 al 20 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

Prèvia 1 2 1 - 

Crònica 2 2 1 1 

Entrevista - - - - 

Notícia 4 7 2 1 

Opinió - - - - 

 

 

Després que la setmana anterior la notícia quedés relegada per les prèvies i les cròniques, 

aquesta tercera setmana de març torna a situar-se per davant com a gènere més utilitzat per 

als quatre mitjans esportius analitzats. Renovacions, petits reportatges, visites a la redacció, 

sortejos de la UEFA Futsal Cup i prèvies i cròniques de partits fan el conjunt de peces 

protagonistes durant aquesta penúltima setmana d’anàlisi.  

Taula 65. Nombre de dies que el futsal apareix en portada durant la setmana del 14 al 20 de 

març 

MD MARCA SPORT AS 

- 1 - - 

 

L’únic diari que situa el futbol sala en portada és el Marca, però la raó no és més que la visita 

del Movistar Inter a la redacció per mostrar la Copa d’Espanya obtinguda. Els jugadors del 

conjunt madrileny surten a sobre i al voltant les lletres de capçalera del diari.  
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3.2.2.8. Del 21 al 31 de març 

De l’última setmana d’anàlisi s’han extret les següents dades: 

Taula i gràfic 66. Pàgines totals/futsal durant la setmana del 21 al 31 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

Totals 460 448 424 400 

Futsal - 6 - 2 

Percentatge - 1,3% - 0,5% 

 

 

En aquesta darrera setmana de març tan sols el Marca i l’AS parlen de futbol sala i l’Sport i el 

Mundo Deportivo no hi dediquen cap pàgina. El percentatge, aquests 10 dies, tampoc arriba al 

2%.  

Taula 67. Nombre de peces de futbol sala durant la setmana del 21 al 31 de març 

MD MARCA SPORT AS 

- 6 - 3 

 

Sorprenentment, tot i haver-hi un partit de lliga del Barça en aquests 10 dies, ni l’Sport ni el 

Mundo Deportivo en fan menció. El Marca i l’AS parlen del partit d’anada de l’eliminatòria del 

classificació per al Mundial de Colòmbia i tracten bastant per sobre els partits corresponents a 

la 26ª jornada de lliga.  
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Taula i gràfic 68. Espai que ocupen les peces durant la setmana del 21 al 31 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

2+ - - - - 

1 - - - - 

½+ - 3 - - 

¼+ - 2 - 1 

-¼  - 1 - 1 

 

 

Amb el gràfic i la taula veiem la poca importància que se li dóna al futbol sala en aquests últims 

10 dies de març. Hi ha dos diaris que no informen de res i els altres dos hi dediquen com a molt 

mitja pàgina per parlar-ne.  

Taula 68. La informació apareix en les pàgines parells, en les senars o en ambdues durant la 

setmana del 21 al 31 de març? 

 MD MARCA SPORT AS 

Parells - 2 - 2 

Senars - 4 - - 

Ambdues - - - - 

 

Al Marca predominen la informació en pàgines senars i a l’AS només utilitzen les parells. 
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Taula i gràfic 69. Notícies firmades o d’agència durant la setmana del 21 al 31 de març? 

 MD MARCA SPORT AS 

Firmada - 4 - 3 

Agència - 2 - - 

 

 

Novament el Juanma Leiva i l’Oscar García són els que firmen les notícies. Les dues d’agència 

del diari Marca són una mini-crònica del partit de lliga entre el Barça i el Xota i la prèvia del 

partit de classificació per al Mundial que la selecció espanyola va disputar contra Eslovènia.  

Taula 70. En les peces hi ha declaracions i fotos durant la setmana del 21 al 31 de març? 

Declaracions MD MARCA SPORT AS 

Si - - - 1 

No - 6 - 2 

Fotos MD MARCA SPORT AS 

Si - 4 - 1 

No - 2 - 2 

 

En les peces publicades aquests últims 10 dies de març no hi ha declaracions excepte en la 

prèvia del partit que enfrontava Espanya i Eslovènia i en la què un jugador de cada selecció 

oferia la seva impressió de com afrontaven l’eliminatòria.  
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Taula i gràfic 71. Gèneres que apareixen durant la setmana del 21 al 31 de març 

 MD MARCA SPORT AS 

Prèvia - 2 - 1 

Crònica - 4 - 1 

Entrevista - - - - 

Notícia - - - 1 

Opinió - - - - 

 

 

Per segona vegada en els dos mesos d’anàlisi, les prèvies i les cròniques superen les notícies 

com a gènere més utilitzat. El partit de la selecció i els de lliga fan que aquest gènere 

predomini per sobre de la resta. Cap dels quatre diaris aposta per fer entrevistes i articles 

d’opinió.  

Taula 72. Nombre de dies que el futsal apareix en portada durant la setmana del 21 al 31 de 

març 

MD MARCA SPORT AS 

- - - - 

 

Un cop més, el futbol sala no és protagonista a cap portada dels quatre mitjans. 
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3.2.3. Anàlisi del format digital 

En l’anàlisi del format digital s’han tingut en compte quatre aspectes. S’ha dut a terme un 

desglossament de la informació semblant al del format paper però en aquest cas l’anàlisi 

estarà igualment separat per setmanes però les conclusions s’han determinat fent una 

comparativa mensual.  

3.2.3.1. Febrer del 2016 

Taula 73. Nombre de notícies que han aparegut durant el mes de febrer 

NOMBRE DE NOTÍCIES. FEBRER 2016 

SETMANA MD MARCA SPORT AS 

1-7 1 27 7 24 

8-14 16 33 10 41 

15-21 7 8 3 10 

22-29 6 11 4 5 

 

En aquesta primera taula veiem que, igual que passava en el format paper, el Marca i l’AS 

dediquen molta més atenció al futbol sala que l’Sport i el Mundo Deportivo. Ja en la primera 

setmana les diferències són abismals. Els diaris editats a Madrid fan un seguiment extens de 

com evoluciona l’Europeu de Sèrbia i sobretot de la participació de la selecció espanyola. 

Parlen amb protagonistes, inclouen vídeos d’entrenaments, fan prèvies i cròniques, etc. Els 

editats a Barcelona, en canvi, passen molt més per sobre. El MD fa només una peça, un vídeo 

d’un gol de Ricardinho. L’Sport prèvies i cròniques, generalment. 

Durant la segona setmana el gruix de notícies augmenta considerablement respecte la 

primera, sobretot a MD que publica fins a 16 notícies quan la setmana anterior n’havia 

publicat només una. Aquest increment de notícies coincideix amb el tram final i decisiu de 

l’Europeu en el què la selecció espanyola hi està implicada de ple. Els mitjans hi dediquen més 

atenció i generen molt més contingut, amb diversos articles d’opinió i entrevistes i, com no, 

cròniques i prèvies. 

En la tercera setmana, ja amb l’Europeu finalitzat, el nombre de peces baixa molt i cap dels 

quatre mitjans supera la desena d’articles publicats entre el 15 i el 21 de febrer. El Marca i l’AS 

segueixen sent els que més contingut generen però aquest cop no estan tan per sobre del 

Mundo Deportivo i l’Sport.  
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Queda clar que la competició domèstica no crea tant interès com un campionat de seleccions i 

també cal remarcar que durant l’Eurocopa es condensen molts partits en set dies i en canvi en 

lliga, els partits són el cap de setmana.  

En l’última setmana la freqüència de notícies és similar a l’anterior i ni les semifinals de la Copa 

del Rei fan que la informació augmenti. Una de les semifinals ja està pràcticament decidida des 

del partit d’anada i l’altra és la més interessant, però és només un partit.  

Taula 74. Les notícies venen firmades o sense firmar 

En el format digital, sovint els periodistes no firmen les notícies que fan ja que en moltes 

ocasions són vídeos extrets de la xarxa, galeries d’imatges o notícies curtes. En aquesta taula 

s’han comptabilitzat les notícies que venen firmades i les que venen sense firmar o són 

d’agència.  

NOTÍCIES FIRMADES O SENSE FIRMAR 

SETMANA FIRMADES MD MARCA SPORT AS 

1-7 
Si - 17 2 16 

No 1 10 5 8 

8-14 
Si 6 19 4 17 

No 10 14 6 24 

15-21 
Si 6 2 3 2 

No 1 6 - 8 

22-29 
Si 6 7 4 - 

No - 4 - 5 

 

Durant la primera setmana de febrer veiem com la tendència als diaris de Madrid i de 

Barcelona és diferent. Els de Barcelona opten més per no firmar les notícies o agafar-les 

d’agències i, per contra els de Madrid firmen la majoria de les peces que publiquen. Al Marca, 

l’Óscar García fa una feina brutal amb diverses notícies diàries i a més tenen col·laboradors 

que fan peces d’opinió, generant contingut i creant debats interessants que cap altre mitjà 

crea. A l’AS la tendència és similar i és el Juanma Leiva qui firma la majoria de notícies com a 

enviat especial a Sèrbia. Els continguts que venen sense firmar o amb el nom del mitjà 

acostumen a ser vídeos, un recurs molt utilitzat als webs, i notícies breus.  
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A la segona setmana predominen les notícies sense firmar i només el Marca en té més de 

firmades que sense. En aquest tram de febrer el diari AS publica moltes vídeo notícies i notícies  

breus o menys rellevants que van sense firma. En la tercera setmana d’anàlisi, ja s’ha comentat 

que el gruix de notícies disminueix considerablement i en els diaris ‘catalans’ predominen les 

notícies firmades, al Mundo Deportivo pel Manuel Segura i a l’Sport pel David Rubio, i als 

‘espanyols’ les que venen sense firmar. En l’última setmana de febrer tots els diaris aposten 

més per la firma de les notícies, excepte l’AS, que no en firma cap ja que la majoria són vídeos. 

Taula 75. Els textos van sols, acompanyats de fotografia o de vídeos 

Aquest punt és similar al del format paper però s’ha inclòs el vídeo, un recurs que genera molt 

interès als usuaris i que tots els mitjans utilitzen molt, cada vegada més. Molts dels vídeos que 

publiquen són extrets d’internet i sovint els periodistes no han d’editar res, simplement 

escriure dues línies explicatives i a vegades ni això.  

TEXT ACOMPANYAT PER: 

SETMANA SUPORT MD MARCA SPORT AS 

1-7 

Sol  - - - 4 

Foto - 15 6 15 

Vídeo 1 12 1 5 

8-14 

Sol  - - 1 1 

Foto 13 17 8 28 

Vídeo 3 16 1 12 

15-21 

Sol  - - - 1 

Foto 7 4 3 3 

Vídeo - 4 - 6 

22-29 

Sol  - 1 - - 

Foto 4 6 4 2 

Vídeo 2 4 - 3 

 

A trets generals, ja veiem que durant aquest mes de febrer el que més utilitzen els mitjans per 

acompanyar el text són fotografies. Durant la primera setmana, només l’AS, i en quatre 

ocasions, publica un text sol sense cap tipus de suport. La tendència dels quatre diaris és situar 

una fotografia amb el text. Durant la segona setmana, l’opció més escollida pels mitjans per 

donar suport al text segueix sent la fotografia però l’augment del nombre de notícies fa que 

apareguin molts més vídeos.  
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A vegades, el vídeo és la notícia principal però sempre hi ha un text que explica de què va el 

vídeo. Les accions destacades dels partits de l’Europeu són detalls que a un mitjà ja li servei 

per crear contingut. A la tercera i quarta setmana, amb la gran davallada d’informació, alguns 

mitjans ja comencen a apostar més clarament pel vídeo com a recurs fàcil però la fotografia 

segueix sent el suport més utilitzat per acompanyar el text.  

Taula 76. Gèneres utilitzats durant el mes de febrer 

GÈNERES UTILITZATS PELS MITJANS. FEBRER 2016 

SETMANA GÈNERE MD MARCA SPORT AS 

1-7 

Prèvia - 2 2 3 

Crònica - 3 3 3 

Entrevista - 4 - 1 

Notícia - 8 1 11 

Opinió - 2 - 1 

Vídeo notícia 1 8 1 5 

8-14 

Prèvia 3 2 1 2 

Crònica 4 5 3 7 

Entrevista - 2 - - 

Notícia 6 9 5 19 

Opinió 1 1 - 1 

Vídeo notícia 2 14 1 12 

15-21 

Prèvia 4 - 1 1 

Crònica 2 2 1 2 

Entrevista - - - - 

Notícia 1 2 1 1 

Opinió - - - - 

Vídeo notícia - 4 - 6 

22-29 

Prèvia - - 2 - 

Crònica 2 4 2 1 

Entrevista 1 4 - - 

Notícia 2 1 - 1 

Opinió - - - - 

Vídeo notícia 1 2 - 3 

 

En la taula veiem que durant la primera setmana destaquen la notícia i la vídeo notícia per 

sobre de la resta de gèneres. A l’Sport, però, succeeix que al parlar poc de futbol sala, es 

dediquen més a fer cròniques i prèvies i és el que més surt publicat al web. En la segona 

setmana, novament la vídeo notícia i la notícia són els gèneres més usats pels mitjans per 

informar sobre futsal.  
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Aquests vídeos, com hem dit anteriorment, solen ser jugades concretes dels partits o gestos 

tècnics de jugadors, però també cal remarcar que el Marca oferia un vídeo blog amb Jesús 

Herrero, un dels porters de la selecció espanyola.  

Durant la tercera setmana segueix destacant el vídeo però en molta menor mesura degut a la 

disminució d’informació que va provocar la finalització de l’Europeu de seleccions. En l’última 

setmana de febrer el que més apareix són cròniques de partits ja que en qüestió de set dies 

s’agrupen partits de Copa del Rei i de la LNFS. Les vídeo notícies que apareixen són accions 

concretes d’algun partit i també els vídeoresums de la jornada de lliga disputada. A trets 

generals, cal destacar que el diari Marca fa un total de 10 entrevistes al llarg del mes de febrer. 

Aquestes entrevistes són a jugadors dels diferents equips de la LNFS, donant d’aquesta 

manera, veu a un bon grapat d’equips. L’encarregat d’aquesta tasca és el Nacho Labarga.  

3.2.3.2. Març del 2016 

Taula 77. Nombre de notícies que han aparegut durant el mes de març 

NOMBRE DE NOTÍCIES. MARÇ 2016 

SETMANA MD MARCA SPORT AS 

1-6 2 4 1 1 

7-13 14 17 9 20 

14-20 13 14 4 8 

21-31 5 15 1 9 

 

La primera setmana de març va ser com una continuació de les dues últimes de febrer. La 

informació era poca i els mitjans no van arribar a publicar ni una peça setmanal. Durant la 

segona el flux de notícies va augmentar de nou, recuperant els números de les primeres 

setmanes de febrer. Aquest augment va venir donat per l’inici, el dia 10 de març, de la Copa 

d’Espanya. Durant la tercera setmana, el nombre de notícies també va ser prou elevat, tot i 

que a l’AS i l’Sport hi va haver una davallada important. Va finalitzar la Copa d’Espanya però va 

empalmar amb una setmana on hi va haver la convocatòria de la selecció espanyola per al 

partit pre-mundial i una jornada de lliga que tenia com a plat fort un Barça vs ElPozo en el que 

hi havia en joc la segona plaça de la taula. En l’última setmana només el Marca va superar la 

desena de notícies, l’AS va quedar un pel per sota i els altres dos van donar molt poc 

protagonisme al futbol sala.  
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Taula 78. Les notícies venen firmades o sense firmar 

NOTÍCIES FIRMADES O SENSE FIRMAR 

SETMANA FIRMADES MD MARCA SPORT AS 

1-6 
Si 2 2 - - 

No - 2 1 1 

7-13 
Si 2 15 7 13 

No 12 2 2 7 

14-20 
Si 6 11 4 3 

No 7 3 - 5 

21-31 
Si 1 6 - 2 

No 4 9 1 7 

 

La primera setmana de març és molt poc rellevant ja que hi va haver molt poques notícies i els 

valors estan molt repartits. Durant la segona la informació va augmentar molt i la majoria de 

peces venien firmades. Altre cop, García, Leiva i Rubio treballen a peu de pista durant la Copa 

d’Espanya. A Mundo Deportivo no està clar si van enviar algú ja que la majoria de notícies 

venen sense firmar (MD) i només la primera crònica del Barça està firmada pel Manuel Segura, 

la resta, amb la firma del diari.  

Durant la tercera també està bastant equiparat i el Marca és l’únic que, mitjançant l’Óscar 

García informa de tot el que està succeint al voltant de futbol sala amb entrevistes a 

protagonistes, notícies diverses, etc. En l’última setmana de març i de l’anàlisi hi ha poca 

informació rellevant i la majoria de peces venen sense firmar.  
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Taula 79. Els textos van sols, acompanyats de fotografia o de vídeos 

TEXT ACOMPANYAT PER: 

SETMANA SUPORT MD MARCA SPORT AS 

1-6 

Sol  - - - 1 

Foto 1 4 1 - 

Vídeo 1 - - - 

7-13 

Sol  3 - - - 

Foto 11 16 9 17 

Vídeo - 1 - 3 

14-20 

Sol  4 - - - 

Foto 6 12 4 4 

Vídeo 3 2 - 4 

21-31 

Sol  - - - - 

Foto 4 14 1 5 

Vídeo 1 1 - 4 

 

En termes generals, el 95% dels  textos van acompanyats d’una fotografia o d’un vídeo. El que 

predomina més són les fotografies i pel que fa als vídeos, el diari AS és el que més n’utilitza ja 

que durant les tres últimes setmanes publica tres i quatre vídeos setmanals. De textos sols 

només n’hi ha vuit i el que més els publica és el Mundo Deportivo.  
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Taula 80. Gèneres utilitzats durant el mes de març 

GÈNERES UTILITZATS PELS MITJANS. FEBRER 2016 

SETMANA GÈNERE MD MARCA SPORT AS 

1-6 

Prèvia 1 - - - 

Crònica 1 - 1 - 

Entrevista - 2 - - 

Notícia - 2 - 1 

Opinió - - - - 

Vídeo notícia - - - - 

7-13 

Prèvia - 1 1 2 

Crònica 6 6 7 6 

Entrevista - 2 - 2 

Notícia 8 7 1 7 

Opinió - - - - 

Vídeo notícia - 1 - 3 

14-20 

Prèvia 2 - 1 - 

Crònica 1 - 1 - 

Entrevista - 4 - - 

Notícia 8 8 2 4 

Opinió - - - - 

Vídeo notícia 2 2 - 4 

21-31 

Prèvia 2 1 - 1 

Crònica 2 3 1 3 

Entrevista - 2 - - 

Notícia - 6 - 1 

Opinió - 2 - - 

Vídeo notícia 1 1 - 4 

 

En la primera setmana de març hi va haver molt poca informació de futbol sala i de tot va cal 

destacar dues entrevistes del diari Marca. Una va ser a Tete, jugador de l’Antequera que 

aleshores era l’últim classificat de la lliga. L’altra a Chico, un porter que després d’uns anys a 

Primera Divisió va fitxar per un equip de Segona per poder seguir jugant i competint. Això 

demostra que des de Marca mostren interès per aquells equips i/o jugadors no tan mediàtics i 

això és molt important per al creixement d’aquest esport. Aquest cicle d’entrevistes es 

repeteix setmana rere setmana durant tot el mes de març i és un aspecte molt positiu que cal 

remarcar perquè se li està donant veu als que normalment no en tenen. Durant la segona 

setmana, amb la celebració de la Copa d’Espanya van augmentar el número de cròniques i de 

notícies relacionades amb aquesta competició. A la tercera, al haver-hi pocs partits, el més 

destacat eren les notícies.  
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Als quatre períodes de març també es generen una bona quantitat de vídeo notícies, sobretot 

per part del diari AS que és el mitjà què, al llarg d’aquests dos mesos, més l’utilitza.  

3.3. Desglossament dels dies més rellevants 

Com bé s’ha explicat anteriorment, s’han escollit quatre períodes per veure com han tractat els 

mitjans cadascun d’ells. Cada període engloba dos dies i una competició en concret, d’aquesta 

manera hem pogut determinar com tracten els diferents mitjans les quatre competicions que 

s’han disputat durant aquests dos mesos. S’ha fet el desglossament dels dos formats i una 

comparativa del tractament en cada cas. 

3.3.1. Comparativa del format paper i el digital 

3.3.1.1. 13 i 14 de febrer 

El dia 13 de febrer es va disputar la gran final de l’Europeu de seleccions de futbol sala i, en el 

paper, tots els diaris excepte l’Sport van fer una menció en les seves portades. L’AS i el Marca 

van col·locar un titular al marge superior just al costat de les seves lletres de capçalera i el 

Mundo Deportivo al marge inferior en un petit titular. Tant l’AS com el Marca van publicar 

quatre notícies cadascun, el Mundo Deportivo en va fer tres i l’Sport només una, la prèvia del 

partit. Analitzarem diari per diari quin tipus de notícies van publicar i com les van situar. Pel 

que fa al digital, l’AS va publicar cinc notícies; el Marca tres; el Mundo Deportivo dues i l’Sport 

cap.  

A la columna esquerra hem situat l’anàlisi del format paper; i a la de la dreta la del format 

digital.  
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 AS 
Va ocupar dues pàgines senceres dedicant informació al futbol 
sala i més concretament a la final de l’Europeu de Sèrbia. Va 
obrir amb una prèvia extensa del partit  que ocupava una pàgina 
sencera i després, en la segona pàgina hi va incloure tres 
notícies. Una sobre la possibilitat que el jugador espanyol Álex 
guanyés la bota d’or, una altra amb declaracions dels 
entrenadors prèvies al partit i una última que analitzava la 
selecció russa. Tot, firmat pel Juanma Leiva. 
 

 MARCA 
El Marca també va ocupar dues pàgines senceres amb 
informació prèvia a la final. Com l’AS, va omplir la primera 
pàgina amb una extensa prèvia i a l’altra pàgina hi havia també 
tres notícies més. La primera era un record de les altres finals 
disputades per la selecció espanyola en la que s’hi incloïen 
declaracions d’ex-jugadors que han estat importants en la 
història de futbol sala espanyol. La segona notícia també era un 
record, en aquest cas de l’últim partit en el qual Espanya va 
caure derrotat per Rússia, al Mundial del 2014. Per últim, feien 
menció al sorteig pre-Mundial on s’havien donat a conèixer els 
emparellaments per a l’eliminatòria de classificació. Tot, firmat 
per l’Óscar García. 
 

 MUNDO DEPORTIVO 
El Mundo Deportivo només va utilitzar una pàgina en la que va 
incloure-hi la prèvia de la final que ocupava gairebé tres quarts 
de pàgina, un article d’opinió de Jordi Torras sobre les 
possibilitats de la selecció i finalment una notícia sobre els 
emparellaments de l’eliminatòria pre-Mundial. El Manuel Segura 
va firmar dues de les tres notícies. 
 

 SPORT 
L’Sport va utilitzar només mitja pàgina i va publicar una prèvia 
del partit incloent-hi alguna declaració de Venancio López, el 
seleccionador espanyol. 

 

 AS 
El format digital canvia i els mitjans aprofiten la immediatesa a 
l’hora de publicar les diferents peces. Com a peça prèvia hi havia 
un vídeo amb els cinc gols més espectaculars d’Espanya a les 
altres finals disputades i després un galeria de fotos amb els 
protagonistes d’aquest any. A l’hora del partit va fer el 
seguiment en directe fent el minut a minut a través del web. 
Finalment va penjar la crònica del partit i una galeria d’imatges 
de la final.  
 

 MARCA 
El Marca va fer, el mateix dia, la prèvia, la crònica i una notícia 
sobre la roda de premsa post-partit de Venancio, el 
seleccionador espanyol.  
 

 MUNDO DEPORTIVO 
MD va publicar una crònica de la final i una galeria de les millors 
imatges del partit. 
 

 SPORT 
No va publicar res. 
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El 14 de febrer, el dia després que Espanya es proclamés campiona d’Europa per setena vegada, tots quatre diaris van incloure un titular en portada, sent 

així l’únic dia durant el febrer i el març en què el futbol sala ha aparegut en les capçaleres dels quatre principals diaris esportius espanyols. L’AS, el Marca i el 

Mundo Deportivo al marge superior i l’Sport a l’inferior. Aquest dia era un dels que més notícies i articles va generar. Pel que fa al digital, l’AS i el Marca van 

publicar sis peces, i el Mundo Deportivo i l’Sport tres cadascun.  

   AS 
A l’èxit de la selecció l’AS l’hi dedica tres pàgines sencers del diari. En 
la primera pàgina hi ha una extensa crònica del partit. En la segona hi 
ha fins a sis peces. Una notícia sobre la final, un altra sobre la bota d’or 
compartida entre Rivillos i Miguelín, una altra sobre el primer títol de 
la selecció sense jugadors estrangers nacionalitzats, una altra sobre la 
regularitat de la selecció, que sempre ha estat al podi. I finalment dues 
més amb declaracions de Venancio i Miguelín. En la tercera pàgina hi 
trobem cinc notícies més. Un 1x1 dels integrants de la selecció, el 
record de Paco Sedano a l’absent Sergio Lozano, unes declaracions de 
Ricardinho felicitant la selecció espanyola, una felicitació d’Infantino a 
Sèrbia per l’organització i finalment un repàs dels entrenadors 
espanyols que dirigeixen seleccions asiàtiques i que disputaven 
aleshores la Copa d’Àsia.  
 

 MARCA 
El diari Marca publica un total de nou peces omplint un total de sis 
pàgines, la xifra més elevada d’aquests dos mesos d’anàlisi. Amb ‘El 
séptimo arte’, titula l’extensa crònica de la final que ocupa una pàgina 
sencera. En la resta de pàgines hi ha apareixen diferents tipus de 
peces. Declaracions post-partit de Venancio, el seleccionador; un 
recull dels premis individuals aconseguits pels jugadors espanyols en 
l’Europeu; el relleu en la capitania; la gran actuació de Paco Sedano 
sota pals; un 1x1 dels jugadors; un article sobre el domini espanyol en 
el món de l’esport i finalment, a pàgina sencera, un anàlisi per part de 
jugadors històrics i personalitats del futbol sala. Tot, firmat per l’Óscar 
García. 

 

 AS 
Va dedicar totes les sis peces a la conquesta del setè títol 
europeu per part de la selecció espanyola, publicant una notícia 
sobre la roda de premsa de Venancio després del partit; una 
altra sobre Miguelín i Rivillos i la bota d’or; un article e Pedro 
Pablo San Martín recordant les altres finals i la gesta de l’actual 
selecció; un vídeoresum de la final; un recull dels missatges de 
felicitació a través de les xarxes socials per part d’esportistes 
espanyols i finalment una notícia sobre l’arribada de la selecció a 
l’aeroport.  
 

 MARCA 
El Marca, com l’AS, també va dedicar les sis peces a la conquesta 
del setè títol europeu. La primera, un anàlisi de la victòria 
d’Espanya per part de Julio Garcia Mera i Daniel Ibañes, dos 
històrics jugadors de la selecció; la segona amb declaracions 
post-partit de diversos jugadors espanyols; després dos vídeos, 
una anàlisi del campionat per part de JM García i la presència 
dels jugadors a la roda de premsa de l’entrenador. Finalment 
una notícia sobre la bota d’or compartida entre Miguelín i 
Rivillos i un article d’Óscar García sobre l’Espanya campiona i els 
dubtes que generava abans de començar el campionat. 
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Un cop desglossades les peces que van aparèixer durant aquests dos dies en els quatre diaris, veiem clarament que l’AS i el Marca van fer una aposta molt 

més ferma pel futbol sala i van tractar la jornada final de l’Europeu de manera molt més extensa. El nombre de pàgines utilitzades, el nombre de peces 

publicades i la tipologia d’aquestes denota el major interès que van mostrar els diaris editats a Madrid. El fet que el protagonista fos la selecció espanyola 

també va ajudar a que aquesta diferència fos més significativa. Si ho comparem amb el format digital, les sensacions són les mateixes ja que veiem com l’AS 

inclou un article d’opinió o un vídeoresum del partit i el Marca compta amb la col·laboració d’ex-jugadors que donen la seva opinió respecte el campionat. 

Un aspecte amb el que coincideixen gairebé tots és en el d’incloure els missatges d’altres esportistes o personalitats a través de les xarxes socials, un recurs 

que s’ha tornat molt recorrent en el món digital, ja que és la manera més fàcil de tenir declaracions de la gent de l’esport. D’aquesta manera, també 

aprofiten els tweets sobre futbol sala per parlar indirectament de futbol i dels jugadors, que moltes vegades és el que més interès genera. El Marca i l’AS són 

els dos únics que utilitzen el recurs del vídeo, ja sigui en forma de declaracions i/o entrevista a protagonistes o amb vídeo resums.  

  

 MUNDO DEPORTIVO 
L’MD hi va dedicar només una pàgina sencera en què hi va incloure la 
crònica del partit amb declaracions de Venancio i Villar, el president de 
la RFEF, i una notícia sobre la bota d’or compartida entre Rivillos i 
Miguelín.  
 

 SPORT 
L’Sport també hi va dedicar només una pàgina en la qual hi apareixia la 
crònica del partit. 

 

 MUNDO DEPORTIVO 
El Mundo Deportivo va publicar tres peces. La primera eren unes 
declaracions d’Ángel Maria Villar sobre l’èxit de la selecció. La segona 
una felicitació de diversos jugadors de l’Atlético de Madrid via Twitter i 
la última, una notícia sobre el que li venia a continuació a la selecció, el 
Mundial. 
 

 SPORT 
El diari Sport també va penjar tres peces. Una crònica del partit, una 
notícia sobre un tweet de Rajoy i una última que parlava de la rebuda 
dels afeccionats a l’aeroport.  
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3.3.1.2. 20 i 21 de febrer 

Després de l’Europeu, l’interès tornava a centrar-se en la lliga. Aquest cap de setmana del 20-21 de febrer es va disputar la 21ª jornada de lliga, la primera 

després de l’Eurocopa. El seguiment per part dels mitjans va ser molt menor que la setmana anterior. El dia 20 no va aparèixer el futbol sala en cap portada i 

l’activitat va ser poca. Al digital s’hi van publicar, en general, més notícies.   

  

 AS 
Només va publicar la prèvia del partit entre Movistar Inter i ElPozo 
Murcia, utilitzant menys de mitja pàgina.  
 

 MARCA 
Va utilitzar una pàgina sencera i va incloure-hi tres peces. La prèvia de 
l’Inter vs ElPozo, una petita crònica del partit entre el Catgas Santa 
Coloma i el Palma Futsal i finalment els resultats que s’havien produït 
el dia anterior en la resta de partits disputats de la 21ª jornada.  
 

 MUNDO DEPORTIVO 
No va publicar res. 
 

 SPORT 
Va dedicar mitja pàgina horitzontal a la crònica de la victòria del Barça 
Lassa davant el Santiago Futsal.  

 

 AS 
L’AS utilitza dos tipus de peces. Va publicar les cròniques de dos partits 
de la 21ª jornada. L’empat entre el Catgas Santa Coloma i el Palma 
Futsal i la victòria de l’Inter davant d’ElPozo. A més, va publicar dos 
vídeo notícies, una sobre una cistella de Falcao fent una ‘lambretta’ i 
l’altra d’un gol en una lliga menor.  
 

 MARCA 
El Marca va seguir donant protagonisme a la selecció espanyola en una 
notícia que parlava de l’homenatge que van retre la LNFS i 
l’Ajuntament de Torrejón als campions d’Europa. També va publicar la 
crònica del partit entre l’Inter i ElPozo i finalment una notícia sobre 
l’excel·lent retorn de l’internacional Andresito, que va fer cinc gols en 
el partit que va jugar el seu equip.  
 

 MUNDO DEPORTIVO 
MD va publicar dues cròniques, la de l’Inter vs ElPozo i la de la victòria 
del Barça al camp del Santiago Futsal, un partit que s’havia disputat el 
dia anterior. A més, va fer una notícia prèvia al partit de Copa del Rei 
que enfrontaria, tres dies després, el Palma Futsal i el Barça Lassa. 
 

 SPORT 
L’Sport només va publicar la crònica de la victòria del Barça a Santiago.  
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El dia 21 hi va haver encara menys activitat que l’anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Un cop desglossats els dos dies, veiem com l’activitat disminueix de manera considerable. Des dels diaris de Madrid se li dóna protagonisme al partit de la 

jornada i poc més i en els catalans només es parla del Barça fent la crònica. La LNFS genera molt menys interès que un campionat d’Europa de seleccions i 

queda palès en aquest cap de setmana en què només el Marca hi dedica una pàgina sencera. L’MD no en parla i l’Sport fa una petita crònica poc treballada. 

De la resta de partits de la jornada gairebé no se’n parla, simplement apareixen els resultats al Marca. En l’apartat digital se segueix la mateixa línia pel que 

fa a la informació. El partit entre Inter i ElPozo és el tema central i a més, a l’MD i l’Sport parlen del Barça. Un cop finalitzada la jornada, la informació encara 

disminueix més i l’Sport no publica res el dia 21 i els vídeos passen a ser els protagonistes.  

 AS 
Dedica mitja pàgina a la crònica del partit entre Inter i ElPozo. 
 

 MARCA  
Dedica tres quarts de pàgina a la crònica del partit entre Inter i ElPozo i 
a posar tots els resultats de la jornada 21.  
 

 MUNDO DEPORTIVO 
No publica res. 
 

 SPORT 
No publica res. 

 

 AS 
El diari madrileny només publica dues notícies. Una amb els vídeo 
resums dels partits de la 21ª jornada i una altra, també en format 
vídeo, d’una acció individual de Ricardinho en el partit contra ElPozo.  
 

 MARCA  
El Marca només publica el vídeo de la cistella de Falcao, el mateix que 
havia publicat l’AS el dia anterior.  
 

 MUNDO DEPORTIVO 
Manuel Segura fa una notícia sobre l’horari del partit de Copa del Rei 
entre el Palma i el Barça.  
 

 SPORT 
No publica res. 
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3.3.1.3. 23 i 24 de febrer 

Un cop vista l’atenció que li posen a l’Europeu i a la lliga, canviem de competició novament i aprofitem els partits de tornada de la Copa del Rei per veure el 

tractament que ha fet cada mitjà. En aquests partits que es van disputar el 23 de febrer hi participaven el Barça Lassa i el Palma Futsal per una banda, i 

ElPozo Murcia i l’Aspil Vidal Ribera Navarra per l’altra. En cap dels quatre diaris apareix el futbol sala en portada durant aquests dos dies. Les peces de cada 

mitjà el dia 23 de febrer són poques, i en el format digital l’activitat també és minsa i la informació és escassa.  

 

 

  

 AS 
No publica res. 
 

 MARCA 
Dedica mitja pàgina a fer una prèvia del partit entre el Palma Futsal i el 
Barça en què hi apareixen declaracions de l’entrenador illenc. Firmat 
per l’Óscar García. 
 

 MUNDO DEPORTIVO 
Dedica una columna a la part superior de la pàgina a la prèvia del 
partit del Barça i hi inclou una declaració de Carmona i Aicardo. Ve 
sense firmar. 
 

 SPORT 
El David Rubio fa una prèvia a mitja pàgina en la qual també hi ha 
declaracions de Carmona i Aicardo.  

 

 AS 
No publica res. 
 

 MARCA 
Va publicar tres peces, totes de gènere diferent. Una entrevista a 
Matamoros, jugador del Burela en el cicle d’entrevistes setmanals que 
fa Marca en el seu portal digital. Un nou vídeo de Falcao en un 
entrenament i finalment la crònica de la victòria del Palma sobre el 
Barça en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei.  
 

 MUNDO DEPORTIVO 
Només va publicar la crònica de la desfeta blaugrana a Palma firmada 
per Javier Gascón i sense declaracions de protagonistes.  
 

 SPORT 
Igual que MD, només publica la crònica del partit entre el Palma i el 
Barça, firmada per David Rubio i sense declaracions de protagonistes.  
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El 24 de febrer, un cop disputats els dos partits de semifinals, els diaris van publicar les següents peces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop desglossats els dos dies, veiem que el gruix d’informació per a la Copa del Rei tampoc és gaire extens. Els mitjans es limiten a fer les prèvies i les 

cròniques i no publiquen cap entrevista ni fan un anàlisi més acurat dels partits. Als diaris ‘catalans’ només informen del Barça i obvien l’altre partit. El 

Marca, novament, és el que més interès hi posa i el que hi dedica més espai. Respecte el format digital, la informació tampoc és gaire extensa i només el 

Marca, el dia 23, fa una entrevista com a tret diferencial. La crònica del partit entre el Palma Futsal i el Barça la publiquen tots excepte l’AS, que no publica 

res. El dia 24 el gruix d’informació encara és més pobre i ni el Marca ni l’Sport publiquen res. Cal destacar positivament l’article de MD sobre el Barça.  

 AS 
Només fa un petit destacat a la part inferior de la pàgina per posar els 
resultats dels dos partits i un titular que diu: “El Palma deja al Barça sin 
final de Copa”. Ve sense firmar. 
 

 MARCA 
El Marca dedica una pàgina sencera a informar dels partits de tornada 
de les semifinals de la Copa del Rei i hi inclou dues cròniques dels dos 
partits disputats. Firmat per l’Óscar García. 
 

 MUNDO DEPORTIVO 
A la part superior dreta, ocupant menys d’un quart de pàgina, el Javier 
Gascón fa una petita crònica de la desfeta del Barça. Ni rastre de l’altre 
partit disputat. 
 

 SPORT 
L’Sport segueix una mica la mateixa línia que MD, i utilitza mitja pàgina 
per a la crònica del partit del Barça. Firmada pel David Rubio. 

 

 AS 
Publica una notícia sobre la designació del terreny de joc on es 
disputarà la final de la Copa del Rei. Ve sense firmar.  
 

 MARCA 
No publica res. 
 

 MUNDO DEPORTIVO 
El Manuel Segura fa un article després de la derrota del Barça a la 
Copa del Rei, dient que és moment de centrar-se en la lliga. Hi inclou 
declaracions de Marc Carmona.  
 

 SPORT 
No publica res. 
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3.3.1.4. 13 i 14 de març 

L’últim període d’anàlisi són els dies 13 I 14 de març, quan es va disputar la final de la Copa d’Espanya i que va enfrontar dos equips punters i històrics, el 

Movistar Inter i ElPozo Murcia. En aquest tram de temporada va augmentar de nou l’activitat informativa relacionada amb el futbol sala, ja que aquest és un 

esdeveniment molt important. El dia 13 es va jugar la gran final i els mitjans van informar amb les següents peces als dos formats: 

 

  

 AS 
Dedica mitja pàgina a informar dels partits de semifinals, fent una 
petita crònica del Barça vs ElPozo i de l’Inter vs Burela. A més, inclou la 
prèvia de la final. Tot, firmat pel Juanma Leiva. 
 

 MARCA 
Dedica dues pàgines senceres firmades per l’Óscar García. A la primera 
hi ha les dues cròniques dels partits de semifinals i a la segona fa una 
extensa prèvia de la final en la que hi inclou declaracions de Miguelín i 
Ricardinho, els jugadors més importants de ElPozo i Inter. 
 

 MUNDO DEPORTIVO 
En mitja pàgina, el Manuel Segura fa un resum dels dos partits de 
semifinals i una notícia sobre la final de la mini-Copa, que va enfrontar 
els equips infantils del Barça i el Catgas Santa Coloma.  
 

 SPORT 
L’Sport dedica la pàgina sencera a la crònica de la desfeta del Barça a 
semifinals. Dins la mateixa crònica inclou el resultat de l’altra 
semifinal. Ho firma el David Rubio. 

 

 

 

 AS 
L’AS dedica especial atenció a la Copa d’Espanya, ampliant el nombre 
de peces respecte el paper. Fa una prèvia de la final, i la resta de 
notícies ja són un cop s’ha celebrat el partit. Publica un vídeo d’una 
acció de Ricardinho, dues notícies amb les rodes de premsa dels dos 
entrenadors, una amb declaracions dels jugadors de l’Inter després del 
partit i una galeria d’imatges de la final.  
 

 MARCA 
El Marca publica una nova entrevista, en aquest cas a Marcos Vara, 
porter del Santiago Futsal, en què parla de la situació de l’equip. 
Després ja se centra en la final de la Copa d’Espanya i publica la 
crònica del partit i una notícia amb declaracions de l’entrenador 
campió.  
 

 MUNDO DEPORTIVO 
Fa dues cròniques. La de la final de la Copa d’Espanya i la de la final de 
la mini-Copa d’Espanya en la qual hi va haver un duel català i el Barça 
es va proclamar campió. Sense firmar. 
 

 SPORT 
També publica dues peces. La crònica de la final de Copa i un article 
sobre la situació que travessa el FCB. Firmat pel David Rubio.  
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El dia després de la final, amb el Movistar Inter com a campió, algunes notícies que surten al paper ja no surten al digital, ja que degut a la possibilitat de 

publicar-ho immediatament, ho van fer just acabar la final. Els diaris en els seus dos formats, van informar-ne de la següent manera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 AS 
Dedica una pàgina sencera a la crònica de la final, en què hi inclou 
declaracions post-partit de Ricardinho i Ortíz. Firmada pel Juanma 
Leiva. 
 

 MARCA 
És, de nou, el que més rellevància li dóna. Dedica dues pàgines. La 
primera és integra per a una extensa crònica del partit amb 
declaracions de Luis Amado i Ricardinho. A la segona hi ha dues 
notícies, una és el nomenament de Carlos Ortíz com a MVP de la final i 
l’altra explica que l’equip madrileny tornarà a Guadalajara per disputar 
la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Tot, firmat per l’Óscar García. 
 

 MUNDO DEPORTIVO 
MD també publica 3 notícies, però hi dedica una pàgina sencera, i no  
dues com el Marca. Fa una petita crònica de la final de la Copa 
d’Espanya, una notícia sobre la final de la mini-Copa en la qual l’infantil 
del Barça va superar al del Catgas Santa Coloma; i finalment una peça 
en què analitza la situació en què queda Marca Carmona, l’entrenador 
blaugrana, després de caure eliminat també a les semifinals de la Copa 
d’Espanya i optar només al títol de lliga. Tot, firmat pel Manuel Segura. 
 

 SPORT 
No publica res. 

 

 

 

 AS 
Publica tres peces. Sobre la final, unes declaracions de Ricardinho 
després del partit i un vídeo resum del partit. A més, informa que el 
sorteig de la final four de la UEFA Futsal Cup es celebrarà a la mitja àrt 
del partit de Champions de l’Atlético i el PSV. 
 

 MARCA 
El Marca només dedica una notícia a la final de Copa, i és un vídeo de 
d’una acció de Ricardinho. Les altres dues peces són sobre la 
convocatòria de la selecció espanyola pel partit pre-Mundial i sobre el 
sorteig dels emparellaments de la final four.  
 

 MUNDO DEPORTIVO 
L’MD és el que més peces publica. Igual que el Marca, parla sobre el 
sorteig de la final four i de la convocatòria de la selecció. A més, inclou 
dues notícies del Barça; la renovació de tres jugadors i una radiografia 
de la situació que travessa el FCB i el seu entrenador.  
 

 SPORT 
L’Sport, per la seva banda, només parla de la renovació dels tres 
jugadors blaugrana.  
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Un cop desglossades les peces dels dos dies als quatre mitjans, veiem com novament el Marca 

és el que més interès focalitza sobre el futbol sala, dedicant quatre pàgines durant els dos dies 

analitzats. El fet que el Barça quedés eliminat a les semifinals i el Catgas Santa Coloma a quarts 

de final, va provocar que l’interès per part dels diaris de Catalunya fos menor. Cal destacar dos 

aspectes positius del Mundo Deportivo. El primer és l’article que parla sobre la situació en què 

quedava l’entrenador del Barça, Marca Carmona, després que l’equip perdés l’opció de lluitar 

pel títol de Copa d’Espanya, dues tres setmanes després de caure també en les semifinals de la 

Copa del Rei i poder optar només al títol de lliga, ja que l’equip tampoc va aconseguir arribar a 

la Final Four de la UEFA Futsal Cup. L’altra notícia a destacar és la de la mini-Copa, en què els 

equips infantils del Barça i el Catgas disputaven la final. El fet que hi hagués la participació dels 

dos equips catalans va ser un punt d’interès per a MD, i com a més va guanyar el Barça, encara 

se li va donar més importància. L’Sport, per contra, no va publicar res un cop el Barça va 

quedar eliminat. Pel que fa al format digital, les peces són similars en els quatre mitjans però, 

com s’ha explicat anteriorment, el dia posterior a la final de Copa, no surt tanta informació 

sobre aquest esdeveniment ja que en la majoria dels casos l’han publicada el mateix dia de la 

celebració aprofitant la immediatesa que et permet el web. El Mundo Deportivo i l’Sport, 

posen especial atenció en el Barça, fent alguns articles analitzant la situació de l’equip 

blaugrana i parlant també de la mini-Copa.  
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4. Conclusions  

Al principi d’aquest Treball Final de Grau es va plantejar la següent pregunta: té el futbol sala 

el protagonisme suficient i adequat en els principals mitjans de comunicació esportius 

espanyols?  

La resposta, a nivell general, és que el futbol sala no té el protagonisme suficient als principals 

mitjans de comunicació esportius, com bé demostra la xifra de l’anàlisi global que determina 

que només es dedica un 2% de les pàgines dels diaris al futbol sala.  

Durant els mesos de febrer i març de 2016 s’han analitzat els quatre principals diaris esportius 

de l’Estat espanyol; l’AS, el Marca, el Mundo Deportivo i l’Sport. S’ha desglossat la informació 

del format paper i del digital per, a més de veure quin tractament fa cada mitjà, també poder 

determinar les diferències entre els dos formats. A trets generals podem dir que els diaris 

editats a Madrid donen molt més protagonisme al futbol sala que els editats a Barcelona. Un 

aspecte que defineix de manera molt clara què significa el futbol sala i la importància que li 

dóna cada mitjà és la secció del diari en què inclou la informació. El Marca és l’únic que té un 

apartat exclusiu pel futbol sala en el qual cada setmana hi ha informació. No diàriament, però 

si podem dir que en un període on no hi hagi cap esdeveniment especial, publica articles entre 

dos i tres cops per setmana. L’AS, per la seva banda, inclou la informació de futsal en l’apartat 

‘Más deporte’, que sempre apareix al final del diari i després de tota la informació de futbol, 

que és la que ocupa més pàgines, del bàsquet i del motor, que també tenen seccions 

exclusives. El futbol sala s’agrupa conjuntament amb altres esports minoritaris com el golf, el 

bàdminton, l’handbol, etc.  

Els dos mitjans de Madrid tenen una secció fixa que li dóna més o menys importància, segons 

el diari, al futbol sala, però el cas dels ‘catalans’ és diferent. Tant el Mundo Deportivo com 

l’Sport tenen dues seccions on inclouen la informació relacionada amb el futsal. La major part 

de les vegades, l’Sport i el Mundo Deportivo la inclouen dins la secció Barça, cosa que vol dir 

que només publiquen notícies sobre el Barça Lassa. En comptades ocasions, i sempre degut a 

al celebració d’un esdeveniment especial com pot ser la Copa d’Espanya o un campionat de 

seleccions, ho inclouen a la secció Futbol, un cop ha finalitzat tota la informació relacionada 

amb l’esport rei.  
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És aleshores quan parlen d’altres equips de la LNFS. Normalment els altres protagonistes són el 

Catgas Santa Coloma, per ser l’altre equip català que juga a la LNFS, l’Inter Movistar i ElPozo 

Murcia, per ser equips importants, o la selecció espanyola quan disputa algun partit i/o 

campionat. 

Durant aquests dos mesos s’han disputat fins a quatre competicions, l’Europeu de seleccions 

de Sèrbia, una eliminatòria de semifinals de la Copa del Rei, la Copa d’Espanya i diverses 

jornades de la LNFS. De totes quatre, la competició que ha generat més interès i més notícies 

per part dels mitjans ha estat l’Europeu, en què la selecció espanyola es va proclamar 

campiona per setena vegada. Aquest campionat que es va celebrar durant les dues primeres 

setmanes de febrer i aquest període ha estat el que més informació de futbol sala ha acaparat. 

En aquest cas, tal com hem explicat anteriorment, en l’anàlisi de dades, el Marca i l’AS van 

tractar de manera més profunda aquest esdeveniment, fent un treball molt proper i extens i 

en el qual diàriament es publicava informació. A l’Sport i al Mundo Deportivo no els interessa 

tant parlar sobre els avenços de la selecció espanyola de futbol sala i aquesta diferència entre 

mitjans s’ha vist palesa sobretot en el tipus de peces periodístiques que publicaven els uns i els 

altres, a banda del nombre d’articles.  

La Copa d’Espanya és un altre dels moments clau en l’anàlisi d’aquests dos mesos. És la 

competició per excel·lència de la LNFS i en qüestió de quatre dies es disputen set partits que 

generen molt interès a l’afeccionat. Aquí els mitjans, sobretot l’AS i el Marca, tornen a 

augmentar el nivell informatiu. El fet que la final fos entre dos equips històrics com el Movistar 

Inter i ElPozo Murcia va fer que el flux de notícies fos encara més elevat als diaris de Madrid, 

però per contra, va fer disminuir l’activitat als diaris ‘catalans’, ja que el Barça va quedar 

eliminat a les semifinals.  

Pel que fa als clubs, n’hi ha tres que són els que tenen més protagonisme als mitjans. A l’AS i al 

Marca es parla sempre del Movistar Inter, actualment el millor equip de la competició i, a més, 

de Madrid. També té cert protagonisme ElPozo Murcia i, ja a un nivell més baix, la resta 

d’equips de la LNFS, que sobretot en el paper apareixen a comptagotes. Cal destacar que, en el 

seu format digital, el Marca dóna veu als altres equips amb almenys una entrevista setmanal a 

algun jugador de la LNFS i això és un tret diferencial que el situa per sobre de la resta. 
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Pel que fa als diaris editats a Catalunya, la seva informació del futbol sala se centra bàsicament 

en el Barça Lassa. Del Catgas Santa Coloma se’n parla ben poc. En aquest treball s’havia 

d’incloure un apartat que diferenciés el tractament i protagonisme que se li dóna als dos 

equips catalans per part de l’Sport i el Mundo Deportivo, però les diferències eren tan abismals 

que l’anàlisi ha perdut tot el sentit.  

Durant aquest període d’anàlisi ha predominat molt més la informació per sobre de l’opinió, 

que ha aparegut en comptades ocasions i sempre degut a situacions excepcionals com poden 

ser la conquesta d’un títol o la pèrdua d’una eliminatòria. Els mitjans, tant en el seu format 

paper com en el digital, es limiten en la majoria de les ocasions a fer les prèvies i les cròniques 

dels partits que consideren més importants i que normalment són els que juguen els tres 

equips esmentats anteriorment. Depenent del moment i de l’esdeveniment, les prèvies i les 

cròniques són més o menys extenses però si comparem els quatre mitjans, podem determinar 

que el que més treballa les peces és el diari Marca. L’AS està un pel per sota i després 

apareixen l’Sport i el Mundo Deportivo que, si bé és cert que hi ha peces treballades, la 

majoria de les vegades tenen poca informació.  

Els quatre mitjans tenen uns redactors de referència per informar sobre el futbol sala. A l’AS i 

al Marca, el Juanma Leiva i l’Óscar García respectivament, no fallen pràcticament mai i són 

molt poques les vegades les que un altre redactor escriu les notícies. A l’Sport hi ha el David 

Rubio i al Mundo Deportivo el Manuel Segura. Ells dos també són els que més escriuen de 

futbol sala tot i que en aquests dos casos, és més freqüent que hi hagi altres redactors. El fet 

de tenir gent especialitzada i que es dedica de manera pràcticament exclusiva al futbol sala vol 

dir que el flux de notícies és més constant i per tant que aquest esport té més pes en certs 

mitjans.   

A nivell individual de cada mitjà, podem treure la següent conclusió. El Marca és clarament el 

que genera més contingut de tots quatre i això s’ha vist palès en l’anàlisi en el qual en 

pràcticament totes les setmanes el diari més llegit a Espanya era el que tenia les millors 

estadístiques pel que fa a notícies publicades i nombre de pàgines utilitzades. Per contra, el 

que menys informació aporta és l’Sport que, com hem dit al llarg del treball, centra la seva 

informació de manera gairebé exclusiva en el Barça Lassa, obviant la resta d’equips durant 

gran part de la temporada.  
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Respecte la comparació dels formats paper i digital, hem de dir que el gruix de notícies és molt 

més ampli en el digital, en el qual hi apareixen un total de 350 peces. La inclusió de vídeos i 

galeries fotogràfiques, principalment, a més d’altres notícies que no surten al paper com pot 

ser un storify amb recull de tweets de jugadors, fan que el nombre de notícies sigui més gran. 

És important que des dels webs es potenciï el suport audiovisual ja que és quelcom que arriba 

molta la gent i això fa créixer el futbol sala. El que més utilitza els vídeos i fotografies és el diari 

AS.  

En els últims anys el protagonisme del futbol sala ha crescut i així ho creu l’Óscar García, el 

redactor del diari Marca, que està satisfet amb com tracta el futbol sala el mitjà pel que 

treballa. L’Óscar creu que en general “el futsal ha anat guanyant-se el seu espai. Penso que en 

aquest sentit la LNFS fa un molt bon treball per involucrar els mitjans de comunicació i això 

ajuda molt. A més, l’arribada de Ricardinho a la Lliga és un reclam molt positiu i una gran font 

de vídeos pel web amb les seves jugades”. L’Óscar creu que un altre aspecte que ha fet  créixer 

el futbol sala en els últims anys ha estat l’eclosió del Barça. “Marques com el Barcelona sempre 

són atractives per als seguidors de l’esport. Atrau a molt públic i molts telespectadors. A més, 

la presència del Barça ha fet que l’Sport i el Mundo Deportivo s’hagin enganxat més a aquest 

esport”. 

En aquest sentit, el Manuel Segura, redactor del Mundo Deportivo, també ha volgut dir la 

seva. El Manuel expressa: “Cada dia se li dóna més protagonisme al futbol sala però la veritat 

és que molt menys del que mereix per les llicències que té i l’interès que genera”. El Manuel 

reivindica més protagonisme: “Cada dia s’ha de ‘barallar’ per tenir més protagonisme però 

trobo que segueix estant mal tractat. Qualsevol esport amb set europeus i dos mundials 

estaria molt més ben considerat”. Pel que fa al tema Barça, el Manuel creu que “si el Barça no 

hagués reactivat la secció, la Lliga i el futbol sala tindrien un seguiment encara més baix”. 

Tot i aquest creixement, trobo que des dels mitjans podrien fer una aposta molt més ferma pel 

futbol sala. És cert que els diaris ‘catalans’ informen més que fa uns anys, però el gruix de 

notícies segueix sent pobre i està mal repartit, ja que gairebé tot l’interès va a parar en el 

futbol i la resta dels esports queden molt en un segon pla. En el cas del futbol sala, hi ha dues 

divisions professionals però des dels mitjans de comunicació només es dona cabuda a una 

petita part de la Primera Divisió.  
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En el cas del futbol s’informa de totes les categories i amb el futbol sala es podria fer el mateix 

o, si més no, mostrar més interès per una disciplina que és el segon esport d’equip més 

practicat a Espanya per sobre, per exemple, del bàsquet, segons dades de l’Enquesta d’Hàbits 

Esportius a Espanya del 2015 feta pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Actualment la 

millor font d’informació de futbol sala és la pàgina de la LNFS i Twitter, ja que hi ha molta gent 

que s’interessa per aquest esport i la major part de vegades de manera altruista, informa sobre 

tot allò que passa.  
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DIARIO AS – PAPER (FEBRER 2016) 

 
Primera setmana 

 
DIARI AS 

DATA 1.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 2.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 3 

NÚMERO DE LES PÀGINES 34-35-37 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades 

 
DIARI AS 

DATA 2.2.16 

ESPAI 
Pàgina 34  1 pàgina 
Pàgina 35  1 pàgina 
Pàgina 37 Part superior 

 
TITULACIÓ 

 

Pàgina 34. 1  España tiene un objetivo: la 
reconquista de Europa. Foto. 
Pàgina 35. 2  España es el modelo a imitar 
Pàgina 35. 3  “Estoy preparado para asumir la 
responsabilidad”. Foto 
Pàgina 35. 4  Italia defiende título y Ricardinho 
hace soñar a Portugal. Foto 
Pàgina 35. 5  España, en Mega, y todo en 
Eurosport 
Pàgina 37. 6  El futbol sala toma el relevo 

 
 

DECLARACIONS I FOTO 
 
 

1. Si. Venancio López (seleccionador) 
2. No. 
3. Si. Miguelín (jugador) 
4. No 
5. No 
6. No 

 
CONTINGUT 

 
 

1. Prèvia a l’inici del campionat. Juanma 
Leiva 

2. Article opinió. Pedro P. San Martín. 
3. Entrevista jugador. Juanma Leiva. 
4. Repàs dels equips aspirants i revelació. 

Juanma Leiva. 
5. Grups i TV. Juanma Leiva. 
6. Article opinió. Juan Mora. 
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DIARI AS 

DATA 3.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 36 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI AS 

DATA 3.2.16 

ESPAI 1 pàgina 

TITULACIÓ 
Los misiles de Miguelín facilitan el debut a 
España. Juanma Leiva. 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto. 

CONTINGUT 
Crònica del partit entre España i Hongria. 
Classificació grups. Victòria de Serbia (breu). 

 
 

DIARI AS 

DATA 4.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 37 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI AS 

DATA 4.2.16 

ESPAI Mitja pàgina 

TITULACIÓ 
La Eurocopa vivió una jornada con 20 ‘brasileños’ 
en pista 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto. 

CONTINGUT Notícia sobre els jugadors brasilers nacionalitzats 

 
 

DIARI AS 

DATA 5.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 37 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI AS 

DATA 5.2.16 

ESPAI Centre de la página. Breu.  

TITULACIÓ 
Ricardinho enamora y España, en cuartos. 

Juanma Leiva 

DECLARACIONS I FOTO No 

CONTINGUT Crònica del partit Portugal vs Eslovènia 
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DIARI AS 

DATA 6.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 37 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI AS 

DATA 6.2.16 

ESPAI Centre de la página. Breu. 

TITULACIÓ 
Duro examen para España ante Ucrania. Juanma 

Leiva 

DECLARACIONS I FOTO Si (Venanció). No 

CONTINGUT 
Prèvia de l’Espanya vs Ucraïna i quadre de 

competició.  

 
 

DIARI AS 

DATA 7.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 45 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI AS 

DATA 7.2.16 

ESPAI Centre de la página. Breu 

TITULACIÓ 
Golpe de autoridad español con Álex y Rivillos 

estelares. Juanma Leiva 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Mini crónica del partit entre Espanya i Ucraïna i 

quadre de grups. 
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Segona setmana 

 
DIARI AS 

DATA 8.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 43 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI AS 

DATA 8.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. España vs. Ricardinho 
2. Serbia mete a más de 11.000 

espectadores en sus partidos. 
3. Rusia sufrió e Italia se gustó 

DECLARACIONS I FOTO Si (Ortiz). Foto. 

CONTINGUT 

1. Prèvia del partit entre Espanya i 
Portugal. Creuaments grups i ¼ de final. 

2. Assistència als partits de l’amfitriona. 
3. Comentari sobre el Russia vs Croàcia. 

 
 

DIARI AS 

DATA 9.2.16 

TOTAL PÀGINES 32 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada-28 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades 

 
DIARI AS 

DATA 9.2.16 

ESPAI 
1. Marge esquerre portada. Petit.  
2. Marge dret. Breu.  

TITULACIÓ 
1. España ya está en semifinales. 
2. Ricardinho no pudo con España, que ya 

está en semifinales. 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto. 

CONTINGUT 

1. Titular de la victòria d’Espanya vs 
Portugal. 

2. Mini crònica del partit, fitxa tècnica i 
creuaments.  
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DIARI AS 

DATA 10.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 36 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI AS 

DATA 10.2.16 

ESPAI Part superior.  

TITULACIÓ España se medirá a Kazajistaán sin su líder Higuita 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Comentari sobre l’Itàlia vs Kazajistán. 

DIARI AS 

 
 

DATA 11.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 36 

FIRMADES/AGÈNCIA Frimada 

 
DIARI AS 

DATA 11.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. Kazajistán atacará con cinco pese a la 
ausencia de Higuita 

2. La táctica kazaja ¿revolucionaria o 
destructiva? 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (seleccionadors). Foto 
2. Si (Javier Lozano) 

CONTINGUT 

1. Prèvia de l’Espanya vs Kazajistán. 
Juanma Leiva. 

2. Opinió sobre el porter-jugador. Juanma 
Leiva 
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DIARI AS 

DATA 12.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 3 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada-34-35 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades 

 
DIARI AS 

DATA 12.2.16 

ESPAI 

1. Titular petit al marge esquerre de la 
portada. 

2. Pàgina sencera 
3. Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. Portada  España se jugará el oro 
contra Rusia. 

2. Pàgina 34  España supera la trampa y 
jugará su octava final. 

3. Pàgina 34  Venancio: “Será una gran 
final” 

4. Pàgina 35 Las siete finales anteriores 
de la selección 

5. Pàgina 35  Rómulo apagó el sueño de 
serbia en la prórroga 

DECLARACIONS I FOTO 

1. No. Foto. 
2. No. Foto 
3. Si (Venancio). 
4. No. Foto 
5. No. 

CONTINGUT 

1. Titular. 
2. Crònica del partit entre Espanya i 

Kazajistán. Juanma Leiva 
3. Declaracions post-partit de Venancio. 
4. Repàs de les set finals disputades per 

Espanya. 
5. Mini-crònica del Russia vs Sèrbia 
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DIARI AS 

DATA 13.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 3 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada, 34-35 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades. JL 

 
DIARI AS 

DATA 13.2.16 

ESPAI 
1. Marge superior dret de la portada 
2. Dues pàgines senceres 

TITULACIÓ 

1. Portada. España, a por su séptimo título 
ante Rusia 

2. España-Rusia: el trono europeo espera 
dueño 

3. Alex aspira a la bota de oro como 
guinda: “Queremos más” 

4. La opinión de los seleccionadores. 
5. Rusia, contres de sus ‘brasileños’ pero 

sin Eder Lima. 

DECLARACIONS I FOTO 

1. No. Foto 
2. Si. Foto 
3. Si. Foto 
4. Si. Foto 
5. No. Foto 

CONTINGUT 

1. Portada 
2. Prèvia de la final 
3. Notícia d’Alex i bota d’or 
4. Delcaracions dels misters. Notícia. 
5. Notícia. Anàlisi Russia. 
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DIARI AS 

DATA 14.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 4 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada-41-42-43 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades 

 
DIARI AS 

DATA 14.2.16 

ESPAI 

1. Part superior portada 
2. Pàgina sencera 
3. Pàgina sencera 
4. Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. Portada  ¡Campeones de Europa! 
2. Pàgina 41.  España vuelve a reinar en 

Europa… y van siete. 
3. Pàgina 42. 1. Otra final de oro para el 

recuerdo. 
4. Pàgina 42. 2.  Rivillos y Miguelín dejan 

a Ricardinho sin Bota de Oro. 
5. Pàgina 42. 3.  La primera sin 

nacionalizados 
6. Pàgina 42. 4.  Venancio: “Un gran 

paso del futbol sala” 
7. Pàgina 42. 5.  Miguelín: “Se ganó des 

de la defensa” 
8. Página 42. 6  La Roja, siempre en el 

podio final. 
9. Pàgina 43. 1.  Héroes de la Séptima. 

1x1 jugadors espanyols. 
10. Pàgina 43. 2.  Sedano recuerda a 

Lozano 
11. Pàgina 43. 3.  Ricardinho: “Merecido” 
12. Pàgina 43. 4.  Españoles en 

Uzbekistán. 
13. Pàgina 43. 5.  Infantino felicita a 

Serbia. 

DECLARACIONS I FOTO 
42.4,  42.5 i 43.3  Declaracions. 
Foto  Totes. 

CONTINGUT 

1. Titular portada 
2. Crònica 
3. Notícia 
4. Notícia 
5. Notícia 
6. Notícia 
7. Notícia 
8. Notícia 
9. Opinió 
10. Notícia 
11. Notícia 
12. Notícia 
13. Notícia 
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Tercera setmana 

DIARI AS 

DATA 15.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada-43 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades 

 
DIARI AS 

DATA 15.2.16 

ESPAI 
1. Titular a baix a la dreta. 
2. Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. “Después de la Séptima, vamos a por el 
Mundial”. 

2. Pàgina 42. 1.  “Después de la Séptima, 
vamos a por el Mundial”. JA Ezquerro 

3. Pàgina 42. 2.  Un Inter-ElPozo par el 
regreso. 

4. Pàgina 42. 3.  Sin ningún acto 
institucional. 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. Si (Venancio i Miguelín) 

CONTINGUT 
42.1  Notícia post-Europeu de la selecció.  
42.2  Retorn de la lliga 
43.3  No fan acte institucional. 

 
 

DIARI AS 

DATA 16.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 17.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 18.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI AS 

DATA 19.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 20.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 37 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Juanma Leiva 

 
DIARI AS 

DATA 20.2.16 

ESPAI Centre de la página 

TITULACIÓ 
Nueve campeones de Europa en el ‘clásico de 
estrellas’. 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Prèvia del partit entre Inter Movistar i ElPozo 
Murcia. 

 
 

DIARI AS 

DATA 21.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 45 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Juanma Leiva 

 
DIARI AS 

DATA 21.2.16 

ESPAI Centre de la página 

TITULACIÓ 
El Movistar se lleva con sufrimiento un clásico 
muy igualado 

DECLARACIONS I FOTO Si (Velasco). Foto 

CONTINGUT 
Crònica del partit entre Movistar Inter i ElPozo 
Murcia 
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Quarta setmana 

 
DIARI AS 

DATA 22.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 23.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 36 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI AS 

DATA 23.2.16 

ESPAI -1/4 de pàgina 

TITULACIÓ 
El Palma tiene al Barça contra las cuerdas en la 
Copa del Rey 

DECLARACIONS I FOTO No.  

CONTINGUT Notícia partits semis 

 
 

DIARI AS 

DATA 24.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 45 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI AS 

DATA 24.2.16 

ESPAI Destacat part inferior 

TITULACIÓ El Palma deja al Barça sin final de Copa 

DECLARACIONS I FOTO No. 

CONTINGUT 
Resultats dels partits de semifinals de Copa del 
Rei entre Palma Futsal i Barça, i ElPozo vs Aspil-
Vidal. 
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DIARI AS 

DATA 25.02.2016 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 26.02.2016 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 27.02.2016 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 28.02.2016 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 56 

NÚMERO DE LES PÀGINES 52 

FIRMADES/AGÈNCIA Sense firmar 

 
DIARI AS 

DATA 28.2.16 

ESPAI -1/4 de pàgina 

TITULACIÓ El Barça goleó al Movistar Inter 

DECLARACIONS I FOTO No.  

CONTINGUT Notícia partits lliga 

 
 

DIARI AS 

DATA 29.02.2016 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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MARCA – PAPER (FEBRER 2016) 
 

Primera setmana 
 

DIARI MARCA 

DATA 1.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 39 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 1.2.16 

ESPAI Mitja página 

TITULACIÓ Las lesiones se ceban con la selección 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Prèvia de l’inici de l’Eurocopa 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 2.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES 28-29 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 2.2.16 

ESPAI Una página sencera 

TITULACIÓ 

1. España contra todo 
2. Un húngaro ‘toledano’ 
3. El anfitrión abre el torneo ante una gran 

expectació´n 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Rafa Usín). Foto 
2. Si (Gabor Korolovzky). Foto 
3. No. 

CONTINGUT 

1. Prèvia del partit del debut d’Espanya a 
l’Europeu i declaracions de Rafa Usín. 

2. Història del segon entrenador de 
Rumania. 

3. Arrenca el campionat. 
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DIARI MARCA 

DATA 3.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 29 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 3.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. España debuta sonriendo 
2. Tino Pérez debuta en un Europeo ante la 

campeona 
3. Bebe, un cierre con números de pívot 

goleador en la selección 

DECLARACIONS I FOTO 

1. Si (Venancio i Sito Rivera, entrenadors). 
Foto. 

2. Si (Tino Pérez). Foto 
3. No  

CONTINGUT 

1. Crònica del partit entre Espanya i 
Hungría. 

2. Debut de Tino Pérez (entrenador 
espanyol d’Azerbayán). 

3. Protagonisme de Bebe. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 4.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 27 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 4.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 
1. Veterano con galones 
2. La hora de Ricardinho 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Paco Sedano). Foto 
2. Si (Jorge Braz, Arnaldo i Ricardinho). 

Foto 

CONTINGUT 

1. Retorn de Paco Sedano a la selecció i 
algunes declaracions d’ell. 

2. Debut de Ricardinho a l’Europeu amb 
declaracions de companys i pròpies. 
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DIARI MARCA 

DATA 5.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 33 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 5.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 
1. Contra el portero ‘chupón’ 
2. Ucrania elimina a Hungría y estará en 

cuartos con España 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Tino Pérez). Si 
2. No. 

CONTINGUT 
1. Debat sobre l’ús abusiu del porter-

jugador. 
2. Victòries d’Ucraïna i Portugal. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 6.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 25 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 6.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 
1. Cancha a los novatos 
2. ‘Guti’ arbitrará al rival de España 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Alex). Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 
1. Prèvia del partit entre Ucraïna i Espanya. 
2. Designació arbitral i grups. 
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DIARI MARCA 

DATA 7.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 35 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 7.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. Otro paso adelante 
2. La magia de Ricardinho no basta y cae 

ante serbia 
3. Un gol para la historia de los Europeos 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. No.  
3. No. Foto 

CONTINGUT 

1. Crònica del partit entre Ucraïna i 
Espanya. 

2. Crònica del partit entre Portugal i Sèrbia 
3. Recreació del golàs de Ricardinho a 

Sèrbia. 

 
  



   

113 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 
Segona setmana 

 
DIARI MARCA 

DATA 8.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 44 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 8.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 
1. Antídoto contra la magia 
2. Los golazos ‘malditos’ de Ricardinho 
3. Tino Pérez se mide a Rusia en cuartos 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Ortíz). Foto 
2. No. Foto 
3. No. 

CONTINGUT 

1. Prèvia del partit entre Espanya i 
Portugal amb el retorn d’Ortiz. 

2. Els golassos de Ricardinho i les derrotes 
de Portugal. 

3. Prèvia de l’Azerbayián vs Russia. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 9.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 37 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 9.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. Para genio, España 
2. La afición serbia se rinde ante otra joya 

de Ricardinho 
3. España no se baja de su sitio natural 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. Si (Venancio i Raúl Campos). Foto 
3. No. 

CONTINGUT 

1. Crònica del partit entre Espanya i 
Portugal. 

2. Declracions post-partit de Venancio i 
Raúl Campos parlant sobre passar a 
semifinals. 

3. Nou golàs de Ricardinho. 
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DIARI MARCA 

DATA 10.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 27 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 10.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. Zipi y Zape 
2. Kazajistán, sin el sancionado Higuita, 

rival de España 
3. En apenas 10 días se verán la cara en 

otra edición del Clásico liguero 

DECLARACIONS I FOTO 

1. Si (Alex i Rivillos). Foto 
2. Si (Cacau, seleccionador Kazajistán). 

Foto 
3. No. 

CONTINGUT 

1. Entrevista a Alex i Rivillos, dos dels 
protagonistes de l’Europeu. 

2. Declaracions de Cacau prèvies al partit 
vs Espanya. 

3. Enfrontament de lliga entre Inter i 
ElPozo quan acabi l’Europeu. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 11.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada i 30 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 11.2.16 

ESPAI 
1. Raconet a la portada 
2. (Pàg. 30). Página sencera 

TITULACIÓ 

1. (Portada). Preparados para la batalla. 
2. Listos para la batalla 
3. “Si entrenase a España o Italia no lo 

utilizaría” 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. Si (Venancio i Jose Ruiz). Foto 
3. Si (Cacau). Foto 

CONTINGUT 

1. Titular 
2. Prèvia del partit de semifinals entre 

Kazajistán i Espanya 
3. Entrevista a Cacau, seleccionador de 

Kazajistán. 
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DIARI MARCA 

DATA 12.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 3 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada, 34 i 35 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 12.2.16 

ESPAI 
1. (Portada). Marge inferior esquerre 
2. Doble página 

TITULACIÓ 

1. Portada. ¡Grandes! 
2. España se sabía bien la lección 
3. Alex se pone segundo en la Bota de Oro 
4. Rusia acaba con el sueño serbio 
5. España-Rusia, 20 años de rivalidad 

DECLARACIONS I FOTO 

1. No. Foto 
2. Si (Venancio). Foto 
3. Si (Alex i Bebe). Foto 
4. No. 
5. No. Foto 

CONTINGUT 

1. Titular 
2. Crònica del partit entre Espanya i 

Kazajistán i declaracions de Venancio. 
3. Carrera d’Alex per la Bota d’Or de 

l’Europeu i declaracions. 
4. Mini-crònica del Russia vs Serbia 
5. Record històric de les finals disputades 

entre Russia i Espanya. 
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DIARI MARCA 

DATA 13.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 3 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada, 36 i 37 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 13.2.16 

ESPAI 
1. Part superior de la portada 
2. Doble pàgina 

TITULACIÓ 

1. (Portada). La final de todos 
2. La final de todos 
3. España tiene la historia detrás 
4. El ‘dia D’ tras 26 victorias 
5. Eslovenia, último escollo para estar en el 

Mundial. 

DECLARACIONS I FOTO 

1. No. Foto 
2. Si (Venancio i Ortíz). Foto 
3. Si (Paulo Roberto, Kike Boned, Luis 

Amado, Daniel Ibañes, Javi Rodríguez, 
Julio García Mera i Jordi Torras) Foto. 

4. Si (Pola). Foto 
5. Si (Venancio) 

CONTINGUT 

1. Titular 
2. Prèvia de la gran final de l’Europeu 

entre Russia i Espanya. 
3. Record de les altres finals disputades. 
4. Record de l’última derrota davant Russia 

en la semifinal del Mundial de 2014. 
5. Resultat del sorteig pre-Mundial. Rival 

Eslovènia.  
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DIARI MARCA 

DATA 14.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 7 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada, 40, 41,42, 43, 44, 45 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 14.2.16 

ESPAI 
1. Part superior de la portada 
2. Sis pàgines senceres 

TITULACIÓ 

1. Portada. Campeones sin discusión 
2. El séptimo arte 
3. Este ha sido mi mejor equipo 
4. Todo a La Roja 
5. El relevo en el brazalete 
6. Un muro bajo palos 
7. Objetivo Brasil 
8. Uno a uno de los campeones 
9. De nuevo, un imperio 
10. “Una nueva exhibición de un equipo 

infinito” 

DECLARACIONS I FOTO 

1. No. Foto 
2. No. Foto 
3. Si (Venancio). 
4. No. Foto 
5. No. Foto 
6. No. Foto 
7. Si (Pola, Ortiz i Rivillos). Foto 
8. No. Foto 
9. No. Foto 
10. Si (José María García, Alvaro Aparicio, 

Julio García Mera, Cancho, Javier Orol, 
Daniel Ibañes, Roberto Gracia i Javier 
Limones). Foto. 

CONTINGUT 

1. Titular 
2. Crònica de la final. 
3. Declaracions post-partit de Venancio. 
4. Tots els premis individuals per a Espanya 
5. Relleu en la capitania. Amado > Ortiz. 
6. Gran actuació de Paco Sedano 
7. Pròxima cita, el Mundial.  
8. 1x1 dels jugadors. 
9. Domini espanyol en esports. 
10. Anàlisi per part d’històrics jugadors. 
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Tercera setmana 

 
DIARI MARCA 

DATA 15.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 45 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 15.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ Un europeo doméstico 

DECLARACIONS I FOTO Si (Rivillos). Foto 

CONTINGUT Arribada dels campions a l’aeroport. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 16.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 17.2.16 

TOTAL PÀGINES 52 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 41 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 17.2.16 

ESPAI Lateral i part superior de la página 

TITULACIÓ 
1. Un nuevo patrocinador para el futbol 

sala 
2. Los campeones, de vuelta a sus equipos 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Javier de Oro i Javier Lozano). Si. 
2. No.  

CONTINGUT 

1. Acord de nou patrocini de l’empresa 
Aliseda amb la LNFS.  

2. Retorn dels 9 campions d’Europa a les 
disciplines dels seus equips. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 18.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI MARCA 

DATA 19.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 27 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 19.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. “Todavía se pueden mejorar muchas 
cosas” 

2. Rafa Usín, primer campeón de Europa 
en volver a la Liga 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Jesús Velasco). 
2. No. Foto 

CONTINGUT 
1. Entrevista a l’entrenador de l’Inter 

Movistar. 
2. Retorn de Rafa Usín als entrnaments. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 20.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 21 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 20.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. Un Clásico de oro 
2. El Palma Futsal ara un punte que le sabe 

a poco 
3. Resultats de la jornada 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si. (Duda, entrenador ElPozo). Foto 
2. No. Foto. 

CONTINGUT 

1. Prèvia del partit entre Inter Movistar i 
ElPozo Murcia. 

2. Mini-crònica del partit entre Catgas i 
Palma (Firmada per JM Roca) 

3. Resultats dels partits jugats 
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Quarta setmana 

 
DIARI MARCA 

DATA 21.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 33 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Adrián Angulo 

 

DIARI MARCA 

DATA 21.2.16 

ESPAI ¾ de página 

TITULACIÓ El Movistar Inter es imparable 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica del partit entre Movistar Inter i ElPozo i 
Resultats dels altres partits de la jornada. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 22.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 23.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 29 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 23.2.16 

ESPAI Mitja página 

TITULACIÓ El Palma sueña con su gran final 

DECLARACIONS I FOTO Si (Juanito, entrenador Palma). Foto 

CONTINGUT 
Prèvia del partit de semifinals de Copa del Rei 
entre el Palma Futsal i el Barça. 
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DIARI MARCA 

DATA 24.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 37 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 24.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 
1. El ‘matagigante’ Palma jugará su 

primera final 
2. ElPozo, sin una alegría completa 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 

1. Crònica del partit entre el Palma Futsal i 
el Barça.  

2. Crònica del partit entre ElPozo Murcia i 
Aspil Vidal.  

 
 

DIARI MARCA 

DATA 25.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 

DIARI MARCA 

DATA 26.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 37 

FIRMADES/AGÈNCIA David Marín 

 
DIARI MARCA 

DATA 26.2.16 

ESPAI Menys de mitja pàgina 

TITULACIÓ Paraíso o infierno 

DECLARACIONS I FOTO Si. Foto 

CONTINGUT Notícia sobre Elche 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 27.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI MARCA 

DATA 28.2.16 

TOTAL PÀGINES 64 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 51 

FIRMADES/AGÈNCIA Oscar García 

 
DIARI MARCA 

DATA 28.2.16 

ESPAI Mitja página o més 

TITULACIÓ 
1. El Barça fulmina la racha del líder 
2. Paso de gigante de Aspil para meternse 

en ‘playoffs’ 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. No. 

CONTINGUT 
1. Crónica fcb inter 
2. Notícia  

 
 

DIARI MARCA 

DATA 29.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL  

NÚMERO DE LES PÀGINES  

FIRMADES/AGÈNCIA  
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EL MUNDO DEPORTIVO – PAPER (FEBRER 2016) 

 
Primera setmana 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 1.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 26 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 1.2.16 

ESPAI ¼ de pàgina. Cantonada superior Esquerra 

TITULACIÓ 
La Roja busca en Belgrado el séptimo cetro 
continental (EFE) 

DECLARACIONS I FOTO Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT Prèvia de l’inici de l’Europeu de Belgrad 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 2.2.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 30 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 2.2.16 

ESPAI Columna petita part Esquerra.  

TITULACIÓ 
España debuta hoy fretne a Hungría (21h) 
(Agència) 

DECLARACIONS I FOTO Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT Prèvia del debut d’Espanya a l’Europeu 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 3.2.16 

TOTAL PÀGINES 36 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 23 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 3.2.16 

ESPAI Requadre petit. Menys d’1/4 de pàgina 

TITULACIÓ España arranca con una victoria 

DECLARACIONS I FOTO No.  

CONTINGUT 
Minicrònica de la victòria d’Espanya en el debut 
contra Hongria. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 4.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 5.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 6.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 26 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 6.2.16 

ESPAI 
Mini columna part inferior. Menys d’1/4 de 

pàgina 

TITULACIÓ A España, primera de grupo, le toca Portugal 

DECLARACIONS I FOTO No. 

CONTINGUT 
Classificació d’Espanya i enfrontament de quarts 
de final.  
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 7.2.16 

TOTAL PÀGINES 46 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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Segona setmana 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 8.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 27 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 8.2.16 

ESPAI Mini columna part inferior 

TITULACIÓ Arrancan los cuartos: hoy, España-Portugal 

DECLARACIONS I FOTO No. 

CONTINGUT Enfrontaments de quarts de final 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 9.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 22 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 9.2.16 

ESPAI Mitja pàgina hortizontal 

TITULACIÓ España golea y ya está en semifinales 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Crònica de la victòria d’Espanya vs Portugal a ¼  

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 10.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 11.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 12.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada i 24 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 12.2.16 

ESPAI 
1. Marge inferior de la portada 
2. Part central i superior de la página 

TITULACIÓ 
1. España disputará el título contra Rusia 
2. España peleará por su séptimo título 

ante Rusia (Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 
1. Titular del pas a la final de l’Europeu. 
2. Crònica de la victòria d’Espanya contra 

Kazakhstan en les semis de l’Europeu. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 13.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada i 24 

FIRMADES/AGÈNCIA Frimades 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 13.2.16 

ESPAI 
1. Marge inferior 
2. Mitja pàgina 

TITULACIÓ 

1. La Roja, a por su séptimo título europeo 
2. La Roja quiere la Séptima (Manuel 

Segura) 
3. Marcar la diferencia (Jordi Torras) 
4. Eslovenia será el rival pre-Mundial 

(Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTO 

1. No.  
2. Si (Venancio i Paco Sedano). Foto 
3. No. 
4. No. 

CONTINGUT 

1. Titular petit a la portada previ a la final. 
2. Prèvia de la final de l’Europeu entre 

Espanya i Rússia. 
3. Article d’opinió de Jordi Torras sobre les 

possiblitats d’Espanya. 
4. Emparellaments de l’eliminatòria per al 

Mundial. 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 14.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada i 29 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 14.2.16 

ESPAI 
1. Marge superior dret de la portada. 
2. Página sencera 

TITULACIÓ 

1. Séptimo título con exhibición 
2. España vuelve a reinar en Europa (V. 

Stankovic i C. Piedrabuena) 
3. Bota de Oro para Miguelín y Rivillos 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. Si (Venancio i Ángel M! Villar). Foto 
3. No. Foto 

CONTINGUT 

1. Titular i subtitular sobre la victòria 
d’Espanya. 

2. Crònica de la final i declaracions del 
seleccionador espanyol i el president 
RFEF. 

3. Miguelín i Rivillos, bota d’or. 
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Tercera setmana 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 15.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 33 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 15.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 
1. Y ahora, a por el Mundial (Celes 

Piedrabuena) 
2. Diez minutos de gloria (Javi Rodríguez) 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (jugadors de futbol de la Selecció 

Espanyola). Fotos 
2. No.  

CONTINGUT 

1. Retorn a la lliga i a pensar en el Mundial. 
Felicitacions via xarxes socials dels 
jugadors de futbol. 

2. Article d’opinió de Javi Rodríguez sobre 
el títol aconseguit per Espanya. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 16.2.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 17.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 18.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 21 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 18.2.16 

ESPAI Breu a la part inferior dreta de la pàgina. 

TITULACIÓ El oro, en el Palau. 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto. 

CONTINGUT 
Foto de Lin i Paco Sedano amb la medalla de 
campions d’Europa. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 19.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 20.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 21.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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Quarta setmana 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 22.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 23.2.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 23 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 23.2.16 

ESPAI Columna a la part superior de la página 

TITULACIÓ Otra final en juego 

DECLARACIONS I FOTO Si (Marc Carmona i Aicardo, jugadors FCB). Foto 

CONTINGUT 
Prèvia del partit de semis de Copa del Rei entre 
el Palma Futsal i el Barça Lassa. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 24.2.16 

TOTAL PÀGINES 47 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 26 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 24.2.16 

ESPAI Part superior dreta de la página 

TITULACIÓ El Barça Lassa, sin final (Javier Gascón) 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la desfeta del Barça al partit de 
semifinals de Copa del Rei contra el Palma Futsal. 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 25.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 19 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 25.2.16 

ESPAI Part superior de la página 

TITULACIÓ 
Ganar a Movistar Inter, la mejor medicina 
(Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit de lliga entre el Barça i Inter. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 26.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 14 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 26.2.16 

ESPAI Mitja página 

TITULACIÓ “No somos favoritos a nada” (Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTO Si (Lin, jugador FCB). Foto 

CONTINGUT Entrevista a Lin sobre com avança la temporada. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 27.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 14 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 27.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. “Messi es el mejor de todos los 
tiempos” (Manuel Segura) 

2. Lozano, duda para recibir al líder 
Movistar (Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Ricardinho, jugador Inter Movistar). 

Foto 
2. Si (Marc Carmona).  

CONTINGUT 
1. Entrevista a Ricardinho prèvia a 

l’enfrontament entre el Barça i l’Inter. 
2. Prèvia del partit entre el Barça i l’Inter 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 28.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 18 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 1.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 
Recital con sabor a gloria en el Palau (Manuel 
Segura) 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la contundent victòria del Barça Lassa 
contra el Movistar Inter en el paritt de lliga. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 29.2.16 

TOTAL PÀGINES 55 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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SPORT – PAPER (FEBRER 2016) 

 
Primera setmana 

 
DIARI SPORT 

DATA 1.2.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 2.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 30 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI SPORT 

DATA 2.2.16 

ESPAI Columna mitja página marge dret 

TITULACIÓ España, a por el séptimo título 

DECLARACIONS I FOTO Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT Prèvia de l’inici de l’Eurocopa. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 3.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 24 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI SPORT 

DATA 3.2.16 

ESPAI Columna marge dret página sencera 

TITULACIÓ España mata a Hungría con precisión 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Mini-crònica del debut d’Espanya a l’Eurocopa. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 4.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI SPORT 

DATA 5.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 25 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI SPORT 

DATA 5.2.16 

ESPAI Destacat a la cantonada superior dreta 

TITULACIÓ Ucrania mete a España en cuartos de final 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT La victòria d’Ucraïna classifica Espanya.  

 
 

DIARI SPORT 

DATA 6.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 29 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. S.F. 

 
DIARI SPORT 

DATA 6.2.16 

ESPAI Part inferior de la página. 1/3 de página. 

TITULACIÓ España, a amarrar el primer puesto 

DECLARACIONS I FOTO Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT 
Prèvia del partit d’Espanya contra Ucraïna, el 
segon de la selecció Espanyola a l’Europeu. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 7.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES 20 i 27 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades (Miki Soria) i Agència 

 
DIARI SPORT 

DATA 7.2.16 

ESPAI 
1. Destacat al centre de la página. 

2. Columna al marge dret. 2/3 de página. 

TITULACIÓ 
1. Ricardinho y su obra de arte más viral 

(Miki Soria) 
2. España gana sin convencer 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. 
2. No. Foto 

CONTINGUT 

1. Repercussió que ha tingut el golàs de 
Ricardinho contra Sèrbia a l’Europeu.  

2. Mini-crònica de la victòria d’Espanya 
contra Ucraïna.  
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Segona setmana 
 

DIARI SPORT 

DATA 8.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 9.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 24 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI SPORT 

DATA 9.2.16 

ESPAI Cantonada dreta superior. ½ página. 

TITULACIÓ 
España fue más contundente y se metió en las 
semifinales. 

DECLARACIONS I FOTO No. 

CONTINGUT 
Crònica de la victòria d’Espanya contra Portugal a 
quarts de final de l’Europeu. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 10.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 31 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. David Rubio 

 
DIARI SPORT 

DATA 10.2.16 

ESPAI ¾ de pàgina 

TITULACIÓ 
“Es increíble jugar tanto con los porterazos que 
tenemos” 

DECLARACIONS I FOTO Si (Paco Sedano). Foto 

CONTINGUT 
Entrevista a Paco Sedano sobre com avança 
l’Europeu. 
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DIARI SPORT 

DATA 11.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 25 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. David Rubio 

 
DIARI SPORT 

DATA 11.2.16 

ESPAI Columna al marge superior dret. 

TITULACIÓ España busca hoy la final ante Kazajistán 

DECLARACIONS I FOTO Si (Paco Sedano) 

CONTINGUT 
Prèvia del partit de semifinals entre Espanya i 
Kazajistán. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 12.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 25 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Alejandro Alcázar 

 
DIARI SPORT 

DATA 12.2.16 

ESPAI Marge superior dret. 

TITULACIÓ España responde y cumple sufriendo 

DECLARACIONS I FOTO No. 

CONTINGUT 
Crònica de la victòria d’Espanya contra Kazajistán 
i el passi a la final de l’Europeu. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 13.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 31 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Alejandro Alcázar 

 
DIARI SPORT 

DATA 13.2.16 

ESPAI Mitja página 

TITULACIÓ España-Rusia, la final más clásica 

DECLARACIONS I FOTO Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT 
Prèvia de la final de l’Europeu entre Russia i 
Espanya. 
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DIARI SPORT 

DATA 14.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada i 35 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Alejandro Alcázar 

 
DIARI SPORT 

DATA 14.2.16 

ESPAI 
1. Titular petit al marge inferior de la 

portada. 
2. Pàgina sencera 

TITULACIÓ 
1. Séptima corona europea de España 
2. España, heptacampeona 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. Si (Venancio i Skorovin). Foto 

CONTINGUT 
1. Titular de campions d’Europa 
2. Crònica de la victòria d’Espanya a la final 

de l’Europeu. 
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Tercera setmana 

 
DIARI SPORT 

DATA 15.2.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 27 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Alejandro Alcázar 

 
DIARI SPORT 

DATA 15.2.16 

ESPAI Mitja página vertical. 

TITULACIÓ 
1. Celebración y gritos de “¡Campeones!” 
2. Sergio lozano fue uno más 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Venancio). Foto 
2. Si (Lozano). Foto 

CONTINGUT 

1. Arribada dels jugadors a Madrid i 
celebració a l’aeroport de l’Europeu. 

2. Sergio Lozano, tot i estar lesionat, va 
celebrar el títol amb els seus companys. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 16.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 17.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 18.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI SPORT 

DATA 19.2.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 20.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 20 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. David Rubio 

 
DIARI SPORT 

DATA 20.2.16 

ESPAI Mitja página hortizontal 

TITULACIÓ Tolrà lidera el ‘déjà vu’ del Barça 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la victòria del FCB Lassa contra el 
Santiago Futsal en el partit de la 21ª jornada de 
la LNFS. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 21.2.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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Quarta setmana 

 
DIARI SPORT 

DATA 22.2.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 23.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 22 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmda. David Rubio 

 
DIARI SPORT 

DATA 23.2.16 

ESPAI Mitja página vertical 

TITULACIÓ A remontar con toda la plantilla 

DECLARACIONS I FOTO Si (Marc Carmona i Aicardo). Foto 

CONTINGUT 
Prèvia del partit de tornada de semifinals de 
Copa del Rei entre el Palma Futsal i el FCB. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 24.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 23 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. David Rubio 

 
DIARI SPORT 

DATA 24.2.16 

ESPAI Mitja pàgina horitzontal 

TITULACIÓ No hubo remontada y… ni siquiera estuvo cerca 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la desfeta del Barça al camp del Palma 
Futsal en el partit de tornada de les semifinals de 
la Copa del Rei. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 25.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI SPORT 

DATA 26.2.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 15 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. David Rubio 

 
DIARI SPORT 

DATA 26.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ “Mi ilusión habría sido retirarme aquí” 

DECLARACIONS I FOTO Si (Jordi Torras). Foto 

CONTINGUT 
Entrevista a Jordi Torras després d’anunciar la 
seva retirada del futbol sala. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 27.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 22 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. David Rubio 

 
DIARI SPORT 

DATA 27.2.16 

ESPAI Mitja pàgina hortizontal 

TITULACIÓ 

1. La ‘bestia negra’ amenaza a un Barça 
deprimido 

2. Pola: “Si les ganamos, estarían a 10 
puntos” 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Carmona i Dyego). Foto 
2. Pola 

CONTINGUT 

1. Prèvia del partit de lliga entre el FCB i el 
Movistar Inter. 

2. Declaracions de Pola, jugador de 
Movistar Inter, abans del partit.  
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DIARI SPORT 

DATA 28.2.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 24 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. David Rubio 

 
DIARI SPORT 

DATA 28.2.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ Un Barça excepcional abusa de Inter 

DECLARACIONS I FOTO Si (Carmona i Velasco, entrenadors). Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la victòria del Barça davant l’Inter en 
el partit de la 22ª jornada de lliga.  

 
 

DIARI SPORT 

DATA 29.2.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 19 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 
DIARI SPORT 

DATA 29.2.16 

ESPAI Columna al marge esquerre 

TITULACIÓ Regreso triunfal de Sergio Lozano 

DECLARACIONS I FOTO Si (Lozano). Foto 

CONTINGUT 
Declaracions de Sergio Lozano després de la 
victòria del FCB contra l’Inter. 
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DIARIO AS – PAPER (MARÇ 2016) 
 

Cinquena setmana 
 

DIARI AS 

DATA 1.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 2.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 3.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 4.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 5.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 6.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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Sisena setmana 

DIARI AS 

DATA 7.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 8.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 9.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 10.3.16 

TOTAL PÀGINES 32 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 28 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 10.3.016 

ESPAI Mitjà pàgina horitzontal 

TITULACIÓ 
1. El Movistar de Ricardinho, el rival a batir 

en la Copa 
2. ElPozo y Barça llegan al alza 

DECLARACIONS I FOTO 

1. Si (Pola i Juanito, jugador Inter i mister 
Palma). Foto 

2. Si (Duda i Lozano, entrenador Pozo i 
jugador FCB) 

CONTINGUT 
1. Prèvia de l’inici de la Copa d’Espanya 

amb Inter com a favorit. 
2. Moment en què arriben Barça i Pozo 
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DIARI AS 

DATA 11.3.16 

TOTAL PÀGINES 32 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 28 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 11.3.016 

ESPAI Mitja pàgina 

TITULACIÓ 

1. El Movistar comienza en modo 
apisonadora 

2. Otro éxito y otra semifinal para Burela 
3. ElPozo, ante un killer: el Barça, contra 

un mito 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. No.  
3. No 

CONTINGUT 

1. Crònica de la victòria d’Inter sobre 
Palma en el partit de ¼ de final. 

2. Mini crónica del partit de quarts entre 
Catgas i Burela. 

3. Prèvia dels partits de Barça i Pozo. 

 
 

DIARI AS 

DATA 12.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 36 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 12.3.016 

ESPAI ¼ de pàgina. Marge esquerre inferior. 

TITULACIÓ 
El Movistar, frente a su verdugo de 2015 en la 
semifinales 

DECLARACIONS I FOTO No. 

CONTINGUT Prèvia de les semifinals de la Copa d’Espanya. 

 
  



   

147 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 

DIARI AS 

DATA 13.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 45 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 13.3.016 

ESPAI Mitja pàgina 

TITULACIÓ 

1. Ricardinho-Miguelín, en un clásico por la 
Copa 

2. El Movistar se aprovechó del lío de 
Daniel 

3. ElPozo no bajó los brazos y echó al Barça 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Duda, entrenador Pozo). Foto 
2. No 
3. No 

CONTINGUT 

1. Prèvia de la final de la Copa d’Espanya 
2. Mini-crònica del partit enter Inter i 

Burela 
3. Mini-crònica del partit entre ElPozo i 

FCB. 
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Setena setmana 

 

DIARI AS 

DATA 14.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 43 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 14.3.016 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ El gol de Ricardinho le da la novena al Movistar 

DECLARACIONS I FOTO Si (Ricardinho i Ortiz, jugadors Inter). Foto 

CONTINGUT Cronica de la victòria d’Inter a la final de Copa. 

 
 

DIARI AS 

DATA 15.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 36 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 

DIARI AS 

DATA 15.3.016 

ESPAI Menys d’1/4 

TITULACIÓ 
Pescara, rival del Movistar en la Final Four 
europea 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Notícia dels emparellaments de la final four 

 
 

DIARI AS 

DATA 16.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 17.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI AS 

DATA 18.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 19.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 20.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

DIARI AS 
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Vuitena setmana 

DATA 21.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 22.3.16 

TOTAL PÀGINES 32 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 28 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 22.3.016 

ESPAI Quadre al marge inferior dret de la pàgina 

TITULACIÓ 
La eurocampeona vuelve ‘reforzada’ ante 
Eslovenia 

DECLARACIONS I FOTO 
Si (Fernandao i Osredkar, jugadors Espanya i 
Eslovènia. 

CONTINGUT 
Prèvia del partit d’anada de l’eliminatòria pre-
Mundial. 

 
 

DIARI AS 

DATA 23.3.16 

TOTAL PÀGINES 32 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 28 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 23.3.016 

ESPAI Marge inferior de la pàgina. 1/3 

TITULACIÓ 
1. Sorpresa: España deberá remontar para 

ir al Mundial 
2. Ricardinho volvió al Arena Belgrado 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. No 

CONTINGUT 
1. Crònica de la derrota d’Espanya en el 

partit d’anada del pre-Mundial. 
2. Resultats de la resta de partits. 
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DIARI AS 

DATA 24.3.16 

TOTAL PÀGINES 32 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 25.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 26.3.16 

TOTAL PÀGINES 32 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 27.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 28.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 29.3.16 

TOTAL PÀGINES 32 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI AS 

DATA 30.3.16 

TOTAL PÀGINES 32 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI AS 

DATA 31.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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MARCA – PAPER (MARÇ 2016) 

 
Cinquena setmana 

 
DIARI MARCA 

DATA 1.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 2.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 3.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 4.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 35 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Ángel Rodríguez 

 

DIARI MARCA 

DATA 4.3.16 

ESPAI Mitja pàgina 

TITULACIÓ Máxima igualdad 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Prèvia dels partits del divendres de la jornada 23.  
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DIARI MARCA 

DATA 5.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 35 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada.  

 

DIARI MARCA 

DATA 5.3.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. Punteras en lo alto (Manuel Gacría 
Solano) 

2. ElPozo Murcia pasa por encima del 
Magna Gurpea 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Quintela i Andresito, jugadors de 

Santiago i Ribera). Foto 
2. No. Foto. 

CONTINGUT 

1. Prèvia del partit entre Santiago Futsal i 
Ribera Navarra.  

2. Mini-crònica del la victòria d’ElPozo al 
camp del Xota i fitxes tècniques dels 
partits del divendres. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 6.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 32 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. 

 

DIARI MARCA 

DATA 6.3.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ ‘Vendetta’ con B de Borja (Miguel Olmeda) 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la victòria del Movistar Inter davant 
l’Antequera i resultats dels partits del dissabte.  
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Sisena setmana 

 
DIARI MARCA 

DATA 7.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 8.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 

DIARI MARCA 

DATA 9.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 10.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES 28-29 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades 

 

DIARI MARCA 

DATA 10.3.16 

ESPAI Dues pàgines senceres 

TITULACIÓ 

1. Una Copa sin dueño (Óscar García) 
2. Cuentas pendientes (Óscar García) 
3. Los defensores del último título (Óscar 

García) 

DECLARACIONS I FOTO 

1. No. Foto 
2. Si (Velasoco i Juanito, entrenadors 

d’Inter i Palma). Foto. 
3. Si (Fabián, Prieto i Chino). Foto. 

CONTINGUT 

1. Prèvia de l’inici de la Copa d’Espanya 
2016. 

2. Prèvia del partit de ¼ de final entre Inter 
Movistar i Palma Futsal. 

3. Entrevista a tres jugadors que l’any 
passat van guanyar la Copa amb Jaén i 
ara juguen a altres equips. 
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DIARI MARCA 

DATA 11.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES 36-37 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades. Óscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 11.3.16 

ESPAI Dues pàgines senceres 

TITULACIÓ 

1. Galones de favorito 
2. El Burela se acostumbra a estar en 

semifinales. 
3. Magnos chavales 
4. Un mito como rival. 

DECLARACIONS I FOTO 

1. Si (Velasco i Juanito, entrenadors i Borja, 
jugador Inter). Foto 

2. No. Foto 
3. Si (Asier i Raúl, jugadors Xota). Foto 
4. Si (Pato, entrenador Aspil). Foto 

CONTINGUT 

1. Crònica de la victòria de Movistar Inter 
sobre el Palma Futsal als ¼ de final de la 
Copa d’Espanya i declaracions post-
partit. 

2. Crònica de la victòria del Burela sobre el 
Catgas en l’altre partit de ¼.  

3. Entrevista a Raúl Jimenez i Asier Llamas, 
jugadors de Magna Navarra, abans 
d’enfrontar-se al Barça.  

4. Prèvia del partit entre ElPozo i Aspil i 
declaracions de Pato, actual entrenador 
d’Aspil i exjugador d’ElPozo. 
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DIARI MARCA 

DATA 12.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES 26-27 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades. Óscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 12.3.16 

ESPAI Dues pàgines senceres 

TITULACIÓ 

1. ElPozo gana una batalla. 
2. Barça, a semis con polémica 
3. El ‘Falcao’ de A Mariña 
4. Jugando la Copa desde el otro lado 

DECLARACIONS I FOTO 

1. Si (Pato i Duda, entrenadors). Foto 
2. Si (Carmona, entrenador FCB). Foto 
3. Si (Petry, jugador Burela). Foto 
4. Si (José Carlos, Hugo i Fede, jugadors 

LNFS). Foto 

CONTINGUT 

1. Crònica de la victòria d’ElPozo sobre 
l’Aspil Ribera Navarra als ¼ de final de la 
Copa d’Espanya.  

2. Crònica de la victòria del Barça sobre 
Xota als quarts de final de la Copa. 

3. Prèvia del partit entre Burela i Inter i 
entrevista a Petry, jugador del Burela. 

4. Cinc jugadors de la LNFS faran de 
comentaristes de la MiniCopa. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 13.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES 34-35 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades. Óscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 13.3.16 

ESPAI Dues pàgines senceres 

TITULACIÓ 
1. La fe de ElPozo vale una final  
2. Burela sueña 10 minutos 
3. Mucha magia para decidir el título 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. No foto 
3. Si (Miguelín i Ricardinho). Foto 

CONTINGUT 

1. Crònica de la victòria d’ElPozo sobre el 
Barça en semifinals de Copa d’Espanya. 

2. Crònica de la victòria d’Inter sobre 
Burela en l’altra semifinal. 

3. Prèvia de la gran final de la Copa 
d’Espanya entre Inter i ElPozo i 
declaracions de Miguelín i Ricardinho.  
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Setena setmana 

DIARI MARCA 

DATA 14.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 2 

NÚMERO DE LES PÀGINES 44-45 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades. Óscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 14.3.16 

ESPAI Dues pàgines senceres 

TITULACIÓ 
1. Sigue siendo el rey 
2. Talismán Ortiz 
3. En un mes, de vuelta a Guadalajara 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Luis Amado i Ricardinho). Foto 
2. Si (Carlos Ortíz). Foto 
3. Si (Carlos Ortiz).  

CONTINGUT 

1. Crònica de la victòria d’Inter a la final de 
la Copa d’Espanya. 

2. El capità d’Inter, Carlos Ortiz va ser 
nombrat MVP de la final. Declaracions al 
final del partit.  

3. L’Inter tornarà a Guadalajara per 
disputar la Final Four de la UEFA Futsal 
Cup.  

 
 

DIARI MARCA 

DATA 15.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 35 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Oscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 15.3.16 

ESPAI Una pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. La parada de Raquel 
2. El Movistar Inter conocerá hoy su rival 

en la Final Four 
3. Lozano y Fernandao regresan a la lista 

DECLARACIONS I FOTO 

1. Si (Alex, porter Inter). Foto 
2. Si (Alex, porter Inter i Jesús Velasco, 

entrenador).  
3. No. 

CONTINGUT 

1. Notícia sobre Alex, el porter d’Inter 
Movistar que va jugar de sorpresa i va 
tenir una gran actuació. Declaracions.  

2. Sorteig de les semis de la Final Four. 
3. Retorn de Lozano i Fernandao amb la 

selecció espanyola. 
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DIARI MARCA 

DATA 16.3.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 17.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 3 

NÚMERO DE LES PÀGINES Portada, 28 i 29 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmades. Óscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 17.3.16 

ESPAI Dues pàgines senceres i capçalera de la portada 

TITULACIÓ 

1. “Queremos volver con la Copa de 
Europa” 

2. El campeón se mide mañana al Aspil-
Vidal en su regreso a la Liga 

3. Y Ricardinho sacó su varita 

DECLARACIONS I FOTO 

1. Si (Luis Amado, Jesús Velasco, Ortíz i 
Rafael). Foto 

2. No.  
3. Si (Ricardinho). Foto 

CONTINGUT 

1. Visita de la plantilla del Movistar Inter a 
la redacció de Marca i xerrada amb tots 
els jugadors. 

2. Prèvia del partit de lliga al cap de dos 
dies. 

3. Ricardinho es va passejar amb una pilota 
per la redacció. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 18.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 33 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Óscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 18.3.16 

ESPAI Mitja pàgina vertical 

TITULACIÓ El Barça pasa otro examen en el Palau 

DECLARACIONS I FOTO 
Si (Carmona, Duda i Pato, entrenadors Barça, 
Pozo i Aspil) 

CONTINGUT 
Prèvia dels partits destacats de la 24ª jornada a 
la LNFS. 
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DIARI MARCA 

DATA 19.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 33 

FIRMADES/AGÈNCIA EFE 

 

DIARI MARCA 

DATA 19.3.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ El Barça ‘pasa’ del favor de Movistar 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica de l’empat entre el FCB i ElPozo i 
resultats dels altres partits de la jornada 24. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 20.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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Vuitena setmana 

 

DIARI MARCA 

DATA 21.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI MARCA 

DATA  22.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 25 

FIRMADES/AGÈNCIA Agència 

 

DIARI MARCA 

DATA 22.3.16 

ESPAI Columna al marge superior dret. 

TITULACIÓ La Roja, a meterse en el Mundial 2016 

DECLARACIONS I FOTO No. 

CONTINGUT 
Prèvia del partit d’anada de classificació per al 
Mundial 2016. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 23.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 29 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Óscar García 

  

DIARI MARCA 

DATA 23.3.16 

ESPAI ¼ de pàgina al marge superior dret. 

TITULACIÓ España se la jugará en Melilla 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la derrota d’Espanya contra Eslovènia 
en el partit d’anada de classificació pel Mundial 
2016.  

 
 

DIARI MARCA 

DATA 24.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI MARCA 

DATA 25.3.16 

TOTAL PÀGINES 32 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 23 

FIRMADES/AGÈNCIA Marca 

 

DIARI MARCA 

DATA 25.3.16 

ESPAI Un quart de pàgina. Marge superior dret. 

TITULACIÓ El Barça sufre pero logra un meritorio triunfo 

DECLARACIONS I FOTO No. 

CONTINGUT 
Mini crónica del partit entre el Magna i el Barça i 
resultats dels altres partits de la jornada. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 26.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 29 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Óscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 26.3.16 

ESPAI Mitja pàgina vertical 

TITULACIÓ El Movistar Inter aguanta la presión 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la victòria d’Inter sobre Palma i 
resultats de la resta de partits de la jornada de 
dissabte.  

 
 

DIARI MARCA 

DATA 27.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 28.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
  



   

163 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 

DIARI MARCA 

DATA 29.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 28 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Óscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 29.3.16 

ESPAI Mitja pàgina vertical 

TITULACIÓ A dos pasos del pleno 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Prèvia del partit avançat de la 26à jornada entre 
Inter i Jumilla. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 30.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 28 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Óscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 30.3.16 

ESPAI Mitja pàgina horitzontal 

TITULACIÓ Paseo pensando en Europa 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Crònica de la victòria d’Inter sobre Jumilla. 

 
 

DIARI MARCA 

DATA 31.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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EL MUNDO DEPORTIVO – PAPER (MARÇ 2016) 
 

Cinquena setmana 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 1.3.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 2.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 3.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 4.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 5.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 6.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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Sisena setmana 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 7.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 8.3.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 9.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 10.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 17 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Manuel Segura 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 10.3.16 

ESPAI Mitja pàgina 

TITULACIÓ 
1. El Barça Lassa, a la reconquista 
2. Catgas Sta. Coloma debuta ante Burela 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Carmona i Dyego). Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 

1. Prèvia de l’inici de la Copa d’Espanya 
amb l’actualitat del Barça. 

2. Prèvia del primer partit del Catgas a la 
Copa.  

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 11.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 12.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 16 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Manuel Segura 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 12.3.16 

ESPAI Mitja pàgina vertical 

TITULACIÓ 
Lozano y Bateria llevan al Barça a ‘semis’ contra 
ElPozo. 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la victòria del Barça en el partit de 
quarts de final de la Copa d’Espanya. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 13.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 20 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Manuel Segura 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 13.3.16 

ESPAI Mitja pàgina hortizontal 

TITULACIÓ 
1. Segundo naufragio y para casa 
2. Catgas E.Sta.Coloma-Barça Lassa, 

MiniCopa 

DECLARACIONS I FOTO 
1. No. Foto 
2. No. 

CONTINGUT 

1. Resum dels dos partits de semifinals de 
la Copa d’Espanya.  

2. Els alevins de Barça i Catgas s’enfronten 
a la final de la MiniCopa. 
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Setena setmana 

 
DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 14.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 19 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Manuel Segura 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 14.3.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 

1. Carmona, en el punto de mira 
2. El Barça Lassa supera a catgas en la 

MiniCopa 
3. Movistar Inter suma su noveno título 

ante ElPozo. 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Marc Tolrà). Foto 
2. No.  
3. No. Foto 

CONTINGUT 

1. Situació en la que queda l’entrenador 
blaugrana després de caure eliminat a 
les semis de Copa.  

2. L’aleví del Barça es proclama campió de 
la MiniCopa. 

3. Crònica de la victòria d’Inter Movistar a 
la final de la Copa d’Espanya.  

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 15.3.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 19 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Manuel Segura 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 15.3.16 

ESPAI Terç superior horitzontal de la pàgina. 

TITULACIÓ El Barça renueva a Paco Sedano, Bateria y Dyego 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Renovacions de tres jugadors del FCB Lassa. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 16.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 17.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 22 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Manuel Segura 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 17.3.16 

ESPAI Mitja pàgina 

TITULACIÓ El vestuario se exige autocrítica y compromiso 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Prèvia del partit contra ElPozo i autocrítica de 
l’equip després de deixar escapar dos títols. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 18.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 17 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Manuel Segura 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 18.3.16 

ESPAI Mitja pàgina vertical 

TITULACIÓ 
Barça Lassa-ElPozo Murcia, para olvidar la última 
Copa 

DECLARACIONS I FOTO Si (Carmona i Lozano). Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit de lliga entre el Barça i ElPozo.  

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 19.3.16 

TOTAL PÀGINES 38 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 16 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. Javier Gascón 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 19.3.16 

ESPAI Mitja pàgina vertical 

TITULACIÓ El Barça Lassa reacciona con orgullo ante ElPozo 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Crònica de l’empat a 4 entre el FCB i ElPozo. 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 20.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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Vuitena setmana 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 21.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 22.3.16 

TOTAL PÀGINES 36 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 23.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 24.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 25.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 26.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 27.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 28.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 29.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

 
 

DATA 30.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 31.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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SPORT – PAPER (MARÇ 2016) 
 

Cinquena setmana 
 

DIARI SPORT 

DATA 1.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 2.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 3.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 4.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 5.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 6.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
  



   

172 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 
Sisena setmana 

 

DIARI SPORT 

DATA 7.3.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 8.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 9.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 10.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 11.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 14 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 

DIARI SPORT 

DATA 11.3.16 

ESPAI Mitja pàgina vertical 

TITULACIÓ 
Magna Navarra, el primer obstáculo (David 
Rubio) 

DECLARACIONS I FOTO Si (Dyego, Lin, Tolrà, Carmona). Foto 

CONTINGUT Prèvia de l’inici del Barça a la Copa d’Espanya 
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DIARI SPORT 

DATA 12.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 16 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. David Rubio 

 

DIARI SPORT 

DATA 12.3.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 
El Barça Lassa, a semifinales con la ‘Batería’ 
cargada 

DECLARACIONS I FOTO Si (Carmona). Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la victòria del Barça Lassa en el partit 
de quarts de final de la Copa d’Espanya. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 13.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 19 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. David Rubio 

 

DIARI SPORT 

DATA 13.3.16 

ESPAI Pàgina sencera 

TITULACIÓ 
El Barça cae en semifinales y se hundo en el 
‘pozo’ 

DECLARACIONS I FOTO Si (Carmona). Foto 

CONTINGUT 
Crònica de la desfeta del Barça davant ElPozo al 
partit de semis de la Copa d’Espanya.  
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Setena setmana 

 

DIARI SPORT 

DATA 14.3.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 15.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 15 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada. David Rubio 

 

DIARI SPORT 

DATA 15.3.16 

ESPAI Terç superior hortizontal 

TITULACIÓ El Barça renueva a Paco Sedano, Batería y Dyego 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT Renovació de tres jugadors del FCB 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 16.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 17.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARI SPORT 

DATA 18.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 17 

FIRMADES/AGÈNCIA Frimada. David Rubio 

 

DIARI SPORT 

DATA 18.3.16 

ESPAI Mitja pàgina 

TITULACIÓ 
1. Otra ‘vendetta’ de perfil bajo 
2. “La Copa fue un auténtico fracaso” 

DECLARACIONS I FOTO 
1. Si (Duda i Carmona). Foto 
2. Si (Lozano). Foto 

CONTINGUT 
1. Prèvia del partit de lliga contra ElPozo. 
2. Declaracions de Sergio Lozano sobre 

l’actualitat de l’equip i seva. 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 19.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL 1 

NÚMERO DE LES PÀGINES 19 

FIRMADES/AGÈNCIA Firmada 

 

DIARI SPORT 

DATA 19.3.16 

ESPAI Mitja pàgina hortizontal 

TITULACIÓ 
Ferrao salvó los muebles del Barça con dos 
golazos 

DECLARACIONS I FOTO No. Foto 

CONTINGUT 
Crònica de l’empat entre el Barça i ElPozo en la 
jornada 24.  

 
 

DIARI SPORT 

DATA 20.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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Vuitena setmana 

 

DIARI SPORT 

DATA 21.3.16 

TOTAL PÀGINES 44 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 22.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 23.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 24.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 25.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 26.3.16 

TOTAL PÀGINES 56 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
  



   

177 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 

DIARI SPORT 

DATA 27.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 28.3.16 

TOTAL PÀGINES 48 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 29.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 30.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 

 
 

DIARI SPORT 

DATA 31.3.16 

TOTAL PÀGINES 40 

TOTAL PÀGINES FUTSAL - 

NÚMERO DE LES PÀGINES - 

FIRMADES/AGÈNCIA - 
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DIARIO AS – DIGITAL (FEBRER 2016) 

Primera setmana 

DIARI AS 

DATA 1.2.16 
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DIARI AS 

DATA 2.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 2.2.16 

TITULACIÓ 1. España tiene un objetivo: la 
reconquista de Europa 

2. Miguelín: “Estoy preparado para 
asumir responsabilidades” 

3. Italia defiende título y Portugal se 
encomienda a Ricardinho 

4. Serbia gana en el debut de su Eurocopa 
ante 11.000 hinchas. (AS) 

5. Miguelín guía el primer triunfo de la 
Selección en Belgrado (JL) 

6. España es el modelo a imitar (Pedro 
Pablo San Martín) 

7. El futbol sala toma el relevo (Juan 
Mora) 

8. El penalti con el pie contrario que 
alucina a Latinoamerica 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Venancio). Foto 
2. Si (Miguelín). Foto 
3. No. Foto 
4. Si (Venancio). Foto 
5. No. Foto 
6. No. 
7. No. 
8. Vídeo 

CONTINGUT 1. Prèvia de l’inici del campionat amb 
declaracions del seleccionador. (JL) 

2. Entrevista a Miguelín prèvia a l’inici de 
l’Europeu. (JL) 

3. Repàs fugaç de la resta de seleccions 
participants. (JL) 

4. Breu resum del partit inaugural entre 
Sèrbia i Eslovènia. 

5. Crònica del debut d’Espanya a 
l’Europeu en el partit contra Hongria.  

6. Article d’opinió sobre les possiblitats 
d’Espanya a l’Europeu. 

7. Repàs dels títols aconseguits per 
Espanya en les diferents disciplines 
esportives. 

8. Vídeo d’un penal xutat per un jugador 
de Guatemala. 
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DIARI AS 

DATA 3.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

 

DIARI AS 

DATA 3.2.16 

TITULACIÓ 1. Italia y Rusia ganan y cumplen con los 
pronósticos en el inicio. 

2. La Eurocopa vivió una jornada con 20 
‘brasileños’ en pista. 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No 
2. Si (Gabriel Lima). Foto. 

CONTINGUT 1. Resum de les victòries de Russia i Itàlia.  
2. Article sobre els brasilers 

nacionalitzats. 

 

 

DIARI AS 

DATA 4.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 4.2.16 

TITULACIÓ 1. Ricardinho: hat-trick y gol 100 de tacón 
en el triunfo de portugués. 

2. España ya está en cuartos de final tras 
el triunfo de Ucrania 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Crònica del partit entre Portugal i 
Eslovènia 

2. Breu resum de la victòria d’Ucraïna 
sobre Hongria i les possiblitats 
d’Espanya de ser primer de grup.  

 

  



   

181 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 

DIARI AS 

DATA 5.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 5.2.16 

TITULACIÓ 1. Definido el calendario de partidos que 
tendrá el Mundial de Futsal (AS) 

2. España se juega más que la primera 
plaza ante Ucrania 

3. La Kazajistán del Higuita del futbol sala 
se mete en cuartos 

4. Y Tino Pérez y Azerbaiyán ganaron a la 
República Checa 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Jaime Yarza, cap de competicions de 
la FIFA). Foto 

2. Si (Miguelín). Foto 
3. No. Foto 
4. No. 

CONTINGUT 1. Definit el calendari dels partits del 
Mundial de Colòmbia. 

2. Prèvia de l’Espanya vs Ucraïna. 
3. Resum de la victòria de Kazajistán 

sobre Croàcia. 
4. Breu sobre la victòria d’Azerbadjan 

contra la República Txeca. 
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DIARI AS 

DATA 6.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 6.2.16 

TITULACIÓ 1. Sublime truco de Ricardinho: golazo de 
tacón sin ángulo (ASTV) 

2. Los dobletes de Alex y Rivillos permiten 
a España ser primera 

3. Ricardinho se puede retirar en paz, 
marcó el gol de goles (ASTV) 

4. El increíble gol de Ricardinho no bastó: 
Portugal, rival español 

5. “La unión es la clave del éxito” (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Foto 
3. No. Vídeo 
4. No. Foto i vídeo. 
5. Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo d’un gol de Ricardinho a un 
entrenament.  

2. Crònica del partit entre Espanya i 
Ucraïna. 

3. Vídeo del primer golàs de Ricardinho a 
l’Europeu davant Sèrbia.  

4. Resum de la victòria de Sèrbia davant 
Portugal, però centrat en el golàs de 
Ricardinho.  

5. Declaracions de Venancio 
(seleccionador espanyol) després de la 
victòria d’Espanya davant Ucraïna.  
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DIARI AS 

DATA 7.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 7.2.16 

TITULACIÓ 1. Las 10 acciones de genio de Ricardinho 
para enmarcar (ASTV) 

2. Rusia sufre, Italia golea y se cumplen los 
cuartos de final 

3. España contra Ricardinho  

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Foto 
3. Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo amb les millors jugades de 
Ricardinho. 

2. Resums de les victòries d’Itàlia i Rússia 
3. Prèvia del partit de quarts de final entre 

Espanya i Portugal. 
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Segona setmana 
 

DIARI AS 

DATA 8.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 8.2.16 

TITULACIÓ 1. La magia de ‘Ricardinho’: rabona con 
efecto directo a las redes (ASTV) 

2. España gana a Portugal (2-6) (AS.com) 
3. Serbia, a semifinales: Simic marcó en el 

último segundo 
4. Ricardinho: descomunal golazo a 

España en el Europeo (ASTV) 
5. Venancio López: “Hemos sido mejores, 

estoy muy orgulloso” (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Foto 
3. No. Foto 
4. No. Vídeo 
5. Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo del gol de rabona a 
l’entrenament. 

2. Storyfy del partit. 
3. Crònica de la victòria de Sèrbia sobre 

Ucraïna. 
4. Vídeo del golàs de Ricardinho contra 

Espanya. 
5. Declaracions post-partit del 

seleccionador espanyol. 
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DIARI AS 

DATA 9.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 9.2.16 

TITULACIÓ 1. Una gran España consigue anular el 
‘efecto Ricardinho’.  

2. Así celebró España la ‘paliza’ a la 
Portugal de Ricardinho (SEFUTBOL) 

3. Los 10 mejores goles que se han visto 
en el futbol sala (ASTV) 

4. Rusia y su corazón brasileño ya están 
en semifinales 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Vídeo 
3. No. Vídeo 
4. No. Foto 

CONTINGUT 1. Crònica del partit de ¼ de final entre 
Espanya i Portugal. 

2. Vídeo de la celebració de la selección 
española a l’autocar. 

3. Vídeo del top-10 de gols de futsal. 
4. Crònica de la victòria de Russia a ¼ de 

final davant Azerbadjan.  
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DIARI AS 

DATA 10.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 10.2.16 

TITULACIÓ 1. Kazajistán, sin Higuita, rival de España 
en semifinales 

2. La magia de Ricardinho no tiene 
límites, ¡qué golazo! (ASTV) 

3. Los 10 mejores jugadores de futbol sala 
de la historia (AS.com) 

4. El escandaloso fallo a puerta vacía que 
triunfa en internet (ASTV) 

5. La filigrana más increíble que nunca 
has visto ¡ni Ricardinho! (ASTV) 

6. La magia de Paulo Roberto, gran genio 
del futbol sala (ASTV) 

7. Venancio no se fía de Kazajistán: 
“Preparan alguna sorpresa” (EP) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Vídeo 
3. No. Foto 
4. No. Vídeo 
5. No. Vídeo 
6. No. Vídeo 
7. Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT 1. Crònica de la victòria de Kazakhstan 
davant Itàlia. 

2. Golàs de Ricardinho contra Espanya. 
3. Repàs dels 10 millors futbolistes de la 

història del futsal. 
4. Vídeo d’una errada d’un jugador del 

Brasil. 
5. Vídeo d’un gol d’un jugador amateur. 
6. Vídeo amb els millors moments de 

Paulo Roberto. 
7. Declaracions pre-partit de Venancio.  
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DIARI AS 

DATA 11.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 11.2.16 

TITULACIÓ 1. Debate sobre la táctica kazaja: 
¿revolucionaria o destructiva? 

2. España-Kazajistán: reto táctico pese a 
la baja del meta Higuita 

3. De ensueño: Estrellas mundiales en 
selecciones de futbol sala (AS) 

4. Rómulo mete a Rusia en la final y 
apaga el sueño de Serbia 

5. España vs Kazajistán en vivo y en 
directo (Joaquin del Pozo) 

6. Ofrecen al Atlético participar en la Liga 
de futbol sala de EEUU (FJ Díaz) 

7. El pase de España a la final en  
imágenes (AS.com) 

8. España, a la final tras superar al 
portero-jugador kazajo. 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Stankovic, seleccionador croat; 
Javier Lozano, president LNFS; Cacau, 
seleccionador kazajo). Foto 

2. Si (Cacau i Venancio, seleccionadors). 
Foto 

3. No. Foto 
4. No. Foto 
5. No. Foto 
6. No. Foto 
7. No. Foto 
8. No. Foto 

CONTINGUT 1. Debat sobre si el porter-jugador fa bé 
pel futsal. 

2. Prèvia del partit de semis entre 
Espanya i Kazajistán. 

3. Seleccions de futsal amb jugadors de 
futbol. 

4. Crònica de la victòria de Rúsia sobre 
Sèrbia. 

5. Seguiment en directe del partit entre 
España i Kazajistán. 

6. Notícia sobre l’oferiment d’una plaça a 
l’Atlético per fer un equip de futsal als 
EUA. 

7. Galeria d’imatges del partit d’Espanya. 
8. Crònica del partit de semis entre 

Espanya i Kazajistán. 
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DIARI AS 

DATA 12.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 12.2.16 

TITULACIÓ 1. Las diabluras en futbol sala de Zidane, 
Neymar o Ronaldinho (ASTV) 

2. De Vicentín a Sergio Lozano: un repaso 
a las siete finales 

3. ¡Apoyan a la selección de futbol sala 
hasta en Gabón! (ASTV) 

4. España-Rusia: el duelo legendario por 
el trono de Europa 

5. Rusia, con sus tres ‘brasileños’ pero sin 
su estrella Eder Lima 

6. Álex está a un gol de quitarle la bota de 
oro a Ricardinho 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Foto 
3. No. Vídeo 
4. Si (Venancio). Foto 
5. No. Foto 
6. No. Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo amb imatges de futbolistes 
jugant a futsal. 

2. Repàs de les set finals disputades per 
Espanya. 

3. Vídeo dels militars espanyols a Gabón. 
4. Prèvia de la gran final. 
5. Anàlisi de la selección rusa 
6. Lluita pel pitxitxi de l’Europeu. 
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DIARI AS 

DATA 13.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada: Juanma Leiva 

 

DIARI AS 

DATA 13.2.16 

TITULACIÓ 1. Los cinco goles más espectaculares de 
España en una final europea (ASTV) 

2. Los protagonistas de la final (AS.com) 
3. España vs Rusia en directo. Final del 

Europeo (AS.com) 
4. España campeona reina en Europa, … y 

van siete títulos 
5. Rusia-España en imágenes (AS.com) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Foto 
3. No. Foto 
4. No. Foto 
5. No. Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo del top-5 de gols d’Espanya en 
les finals disputades. 

2. Fotos dels jugadors d’Espanya. 
3. Seguiment en directe de la gran final. 
4. Crònica de la victòria a la final. 
5. Imatges del partit 
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DIARI AS 

DATA 14.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Ambdues 

 

DIARI AS 

DATA 14.2.16 

TITULACIÓ 1. Venancio: “El equipo tiene algo 
especial, hemos hecho historia” (EP) 

2. Miguelín y Rivillos comparten la bota 
de oro de la Eurocopa (EFE) 

3. Otra final de oro para el recuerdo (P.P. 
San Martín) 

4. España golea a Rusia y gana la séptima 
corona europea (PERFORM) 

5. La Roja se vuelca: felicitación de 
Casillas, Ramos, Iniesta… 

6. “Después del séptimo Europeo, vamos 
a por el tercer Mundial” (J.A. Ezquerro) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Venancio). Foto 
2. No. Foto 
3. No. 
4. No. Vídeo 
5. Si (Iniesta, Casillas i Ramos). Foto 
6. Si (Alex, Ortiz i Rivillos). Foto 

CONTINGUT 1. Roda de premsa de Venancio després 
de proclamar-se campió. 

2. Rivillos i Miguelín guanyadors de la 
bota d’or. 

3. Article recordant les altres finals i la 
gesta d’aquesta selecció. 

4. Vídeoresum del partit. 
5. Missatges de personalitats importants 

felicitant els campions. 
6. Arribada dels campions a Madrid i 

declaracions dels jugadors. 
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Tercera setmana 
 

DIARI AS 

DATA 15.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI AS 

DATA 15.2.16 

TITULACIÓ La afición recibe a lo grande al a Selección de 
futbol sala (ASTV) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo 

CONTINGUT Vídeo de la rebuda dels aficionats a la Selecció 
Espanyola. 

 

 

DIARI AS 

DATA 16.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI AS 

DATA 17.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI AS 

DATA 17.2.16 

TITULACIÓ ¿Es este golazo mejor que el de Ricardinho? 
Disfruten (ASTV) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo 

CONTINGUT Vídeo d’un golàs en una lliga amateur 

 

 

DIARI AS 

DATA 18.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARI AS 

DATA 19.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmades 

 

DIARI AS 

DATA 19.2.16 

TITULACIÓ 1. Al Atleti le costaría 1,3 millones un 
equipo de futbol sala en USA (Dani 
Hidalgo) 

2. Nueve campeones de Europa en el 
‘clásico de las estrellas’ (Juanma Leiva) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Notícia sobre la possiblitat que 
l’Atlético creï un equip de futbol sala a 
USA. 

2. Prèvia del partit entre Movistar Inter i 
ElPozo Murcia amb la presencia de 9 
campions d’Europa i Ricardinho. 

 

 

DIARI AS 

DATA 20.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES Agències 

 

DIARI AS 

DATA 20.2.16 

TITULACIÓ 1. Palma Futsal empata en Santa Coloma 
y se sitúa tercero (EP) 

2. Espectacular canastón de Falcao de 
lambretta (ASTV) 

3. ¿Es el gol con más regates de la historia 
del futbol sala? (ASTV) 

4. Movistar Inter supera a ElPozo por 3-2 
y refuerza su liderato (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No 
2. No. Vídeo 
3. No. Vídeo 
4. No. Foto 

CONTINGUT 1. Crònica del partit entre el Catgas Santa 
Coloma i el Palma Futsal de la 21ª 
jornada a la LNFS. 

2. Vídeo d’una cistella de Falcao (jugador 
brasiler) fent una lambretta. 

3. Golàs d’un jugador portugués. 
4. Crònica del clàssic entre Inter i ElPozo 
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DIARI AS 

DATA 21.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI AS 

DATA 21.2.16 

TITULACIÓ 1. Resumenes de la jornada 21. (LNFS) 
2. Otra de Ricardinho: croqueta que 

levantó el “Oooh”. (ASTV) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeos 
2. No. Vídeos 

CONTINGUT 1. Vídeoresums dels partits de la jornada 
2. Detall tècnic de Ricardinho en el partit 

contra ElPozo. 
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Quarta setmana 

 

DIARI AS 

DATA 22.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI AS 

DATA 22.2.16 

TITULACIÓ Otra locura de Falcao: ¿meterá el balón en un 
cubo de basura? 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo 

CONTINGUT Vídeo d’una altra genialitat de Falcao en un 
entrenament. 

 

 

DIARI AS 

DATA 23.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI AS 

DATA 24.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI AS 

DATA 24.2.16 

TITULACIÓ Sevilla será la sede de la final de la Copa del Rey 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Dessignació de la seu de la final de la Copa del 
Rey que disputaran Palma Futsal i ElPozo. 

 

 

DIARI AS 

DATA 25.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI AS 

DATA 26.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARI AS 

DATA 27.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI AS 

DATA 27.2.16 

TITULACIÓ 1. El Barcelona aplasta al Movistar Inter 
(7-1) y reaviva la liga (EFE) 

2. El cañito que tiró Dyego que te dejará 
fascinado del todo (ASTV) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Crónica del partit entre el Barça i l’Inter 
2. Vídeo d’una acció tècnica de Dyego, 

jugador del Barça. 

 

 

DIARI AS 

DATA 28.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI AS 

DATA 28.2.16 

TITULACIÓ Resums dels partits de la jornada 22 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeos 

CONTINGUT Vídeoresums dels partits disputats el cap de 
setmana. 

 

 

DIARI AS 

DATA 29.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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MARCA – DIGITAL (FEBRER 2016) 

 

Primera setmana 

 

DIARI MARCA 

DATA 1.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 1.2.16 

TITULACIÓ Primer entrenamiento de la Selección española 
de Futbol Sala en Belgrado 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo 

CONTINGUT Vídeo del primer entrenament de la Selecció 
espanyola a Sèrbia. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 2.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 2.2.16 

TITULACIÓ 1. Andresito: “Vamos a salir desde el 
primer minuto al 100%” (EFE) 

2. España contra todo (Oscar García) 
3. Miguelín lideró la victoria española 

ante Hungría (Marca.com) 
4. Venancio: “Hemos dado la cara en un 

momento difícil” (Oscar García) 
5. Jesús Herrero nos presenta ‘El vlog de 

Belgrado’ 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Andresito). Foto 
2. Si (Rafa Usín). Foto 
3. No. Foto 
4. Si (Venancio). Foto 
5. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Declaracions d’Andresito abans de 
l’inici del campionat. 

2. Prèvia de l’inici del campionat per part 
d’Espanya. 

3. Crònica del partit entre Espanya i 
Hongria. 

4. Declaracions post-partit de Venancio.  
5. Presentació del vídeo-blog del porter 

Jesús Herrero des de Belgrad. 
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DIARI MARCA 

DATA 3.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 3.2.16 

TITULACIÓ Tino Pérez debuta en el Europeo ante la 
campeona (Oscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Tino Pérez, seleccionador Azerbadjan). Foto 

CONTINGUT Xerrada amb Tino Pérez, seleccionador espanyol 
d’Azerbadjan, abans del seu debut a la 
competició. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 4.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 4.2.16 

TITULACIÓ 1. Jordi Illa, un trotamundos del futbol 
sala (Oscar García) 

2. Rusia e Italia se sobreponen al portero-
jugador (Oscar García) 

3. Ricardinho se sincera en Marca tras su 
gol 100 con la selección portuguesa 
(Oscar García) 

4. España ya está en cuartos tras la 
derrota de Hungría (Oscar García) 

5. 20 brasileños para quatro horas de 
sopor (Óscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Jordi Illa, ajudant de Sito Rivera). 
Vídeo 

2. No. Foto 
3. Si (Ricardinho). Vídeo 
4. No. Foto 
5. No. Foto 

CONTINGUT 1. Xerrada amb Jordi Illa, exjugador de 
futsal i actual entrenador. 

2. Breus resums dels partits d’Itàlia i 
Rússia 

3. Xerrada amb Ricardinho. 
4. Espanya es classifica per quarts gràcies 

a la derrota d’Hongria.  
5. Article d’opinió sobre el mal que fa el 

sobreús del porter-jugador. 
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DIARI MARCA 

DATA 5.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 5.2.16 

TITULACIÓ 1. Hay que volver a los orígenes del 
Futbol Sala (Julio García Mera) 

2. Ricardinho riza el rizo ¿Alguien podrá 
superarlo? (Marca.com) 

3. “Este pabellón, aunque esté vacío… 
acojona” (Marca.com) 

4. La Croacia de Marinovic sale de su 
búnker en Belgrado (Oscar García) 

5. Kazajistán se mete en cuartos de final 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Vídeo 
3. Si (Jesús Herrero). Vídeo 
4. Si (Marínovic, jugador croat). Foto 
5. No. Foto 

CONTINGUT 1. Article d’opinió sobre el l’estat actual 
del futbol sala. 

2. Vídeo d’una genalitat de Ricardinho a 
un entrenament. 

3. Video-blog de Jesús Herrero. 
4. Xerrada amb Marinovic, jugador croat 

d’ElPozo.  
5. Mini-crònica de la victoria de 

Kazakhstan davant de Croàcia. 
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DIARI MARCA 

DATA 6.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 6.2.16 

TITULACIÓ 1. Cancha a los novatos (Oscar García) 
2. La octava maravilla de Ricardinho 

(Marca.com) 
3. España derrota a Ucrania en una gran 

segunda parte (Victor Plaza) 
4. José Venancio López: “Vamos 

mejorando nuestro juego” (Oscar 
García) 

5. La magia de Ricardinho, rival de España 
en cuartos 

6. Sigue en directo el ElPozo Ciudad de 
Murcia – Valdepeñas 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Alex). Vídeo 
2. No. Vídeo 
3. No. Foto 
4. Si (Venancio). Foto 
5. Si (Venancio). Foto 
6. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Xerrada amb Alex i prèvia del partit 
Espanya vs Ucraïna. 

2. Vídeo d’un golàs de Ricardinho contra 
Sèrbia. 

3. Crònica de la victoria d’Espanya contra 
Ucraïna. 

4. Declaracions post-partit de Venancio. 
5. Breu resum de la derrota de Portugal 

contra Sèrbia.  
6. Streaming del partit de Segona Divisió. 
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DIARI MARCA 

DATA 7.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 7.2.16 

TITULACIÓ 1. Cardinal: “Este gol va a quedar para la 
historia” (Oscar García) 

2. Rivillos: “El equipo ha estado de 10, 
actitud positiva siempre” (Oscar 
García) 

3. Rusia, rival de la Azerbaiyán de Tino 
Pérez en cuartos (Oscar García) 

4. La semana más integradora de 
Movistar Inter (Marca.com) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Cardinal). Vídeo 
2. Si (Rivillos). Vídeo 
3. No. Foto 
4. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Declaracions post-partit de Cardinal 
parlant sobre Ricardinho. 

2. Declaracions post-partit de Rivillos. 
3. Encreuament de quarts de final. 
4. Gira MegaCracks de Movistar Inter. 
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Segona setmana 

 

DIARI MARCA 

DATA 8.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 8.2.16 

TITULACIÓ 1. Ricardinho, la gran amenaza 
portuguesa (Marca.com) 

2. Antídoto contra la magia (Óscar García) 
3. Ni Portugal ni Ricardinho pueden con 

una España semifinalista (Adrián 
Gonzalez) 

4. Ricardinho se despide con otra obra de 
arte (Marca.com) 

5. Venancio: “Este grupo es para ponerle 
un 10’5” (Oscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. Si (Ortiz). Foto 
3. No. Foto 
4. No. Vídeo 
5. Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo de les millors jugades de 
Ricardinho. 

2. Retorn d’Ortiz després de no poder 
disputar la fase de grups i prèvia del 
partit. 

3. Crònica del partit entre Espanya i 
Portugal 

4. Roda de premsa de Venancio 
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DIARI MARCA 

DATA 9.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 9.2.16 

TITULACIÓ 1. “El equipo está más unido que nunca y 
vamos a por todas” (Oscar García) 

2. 10 maravillas de Ricardinho que quizá 
no has visto nunca (Marca.com) 

3. Cacau: “También sabemos jugar de 
cinco sin Higuita” (Oscar García) 

4. La selección musical de La Roja 
(Marca.com) 

5. Kazajistán será el rival de España… sin 
Higuita (Oscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Andresito i Raul Campos). Vídeo 
2. No. Vídeo 
3. Si (Cacau, seleccionador kazajo). Foto 
4. Si (Jesús Herrero). Vídeo 
5. No. Foto 

CONTINGUT 1. Declaracions dels jugadors espanyols 
post-partit vs Portugal 

2. 10 videos de Ricardinho 
3. Declaracions de Cacau post-partit. 
4. Vídeoblog de Jesús Herrero presentant 

les cançons de la selecció espanyola. 
5. Breu crònica de la victòria de 

Kazakhstan. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 10.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 10.2.16 

TITULACIÓ 1. Palas, pelotas de tenis, manoplas… Así 
entrenan los porteros de la Selección 

2. Así fueron las 15 semifinales de España 
de futbol sala 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Fotos 

CONTINGUT 1. Vídeo de l’entrenament dels porters de 
la selecció. 

2. Repàs dels resultats de les 15 
semifinals disputades per Espanya. 
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DIARI MARCA 

DATA 11.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 11.2.16 

TITULACIÓ 1. Así se las gastan los ‘Ricardinhos’ 
asiáticos (Marca.com) 

2. Rivillos: “Kazajistán es el equipo 
revelación del torneo, es un equipo 
competitivo” (Marca.com) 

3. Cacau:”Con España o Italia no usaría 
tanto el portero-jugador” (Óscar 
García) 

4. Listos para la batalla (Óscar García) 
5. España no falla en su cita con la final 

del Europeo (Jaime Rincón) 
6. Venancio: “Estar en la final es mérito 

de los jugadores” (Oscar García) 
7. Rusia acaba con el sueño serbio y es 

finalista (Óscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. Si (Rivillos). Vídeo 
3. Si (Cacau). Vídeo 
4. Si (Venancio i José Ruiz). Foto 
5. No. Foto 
6. Si (Venancio). Foto 
7. No. Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo de gols de jugadors asiàtics. 
2. Xerrada amb Rivillos abans de les 

semis. 
3. Entrevista a Cacau, seleccionador de 

Kazakhstan abans del partit. 
4. Prèvia del partit de semis entre 

Espanya i Kazakhstan. 
5. Crònica de la victòria d’Espanya i el pas 

a la final. 
6. Roda de premsa de Venancio. 
7. Crònica del Rússia vs Sèrbia.  
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DIARI MARCA 

DATA 12.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 12.2.16 

TITULACIÓ 1. España-Rusia, 20 años de rivalidad (Óscar 
García) 

2. Bebe: “El trabajo se debe ver 
compensado con la victoria” (Óscar 
García) 

3. Pola: “Ser una piña es clave para estar 
aquí” (Óscar García) 

4. Eslovenia, rival de España en la previa del 
Mundial (Óscar García) 

5. LNFS: FC Barcelona Lassa B – P. Romero 
Cartagena, en directo 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. Si (Bebe). Vídeo 
3. Si (Pola). Vídeo 
4. No. Foto 
5. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Article sobre la rivalitat entre Espanya i 
Rússia al llarg dels anys. 

2. Declaracions prèvies de Bebe abans de la 
final. 

3. Declaracions prèvies de Pola abans del 
partit 

4. Sorteig per a la última eliminatòria de 
classificació per al Mundial. 

5. Streaming del partit de Segona Divisió. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 13.2.16 

PORTADA Si 

FIRMADA/AGÈNCIES Firmada. Óscar García 

 

DIARI MARCA 

DATA 13.2.16 

TITULACIÓ 1. La final de todos (Óscar García) 
2. José Venancio: “Es el torneo que mejor 

sabor de boca me ha dejado” (Óscar 
García) 

3. España recupera el trono europeo 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Venancio, Ortiz i Skorovich). Foto 
2. Si (Venancio). Foto 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Prèvia de la final de l’Europeu 
2. Roda de premsa post-partit de Venancio. 
3. Crònica del partit 
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DIARI MARCA 

DATA 14.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 14.2.16 

TITULACIÓ 1. “Miguelín parecía que jugaba contra 
alevines” (Marca.com) 

2. “Hemos demostrado lo que significa la 
palabra equipo” (Marca.com) 

3. José María García: “Ni las bajas han 
podido con un equipo tan grande” 
(Marca.com) 

4. Los jugadores de España se cuelan en la 
rueda de prensa de Venancio 
(Marca.com) 

5. Miguelín y Rivillos comparten la bota de 
oro (Marca.com) 

6. Una lección para los que dudábamos 
(Óscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Julio Gª Mera i Daniel Ibañes, 
exjugadors). Vídeo 

2. Si (jugadors espanyols). Vídeo 
3. Si (JM García). Vídeo 
4. Si (Venancio). Vídeo 
5. No. Foto 
6. No. Foto 

CONTINGUT 1. Julio i Daniel analitzen la victòria 
d’Espanya. 

2. Declaracions post-partit del diversos 
jugadors espanyols. 

3. Anàlisi del campionat per part de JM 
García. 

4. Els jugadors a la roda de premsa de 
Venancio. 

5. Bota d’or compartida entre dos jugadors 
espanyols. Repàs de la seva participació. 

6. Article sobre l’Espanya campiona i els 
dubtes que generava abans de començar 
el campionat. 
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Tercera setmana 

 

DIARI MARCA 

DATA 15.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 15.2.16 

TITULACIÓ La Selección española es recibida en Barajas a 
grito de ¡Campeones! 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo 

CONTINGUT Rebuda de l’afició als campions. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 16.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 17.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 18.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARI MARCA 

DATA 19.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 19.2.16 

TITULACIÓ 1. El Palma Futsal asciende a la tercera 
plaza (Óscar García) 

2. Charlie se disfraza de Zidane 
(Marca.com) 

3. Golazo de futbol sala al más puro estilo 
Ricardinho. ¡se va de todos! (Marca.com) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Vídeo 
3. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Crònica del partit entre el Palma Futsal i 
el Catgas Santa Coloma. Jornada 21 

2. Vídeo d’un gol de Charlie (Levante) 
3. Golàs d’un jugador portugués. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 20.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 20.2.16 

TITULACIÓ 1. La LNFS y el Ayuntamiento de Torrejón 
homenajean a los campeones de Europa. 
(Marca.com) 

2. Movistar Inter doblega a ElPozo y 
refuerza su liderato (Marca.com) 

3. Andresito vuelve a la Liga con cinco goles 
(Óscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Homenatge als campions d’Europa abans 
del clàssic Inter vs ElPozo. 

2. Crònica del partit entre Inter i ElPozo 
3. El campió d’Europa fa cinc gols en el 

primer partit després de l’Europeu. 
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DIARI MARCA 

DATA 21.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 21.2.16 

TITULACIÓ Falcao clava la ‘lambretta’… ¡en una canasta! 
(Marca.com) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo 

CONTINGUT Vídeo de Falcao. 
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Quarta setmana 

 

DIARI MARCA 

DATA 22.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 22.2.16 

TITULACIÓ 1. “La convocatoria de Andresito ha sido un 
premio para todo el Aspil” (Nachos 
Labarga) 

2. Ricardinho: “Quiero llevar el futbol sala a 
todos los rincones del mundo” 
(Marca.com) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Pato, entrenador Aspil). Foto 
2. Si (Ricardinho). Foto 

CONTINGUT 1. Entrevista a Pato, entrenador de l’Aspil. 
2. Declaracions post-partit de Ricardiho.  

 

DIARI MARCA 

DATA 23.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 23.2.16 

TITULACIÓ 1. “El techo será el que nos pongamos 
nosotros mismos” (Nacho Labarga) 

2. La última de Falcao: ¿encestará en la 
basura atado a un arnés? (Marca.com) 

3. El Palma se mete en la primera final de 
su historia (Óscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Matamoros, jugador de Burela). Foto 
2. No. Vídeo 
3. No.  

CONTINGUT 1. Entrevista a Matamoros 
2. Vídeo de Falcao en un entrenament 
3. Crònica del Palma vs Barça de Copa del 

Rei. 
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DIARI MARCA 

DATA 24.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 25.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 26.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 26.2.16 

TITULACIÓ 1. Espectacular batalla de habilidades entre 
Ricardinho y Bebe (Marca.com) 

2. El Palma sigue con su racha y se 
mantiene tercero (Óscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo de tres reptes entre Ricardinho i 
Bebe, jugador del Rayo Vallecano. 

2. Crònica de la victòria del Palma Futsal 
davant el Jaén. 
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DIARI MARCA 

DATA 27.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 27.2.16 

TITULACIÓ 1. Taffy: “Sueño con marcar el gol clave en 
la final” (Nacho Labarga) 

2. El Barcelona arrolló al Movistar Inter, que 
sufre su primera derrota (Marca.com) 

3. El Aspil-Vidal, lanzado hacia los ‘playoff’ 
(Óscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Bruno Taffy, jugador de Palma Futsal). 
Foto 

2. No. Foto 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Entrevista a Bruno Taffy després de la 
classificació del Palma per a la final de la 
Copa del Rei 

2. Crònica del Barça vs Inter. 
3. Crònica de l’Aspil vs Peñíscola 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 28.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 29.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 29.2.16 

TITULACIÓ Tomoki, el toque exótico del Xota (Nacho Labarga) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Tomoki, jugador del Xota Navarra). Foto 

CONTINGUT Entrevista a Tomoki. 
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EL MUNDO DEPORTIVO – DIGITAL (FEBRER 2016) 
 

Primera setmana 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 1.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 2.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 3.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 4.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 5.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 6.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 6.2.16 

TITULACIÓ El gol que está dando la vuelta al mundo 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo 

CONTINGUT Vídeo del golàs de Ricardinho contra Sèrbia. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 7.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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Segona setmana 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 8.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 8.2.16 

TITULACIÓ 1. España, ante el ‘mago’ Ricardinho (MD) 
2. Ricardinho lo vuelve a hacer (MD) 
3. España, a las semifinales del Europeo tras 

derrotar por 6-2 a Portugal (MD) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Vídeo 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Prèvia del partit de ¼ de final entre 
Espanya i Portugal 

2. Golàs de Ricardinho contra Espanya 
3. Crònica de la victòria d’Espanya contra 

Portugal 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 9.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 10.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 10.2.16 

TITULACIÓ 1. La debutante Kazajistán, rival de España 
en semifinales (MD) 

2. Los 10 mejores goles de Ricardinho (MD) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Crònica de la victòria de Kazakhstan 
contra Itàlia. 

2. Vídeo del top10 de Ricardinho. 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 11.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 11.2.16 

TITULACIÓ 1. Kazajistán, el último escollo antes de la 
final (MD) 

2. 5-3: España peleará por su séptimo título 
ante Rusia (MD) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Prèvia del partit entre Espanya i 
Azerbadjan. 

2. Crònica del partit de semifinals. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 12.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 12.2.16 

TITULACIÓ 1. ¿Un Atlético de futbol sala en Estados 
Unidos? (MD) 

2. Eslovenia será el último obstáculo para 
España (EFE) 

3. Marcar la diferencia (Jordi Torras) 
4. La Roja quiere la séptima ante Rusia 

(Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 
3. No. Foto 
4. No. Foto 

CONTINGUT 1. Projecte de futsal de l’Atlético a EUA. 
2. Emparellaments de l’última eliminatòria 

abans del Mundial de Colombia. 
3. Article d’opinió de Jordi Torras 

(exjugador) sobre les possiblitats 
d’Espanya a la final vs Rússia. 

4. Prèvia de la final de l’Europeu. 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 13.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 13.2.16 

TITULACIÓ 1. España destroza a Rusia y gana su 
séptimo Europeo (Celes Piedrabuena) 

2. España-Rusia, en imágenes (MD) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Crònica de la final de l’Europeu 
2. Galeria de fotos de l’Europeu 
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Tercera setmana 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 14.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 14.2.16 

TITULACIÓ 1. Ángel María Villar: “Éste éxito es de 
todos” (Vladimir Stankovic) 

2. El Atlético felicitó a la Selección por el 
Europeo de Futbol Sala (Chema G. 
Fuente) 

3. ¡Y ahora, a por el Mundial de Colombia! 
(Celes Piedrabuena) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Ángel Maria Villar, president RFEF). 
Foto 

2. No. Foto 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Declaracions del president de la RFEF 
després de la victòria a l’Europeu. 

2. Felicitació de diversos jugadors de 
l’Atlético a través de Twitter. 

3. Ara toca pensar en el Mundial i la fase de 
classificació del Març. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 15.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 16.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 17.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 17.2.16 

TITULACIÓ Pendientes de Lozano, Ferrao y Aicardo (Manuel 
Segura) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Prèvia de la setmana amb 3 partits que afronta el 
Barça Lassa 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 18.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 18.2.16 

TITULACIÓ La LNFS homenajeará a los campeones de Europa 
(MD) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT La LNFS farà un homenatge als campions 
d’Europa.  

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 19.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 19.2.16 

TITULACIÓ El Barça Lassa inicia una semana definitiva 
(Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Marc Tolrà). Foto 

CONTINGUT Prèvia de la 21ª jornada de lliga i dels dos partits 
següents. 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 20.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 20.2.16 

TITULACIÓ 1. 3-2. Movistar Inter ejerce de líder ante 
ElPozo Murcia (Manuel Segura) 

2. (4-7): Remontada y goleada azulgrana en 
Santiago (Manuel Segura) 

3. Son Moix se llenará para intentar 
eliminar al Barça (Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 
3. Si (Carlos Barrón y Chico, jugadors del 

Palma Futsal). Foto 

CONTINGUT 1. Crònica del partit entre Inter i ElPozo 
2. Crònica del partit entre Santiago i Barça 
3. Prèvia del partit de Copa del Rei entre 

Palma i Barça i la motivació dels locals. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 21.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 21.2.16 

TITULACIÓ Horario de Champions para el Barça en Palma 
(Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (José Tirado, director esportiu Palma). Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit de copa i notícia sobre l’horari del 
partit. 
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Quarta setmana 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 22.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 23.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 23.2.16 

TITULACIÓ 4-3: El Palma Futsal deja sin final al Barça Lassa 
(Javier Gascón) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto. 

CONTINGUT Crònica de la derrota del Barça en el partit de 
semis de Copa del Rei. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 24.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 24.2.16 

TITULACIÓ Ganar a Movistar Inter, el mejor consuelo 
(Manuel SEgura) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Marc Carmona, entrenador Barça). Foto. 

CONTINGUT Després de la derrota a Copa, toca centrar-se en 
la Lliga. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 25.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 26.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 26.2.16 

TITULACIÓ 1. Lin: “Ahora mismo no somos favoritos a 
nada” (Manuel Segura) 

2. Ricardinho: “Messi es el mejor jugador de 
todos los tiempos” (Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Lin, jugador Barça). Foto 
2. Si (Ricardinho). Vídeo 

CONTINGUT 1. Entrevista a Lin sobre el futur del Barça 
pel que resta de temporada. 

2. Declaració de Ricardinho i vídeo del gol 
contra Espanya. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 27.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 27.2.16 

TITULACIÓ 7-1: Recital con sabor a gloria (Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo 

CONTINGUT Crònica de la victòria del Barça sobre Inter i 
vídeoresum del partit. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 28.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 28.2.16 

TITULACIÓ El mejor ‘refuerzo’ del Barça Lassa vuelve a por 
todas (Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Marc Carmona). Foto 

CONTINGUT El retorn de Sergio Lozano amb l’equip és una 
gran notícia per aforntar el que resta de 
temporada. 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 29.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARIO AS – DIGITAL (MARÇ 2016) 

 
Cinquena setmana 

 

DIARI AS 

DATA 1.3.16 

 

 

DIARI AS 

DATA 2.3.16 

 

 

DIARI AS 

DATA 3.3.16 

 

 

DIARI AS 

DATA 4.3.16 

 

 

DIARI AS 

DATA 5.3.16 

 

DIARI AS 

DATA 5.3.16 

TITULACIÓ Movistar Inter se olvida del Palau goleando al 
colista 

DECLARACIONS I FOTOS No. 

CONTINGUT Resum de la jornada del dissabte en la que es van 
disputar quatre partits. 

 

 

DIARI AS 

DATA 6.3.16 
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Sisena setmana 

 

DIARI AS 

DATA 7.3.16 

 

 

DIARI AS 

DATA 8.3.16 

 

 

DIARI AS 

DATA 9.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 9.3.16 

TITULACIÓ 1. 8 estrellas que no te puedes perder en 
Guadalajara (Juanma Leiva) 

2. Pola: “Puede que este sea el mejor 
Movistar que he visto” (Juanma Leiva) 

3. El Movistar de Ricardinho, rival a batir en 
la ‘Copa de las Estrellas’ (Juanma Leiva) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. Si (Pola, jugador Inter). Foto 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Repàs del millors jugadors que disputen 
la Copa d’Espanya. 

2. Entrevista a Pola. 
3. Prèvia de la Copa d’Espanya 

 

 

DIARI AS 

DATA 10.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 10.3.16 

TITULACIÓ 1. La pegada de Burela le lleva directo a 
otra semifinal copera (Juanma Leiva) 

2. El Movistar Inter, a semifinales con el 
modo apisonadora (Juanma Leiva) 

3. Borja: “Defensivamente, hemos sido 
como un muro” (Juanma Leiva) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 
3. Si (Borja, jugador Inter). Foto 

CONTINGUT 1. Crònica del primer partit de ¼ de final 
entre Burela i Catgas. 

2. Crònica del 2n parti de ¼ entre Inter i 
Palma. 

3. Declaracions post-partit de Borja. 
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DIARI AS 

DATA 11.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 11.3.16 

TITULACIÓ 1. Sergio Lozano: “Es muy difícil repetir lo 
que logró este Barça” (Juanma Leiva) 

2. Genio Ricardinho: sienta a un rival sin 
tocarla y lo twittea (LNFS) 

3. ElPozo pasa tras ganar a un Ribera que lo 
perdonó todo (Juanma Leiva) 

4. Batería brilla ante un Magna que se sintió 
maltratado (Juanma Leiva) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Lozano, FCB). Foto 
2. No. Vídeo 
3. No. Foto 
4. Si (Imanol Arregui, entrenador Magna).  

Foto 

CONTINGUT 1. Entrevista a Sergio Lozano prèvia a l’inici 
de la Copa d’Espanya. 

2. Vídeo d’una acció de Ricardinho. 
3. Crònica del 3r partit de ¼ de final entre 

ElPozo i Aspil. 
4. Crònica del 4t partit de ¼ de final entre el 

Barça i Magna. 
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DIARI AS 

DATA 12.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 12.3.16 

TITULACIÓ 1. Ricardinho: “Es bueno que un gol tenga 
tanta repercusión” (Juanma Leiva) 

2. Ricardinho: ¡El nuevo reto con un rollo de 
papel higiénico! (ASTV) 

3. El entrenador de Burela la lía y el 
Movistar pisa la final (Juanma Leiva) 

4. La zurda de Miguelín manda al Barça a 
casa:  ElPozo, a la final (Juanma Leiva) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Ricardinho). Foto 
2. No. Vídeo 
3. Si (Daniel Ibañes, entrenador Burela). 

Foto 
4. No. Foto 

CONTINGUT 1. Declaracions post-partit de Ricardinho 
parlant de la repercussió que tenen els 
seus gols i regats.  

2. Vídeo de Ricardinho fent tocs amb un 
rotllo de paper de vàter. 

3. Crònica del partit de semifinals de Copa 
d’Espanya entre Inter i Burela. 

4. Crònica del partit de semifinals de Copa 
d’Espanya entre ElPozo i Barça.  
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DIARI AS 

DATA 13.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI  AS 

DATA 13.3.16 

TITULACIÓ 1. Ricardinho-Miguelín, en un clásico por la 
Copa de España (Juanma Leiva) 

2. ‘Dios Ricardinho’: otra locura inhumana 
para los mortales (LNFS) 

3. Velasco: “Ganar un partido como este es 
muy complicado” (EFE) 

4. Duda, técnico de ElPozo: “Nos faltó 
acierto, no la actitud” (EFE) 

5. Ortiz, MVP de la Copa: “La final ha sido 
un gran espectáculo” (EFE) 

6. Las imágenes de la celebración del Inter 
Movistar (AS Fotografía) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Duda i Velasco, entrenadors). Foto 
2. No. Vídeo 
3. Si (Velasco, entrenador Inter). Foto 
4. Si (Duda, entrenador ElPozo). Foto 
5. Si (Ortiz i Jesús Herrero, jugadors Inter). 

Foto 
6. No. Foto 

CONTINGUT 1. Prèvia de la gran final de la Copa 
d’Espanya. 

2. Vídeo d’una acció de Ricardinho durant 
el partit. 

3. Declaracions de l’entrenador d’Inter 
després del partit. 

4. Declaracions de l’entrenador d’ElPozo 
després del partit. 

5. Declaracions de jugadors d’Inter després 
del partit. 

6. Galería d’imatges de la final.  
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Setena setmana 

 

DIARI AS 

DATA 14.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 14.3.16 

TITULACIÓ 1. Ricardinho: “La gente vio algo que no 
verá muchas veces” (Juanma Leiva) 

2. El Movistar de Ricardinho mantiene el 
reinado copero (LNFS) 

3. El sorteo de la UEFA Futsal Cup, en el 
descanso del Atlético-PSV (Juanma Leiva) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Ricardinho). Vídeo 
2. No. Vídeo 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Declaracions post-partit de Ricardinho. 
2. Vídeo-resum de la final de Copa. 
3. Celebració del sorteig de la Final Four 

durant el descans del partit de 
Champions.  

 

 

DIARI AS 

DATA 15.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 15.3.16 

TITULACIÓ 1. Los 10 ‘golazos del siglo’ de Ricardinho: el 
‘Dios del futsal’ (ASTV) 

2. El Movistar conoció a su rival en el 
Calderón: el Pescara (As.com) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo dels 10 millors gols de Ricardinho. 
2. Resultat del sorteig de la Final Four de la 

UEFA Futsal Cup celebrat al descans del 
partit de Champions entre l’Atlético i el 
PSV. 

 

 

DIARI AS 

DATA 16.3.16 
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DIARI AS 

DATA 17.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 17.3.16 

TITULACIÓ A Ricardinho le salen imitadores: ¡doble caño y 
gol! (ASTV) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo 

CONTINGUT Vídeo d’una jugada en un partit de futsal amateur.  

 

 

DIARI AS 

DATA 18.3.16 

 

 

DIARI AS 

DATA 19.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 19.3.16 

TITULACIÓ 1. El mítico Andrea Rubei asciende a la Serie 
A con 49 años (Joaquín del Pozo) 

2. El Burela vuelve a play-off y el Antequera 
sueña con salvarse (EP) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Un mític jugador italià que encara juga 
amb 49 anys ha aconseguit ascendir a la 
Serie A. 

2. Resum dels partits entre Peñíscola vs 
Burela i Antequera vs Levante.  

 

 

DIARI AS 

DATA 20.3.16 
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Vuitena setmana 

 

DIARI AS 

DATA 21.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 21.3.16 

TITULACIÓ España: tras la Eurocopa, a certificar plaza para el 
Mundial (Juanma Leiva) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Osredkar, capità Eslovènia i Fernandao, 
jugador Espanya). Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit d’anada de l’eliminatòria de 
classifiació pel Mundial entre Eslovènia i Espanya. 

 

 

DIARI AS 

DATA 22.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 22.3.16 

TITULACIÓ España pierde en Eslovenia: el Mundial pasa por la 
remontada (Juanma Leiva) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Crónica del partit entre Eslovènia i Espanya. 

 

 

DIARI AS 

DATA 23.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 23.3.16 

TITULACIÓ Japón presenta su candidatura al Mundial de 
futbol sala de 2020 (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Kuniya Daini, president JFA). Foto 

CONTINGUT Presentació de la candidatura de Japó per 
organitzar el Mundial 2020. 

 

DIARI AS 

DATA 24.3.16 

 

 

DIARI AS 

DATA 25.3.16 
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DIARI AS 

DATA 26.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 26.3.16 

TITULACIÓ 1. El Barça gana al Magna Gurpea y se pone 
a un punto del Inter (EP) 

2. Otro ‘no va más’ de Ricardinho: inventa 
la cola de vaca al revés (ASTV) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Mini-crònica de la victòria del Barça vs 
Magna i de la victòria del Ribera vs 
Levante. 

2. Vídeo d’un regat de Ricardinho.  

 

 

DIARI AS 

DATA 27.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 27.3.16 

TITULACIÓ 1. Ricardinho vs Falcao: ¿Qué dios del 
futbol sala regatea mejor? (ASTV) 

2. Vídeoresumenes (LNFS) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Vídeos 

CONTINGUT 1. Vídeo comparatiu entre Ricardinho i 
Falcao 

2. Vídeoresums delsl partits de la 25ª 
jornada de la LNFS. 

 

 

DIARI AS 

DATA 28.3.16 

 

 

DIARI AS 

DATA 29.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 29.3.16 

TITULACIÓ 11-1. El Inter Movistar golea sin piedad al Jumilla 
(EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Crònica de la golejada de l’Inter Movistar sobre el 
Jumilla en el partit avançat de la 29ª jornada de la 
LNFS. 
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DIARI AS 

DATA 30.3.16 

 

DIARI  AS 

DATA 30.3.16 

TITULACIÓ Ricardinho buscó otra maravilla… también es 
humano (LNFSTV) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo 

CONTINGUT Vídeo d’una acció de Ricardinho durant el partit 
contra Jumilla.  

 

 

DIARI AS 

DATA 31.3.16 
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DIARIO MARCA – DIGITAL (MARÇ 2016) 
 

Cinquena setmana 

 

DIARI MARCA 

DATA 1.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 2.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 3.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 4.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 4.3.16 

TITULACIÓ El Barcelona no falla y mete presión al Movistar 
Inter (Marca.com) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Resum de la jornada del divendres en la que es 
van disputar quatre partits. 
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DIARI MARCA 

DATA 5.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 5.3.16 

TITULACIÓ 1. Tete: “Tendríamos que llevar más 
puntos, pero aún podemos salvarnos” 
(Nacho Labarga) 

2. Movistar Inter se olvida del Palau 
goleando al colista (Marca.com) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si. Tete, jugador de l’Antequera. Foto. 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Entrevista a Tete, jugador de 
l’Antequera, últim classificat de la LNFS. 

2. Resum de la jornada de dissabte en la 
que es van disputar 4 partits. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 6.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 6.3.16 

TITULACIÓ Un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante 
(Nacho Labarga) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Chico, porter del Cartagena). Foto 

CONTINGUT Entrevista a Chico sobre el seu fitxatge pel 
Cartagena de Segona Divisió i el que li ha suposat 
el canvi de Primera a Segona.  
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Sisena setmana 

 

DIARI MARCA 

DATA 7.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 7.3.16 

TITULACIÓ “Ya nos toca pasar a semifinales” (Nacho Labarga) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Luisma, jugador de l’Aspil). Foto 

CONTINGUT Entrevista a Luisma prèvia a la disputa de la Copa 
d’Espanya. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 8.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 9.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 9.3.16 

TITULACIÓ Guadalajara, lista para la fiesta del Futbol Sala 
(Oscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Prèvia de l’inici de la Copa d’Espanya 2016. 
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DIARI MARCA 

DATA 10.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 10.3.16 

TITULACIÓ 1. El Burela, primer semifinalista de la Copa 
(Oscar García) 

2. Daniel Ibañes: “Hicimos todo lo contrario 
que en la liga” (Oscar García) 

3. Movistar Inter fue un huracán tras el 
descanso (Oscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. Si (Daniel Ibañes). Foto 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Crònica del 1r partit de ¼  entre Burela i 
Catgas. 

2. RDP post-partit de Daniel Ibañes, 
entrenador Burela. 

3. Crònica de la 2ª partit de ¼ entre Inter i 
Palma. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 11.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 11.3.16 

TITULACIÓ 1. El  Barça gana con un polémico arbitraje 
(Oscar García) 

2. Carmona: “Ante ElPozo puede pasar de 
todo” (Oscar García) 

3. Imanol Arregui: “No voy a hablar, lo 
habeis visto todos” (Oscar García) 

4. Duda: “Con dos goles por partido, es 
difícil ser campeón” (Oscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. Si (Carmona). Foto 
3. Si (Arregui). Foto 
4. Si (Duda). Foto 

CONTINGUT 1. Crònica de la 3r partit de ¼ entre el Barça 
i Magna 

2. Declaracions post-partit de Carmona, 
entrenador FCB. 

3. Declaracions post-partit d’Imanol 
Arregui, entrenador Magna. 

4. Declaracions post-partit Duda, 
entrenador ElPozo i de Pato, entrenador 
Aspil.  



   

235 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 

DIARI MARCA 

DATA 12.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 12.3.16 

TITULACIÓ 1. Así fue el reto del mago Ricardinho con 
un rollo… ¡de papel higiénico! (MarcaTV) 

2. El Movistar Inter sale a tiempo de la 
emboscada (Andrés Armero) 

3. Daniel Ibañes: “La he liado yo” (Oscar 
García) 

4. ElPozo remonta al Barça y se cita en la 
final con el Movistar Inter (EFE) 

5. Duda: “En ilusión, el Movistar Inter no 
nos va a ganar” (Oscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Foto 
3. Si (Daniel Ibañes). Foto 
4. No. Foto 
5. Si (Duda). Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo de Ricardinho fent tocs amb un 
paper de váter. 

2. Crònica de la 1ª semifinal entre Inter i 
Burela. 

3. Declaracions post-partit de Daniel Ibañes, 
entrenador Burela i Jesús Velasco, 
entrenador Inter. 

4. Crònica de la 2ª semifinal entre ElPozo i 
el Barça. 

5. Declaracions post-partit de Duda i 
Carmona. 
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DIARI MARCA 

DATA 13.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 13.3.16 

TITULACIÓ 1. “A pesar de todos los problemas, 
podemos terminar bien” (Nacho Labarga) 

2. El Movistar Inter sigue siendo el rey de 
Copas (Oscar García) 

3. Jesús Velasco: “Ganar un partido como 
éste es complicado” (Oscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Marcos Vara, porter Santiago Futsal). 
Foto 

2. No. Foto 
3. Si (Jesús Velasco, entrenador Inter). Foto 

CONTINGUT 1. Entrevista a Marcos Vara. 
2. Crònica de la final de la Copa d’Espanya. 
3. Declaracions post-partit de Jesús Velasco. 
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Setena setmana 

 

DIARI MARCA 

DATA 14.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 14.3.16 

TITULACIÓ 1. Ricardinho sorterará la ‘final four’ en el 
Calderón (Oscar García) 

2. Sergio Lozano y Fernandao vuelven a la 
selección (Oscar García) 

3. Ricardinho estuvo a punto de marcar 
otro gol para la historia (Marca) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Ricardinho i Jesús Velasco). Foto 
2. No. Foto 
3. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Notícia sobre el sorteig de la Final Four 
de la UEFA Futsal Cup que es celebraria a 
la mitja part del partit de Champions.  

2. Convocatòria de la selecció espanyola pel 
pre-Mundial. 

3. Vídeo d’una acció de Ricardinho a la final 
de Copa d’Espanya. 
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DIARI MARCA 

DATA 15.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 15.3.16 

TITULACIÓ 1. Chano: “El buen rendimiento en 
Guadalajara nos da ánimos para la otra 
Copa” (Nacho Labarga) 

2. La parada de Raquel (Oscar García) 
3. Paco Sedano: “Estar aquí 10 años es muy 

difícil” (Oscar García) 
4. La plantilla del Palma Futsal se disculpa 

‘invitando’ a la afición (Oscar García) 
5. El Pescara, rival del Movistar Inter en la 

UEFA Futsal Cup (Oscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Chano, jugador Burela). Foto 
2. Si (Alex, porter Inter). Foto 
3. Si (Sedano). Foto 
4. Si (Vadillo, capità Palma). Foto 
5. No. Foto 

CONTINGUT 1. Entrevista a Chano després de la bona 
actuació de Burel a la Copa. 

2. Entrevista a Alex després de proclamar-
se campió de la Copa amb Inter. 

3. Declaracions de Paco Sedano sobre el 
passat i el futur al Barça. 

4. Els jugadors del Palma Futsal regalen 
entrades com a mostra de disculpa.  

5. Enfrontaments de les semis de la UEFA 
Futsal Cup 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 16.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 16.3.16 

TITULACIÓ 1. Vadillo: “Queremos olvidar cuanto antes 
el palo de la Copa” (Nacho Labarga) 

2. Ricardinho ‘la lía’ en la redacción de 
Marca (Joseba Arroyo/Marta García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Vadillo, capità Palma). Foto 
2. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Entrevista a Vadillo després de la Copa 
d’Espanya. 

2. Vídeo de Ricardinho abans d’una 
entrevista a la redacció de Marca.  
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DIARI MARCA 

DATA 17.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 17.3.16 

TITULACIÓ Aicardo sustituye a José Ruiz en la selección 
(Oscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Canvis en la convocatoria de la selecció espanyola 
pel pre-Mundial 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 18.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 18.3.16 

TITULACIÓ ElPozo frena al Barcelona i el Ribera Navarra al 
Movistar Inter (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Resum de la 24ª jornada de lliga (divendres) 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 19.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 19.3.16 

TITULACIÓ Burela recupera puestos de ‘play-off’ tras ganar al 
Peñíscola (Marca) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Resum de la 24ª jornada de lliga (dissabte) 
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DIARI MARCA 

DATA 20.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 20.3.16 

TITULACIÓ Helinho, la samba brasileña del Palma (Nacho 
Labarga) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Helinho). Foto 

CONTINGUT Entrevista a Helinho, jugador del Palma Futsal.  
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Vuitena setmana 

 

DIARI MARCA 

DATA 21.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 21.3.16 

TITULACIÓ ‘Centenario’ Luisma: “En ningún sitio como aquí” 
(Nacho Labarga) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Luisma, jugador Aspil). Foto 

CONTINGUT Entrevista a Luisma.  

 

 

DIARI MARCA 

DATA 22.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 23.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 23.3.16 

TITULACIÓ España pincha y se jugará en la vuelta su 
presencia en el Mundial (Marca.com) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto. 

CONTINGUT Crònica del partit d’anada entre Eslovènia i 
Espanya de classificació per al Mundial. 

 

DIARI MARCA 

DATA 24.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 24.3.16 

TITULACIÓ El Catgas Santa Coloma remonta ante el Jumilla 
Carchelo (Marca.com) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Victòria de l’equip colomenc i relació de partits de 
la 25ª jornada.  
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DIARI MARCA 

DATA 25.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 25.3.16 

TITULACIÓ El Barcelona duerme a un punto del Movistar 
(Marca.com) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Mini-crònica de la victòria del Barça vs Magna 
Gurpea. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 26.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 26.3.16 

TITULACIÓ 1. Pola: “Que Palma y Xota estén arriba es 
bueno para la LNFS” (Nacho Labarga) 

2. Movistar Inter aprovechó los fallos de 
Palma con el portero-jugador 
(Marca.com) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Pola, jugador Movistar Inter). Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Entrevista a Pola. 
2. Resum de la 25ª jornada de la LNFS. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 27.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARI MARCA 

DATA 28.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 28.3.16 

TITULACIÓ El Movistar Inter, a dos pasos de un pleno 
histórico (Óscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit avançat de la 29ª jornada de la 
LNFS entre Movistar Inter i Jumilla. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 29.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 29.3.16 

TITULACIÓ 1. El síndrome del utillero (Julio García 
Mera) 

2. Jose Escrich deja el banquillo del Levante 
Dominicos (Marca) 

3. El Movistar Inter se da un festín ante un 
débil Jumilla (Óscar García) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Article d’opinió sobre els responsables de 
material. 

2. Rescisió de contracte de l’entrenador del 
Levante. 

3. Crònica de la golejada de l’Inter Movistar 
sobre el Jumilla. 

 

 

DIARI MARCA 

DATA 30.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 30.3.16 

TITULACIÓ Álex renueva por ElPozo hasta 2018 (Marca) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Álex). Foto 

CONTINGUT Renovació del jugador pel conjunt murcià. 
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DIARI MARCA 

DATA 31.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI MARCA 

DATA 31.3.16 

TITULACIÓ 1. Ricardinho intentó un nuevo ‘gol del año’ 
ante el Jumilla (Marca) 

2. Invisibles hasta que dejan de serlo (Oscar 
García) 

3. La final de la Copa del Rey se jugará el 7 
de mayo a las 20.00 horas (Marca) 

4. Andresito estará unas tres semanas de 
baja (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Vídeo 
2. No. Foto 
3. No. Foto 
4. No. Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo d’una acció de Ricardinho al partit 
contra Jumilla.  

2. Article d’opinió sobre els àrbitres. 
3. Data de la celebració de la final de la 

Copa del Rei. 
4. Lesió d’Andresito, jugador del Ribera 

Navarra. 
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EL MUNDO DEPORTIVO – DIGITAL (MARÇ 2016) 
 

Cinquena setmana 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 1.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 2.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 3.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 3.3.16 

TITULACIÓ Levante-Barça Lassa, anticipo copero (Manuel 
Segura) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Carmona i Lin, FCB). Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit entre el Levante i el Barça 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 4.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 4.3.16 

TITULACIÓ 2-6: Nueva e ilusionante goleada para afrontar 
la Copa de España (Manuel Segura) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Vídeo. 

CONTINGUT Crònica del partit entre el Levante i el Barça 
corresponent a la 23ª jornada de la LNFS i 
vídeoresum. 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 5.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 6.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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Sisena setmana 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 7.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 8.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 9.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 10.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 11.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 11.3.16 

TITULACIÓ 1. Miguel Rodrigo deja con “tristeza” el 
cargo de técnico de futbol sala nipón 
(EFE) 

2. 2-1: ElPozo Murcia se multiplica ante un 
espléndido Aspil Vidal Ribera (MD) 

3. Barça Lassa – Magna Gurpea; en directo 
online (MD) 

4. 5-2: Lozano y Batería llevan al Barça a 
‘semis’ contra ElPozo Murcia (Manuel 
Segura) 

5. ElPozo y Barça completan las semifinales 
de la Copa (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Miguel Rodrigo).  
2. No. Foto 
3. No. Foto 
4. No. Foto 
5. No. 

CONTINGUT 1. Notícia sobre la destitució de Miguel 
Rodrigo com a seleccionador del Japó. 

2. Crònica de la victòria d’ElPozo contra 
Ribera a ¼ de final de la Copa d’Espanya. 

3. Seguiment en directe del Barça vs Magna 
dels ¼ de final de la Copa d’Espanya. 

4. Crònica del partit entre el Barça i Magna. 
5. Resum dels dos partits de ¼ de final. 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 12.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 12.3.16 

TITULACIÓ 1. 3-6: Movistar Inter no se despista ante 
Burela Pescados (MD) 

2. Daniel Ibañes: “La he liado yo” 
3. ElPozo Murcia-Barça Lassa, la semifinal 

de la Copa de España, en directo online 
(Celes Piedrabuena) 

4. 5-3: Segundo naufragio y para casa (MD) 
5. Duda: “El acierto en la estrategia ha sido 

clave para ganar al Barcelona” (EFE) 
6. Marc Carmona: “Nos ha faltado un pelín 

de acierto” (EFE) 
7. Movistar Inter y ElPozo Murcia 

disputarán la Final de la Copa de España 
(EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. Si (Daniel Ibañes). Foto 
3. No. Foto 
4. No. Foto 
5. Si (Duda). Foto 
6. Si (Marc Carmona). Foto 
7. No.  

CONTINGUT 1. Crònica del partit de semis entre Inter i 
Burela. 

2. Declaracions post-partit de Daniel Ibañes, 
entrenador de Burela. 

3. Seguiment en directe el Barça vs ElPozo 
de semis de Copa d’Espanya. 

4. Crònica del partit entre el Barça i ElPozo. 
5. Declaracions post-partit de Duda, 

entrenador d’ElPozo Murcia. 
6. Declaracions post-partit de Carmona, 

entrenador FCB. 
7. Resum dels dos partits de semis. 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 13.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 13.3.16 

TITULACIÓ 1. 4-9: Póker de títulos para el Barcelona 
Lassa (MD) 

2. 2-1: Movistar Inter suma su noveno título 
ante ElPozo Murcia (MD) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Crònica de la final de la Minicopa infantil 
entre els infantils del Barça i el Catgas 
Santa Coloma 

2. Crònica de la final de la Copa d’Espanya 
entre Movistar Inter i ElPozo. 

 

  



   

251 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 

Setena setmana 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 14.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 14.3.16 

TITULACIÓ 1. Marc Carmona, en el punto de mira 
(Manuel Segura) 

2. Paco Sedano, Bateria y Dyego amplian 
contrato (Manuel Segura) 

3. El sorteo de las semifinales, en el 
descanso del Atlético-PSV (EFE) 

4. Fernandao y Sergio Lozano, entre 
seleccionados para eliminatoria Eslovenia 
(EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Marc Tolrà, jugador FCB). Foto 
2. No. Foto 
3. No. Foto 
4. No.  

CONTINGUT 1. Radiografia de la situació delicada que 
travessa el Barça Lassa i el seu 
entrenador. 

2. Renovacions de tres jugadors del FCB. 
3. Celebració del sorteig de la Final Four de 

la UEFA Futsal Cup. 
4. Llista de convocats de la selección 

espanyola per disputar l’última 
eliminatòria de classificació per al 
Mundial. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 15.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 15.3.16 

TITULACIÓ 1. Movistar Inter, contra el Pescara en las 
semifinales de la Copa de Europa (EFE) 

2. El Gran Canaria ya prepara su visita del 
sábado a O Parrulo (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No 
2. No 

CONTINGUT 1. Resultat del sorteig de les semifinals de la 
Final Four de la UEFA Futsal Cup. 

2. Prèvia de la jornada a Segona Divisió. 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 16.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 16.3.16 

TITULACIÓ Ugra-Benfica y Pescara-Inter, semifinales de Futsal 
Cup (MD) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Emparellaments del sorteig de les semis de la 
UEFA Futsal Cup. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 17.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 17.3.16 

TITULACIÓ 1. El vestuario azulgrana se exige autocrítica 
y mayor compromiso (Manuel Segura) 

2. Barça Lassa-ElPozo Murcia, con sabor a 
revancha (Manuel Segura) 

3. Paco Sedano: “No me considero el mejor 
portero del mundo” (Manuel Segura) 

4. Aicardo sustituye a José Ruiz en la 
selección (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. Si (Carmona i Lozano). Vídeo 
2. Si (Carmona i Lozano). Vídeo 
3. Si (Paco Sedano). Vídeo 
4. No. 

CONTINGUT 1. Missatge d’autocrítica de jugador i 
entrenador del FCB. 

2. Prèvia del partit de lliga entre el Barça i 
ElPozo. 

3. Declaracions de Paco Sedano. 
4. Convocatòria de la selecció espanyola. 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 18.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 18.3.16 

TITULACIÓ 1. 4-4: Gran reacción del Barça Lassa ante 
ElPozo (Javier Gascón) 

2. El FCB Lassa-ElPozo Murcia, en imágenes 
(MD) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Crònica de l’empat entre el Barça i ElPozo 
al partit 24ª jornada de lliga. 

2. Galeria d’imatges del partit. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 19.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 20.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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Vuitena setmana 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 21.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 22.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 22.3.16 

TITULACIÓ 1-0. España se obliga a remontar (MD) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Crònica del partit d’anada entre Eslovènia i 
Espanya per a la classificació per al Mundial. 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 22.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 23.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 24.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 24.3.16 

TITULACIÓ El Levante UDDM busca romper la mala dinámica 
frente al Ribera Navarra (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit entre el Levante i el Ribera 
Navarra de la jornada 25.  
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 25.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 26.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 26.3.16 

TITULACIÓ 1. ¡Otro escandaloso regate de Ricardinho! 
(MD) 

2. 2-4. El Barça Lassa sigue a 4 puntos de 
Movistar Inter (Javier Gascón) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto i vídeo. 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Vídeo d’un regat de Ricardinho al partit 
vs Palma Futsal.  

2. Crónica del partit entre Magna Gurpea i 
Barça de la jornada 25.  

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 27.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 28.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 29.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 30.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 31.3.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI EL MUNDO DEPORTIVO 

DATA 31.3.16 

TITULACIÓ El Barça Lassa visita Antequera para medirse al 
colista UMA (MD) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit corresponent a la 29ª jornada de 
lliga entre el Barça i l’UMA Antequera.  
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SPORT – DIGITAL (MARÇ 2016) 
 

Cinquena setmana 

 

DIARI SPORT 

DATA 1.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 2.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 3.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 4.3.16 

 

DIARI MARCA 

DATA 4.3.16 

TITULACIÓ El FC Barcelona mete presión a Inter Movistar 
(Sport) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Crònica del partit entre el Levante i el FC 
Barcelona de la jornada 23 de la LNFS. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 5.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 6.3.16 
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Sisena setmana 

DIARI SPORT 

DATA 7.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 8.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 9.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 10.3.16 

 

DIARI SPORT 

DATA 10.3.16 

TITULACIÓ 1. Catgas Santa Coloma cayó ante Burela y 
se despide de la Copa (EFE) 

2. Movistar Inter masacró a Palma Futsal en 
la segunda parte (Sport) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No foto 

CONTINGUT 1. Crònica del partit de ¼ de final de la Copa 
d’Espanya entre Catgas i Burela. 

2. Crònica del partit de ¼ de final entre 
Inter i Palma 

 

  



   

259 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 

DIARI SPORT 

DATA 11.3.16 

 

DIARI SPORT 

DATA 11.3.16 

TITULACIÓ 1. El Barça apela al ‘espiritu de Inter’ para 
superar a Xota en cuartos (David Rubio) 

2. Un Barça con mucha ‘Batería’ se cita con 
ElPozo en semifinales (David Rubio) 

3. ElPozo sufre para pasar a ‘semis’ y ya 
espera al Barça… o a Xota (EFE/David 
Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Prèvia del partit de ¼ de final de la Copa 
d’Espanya entre el Barça i Xota.  

2. Crònica del partit de ¼ de final de la Copa 
d’Espanya entre el Barça i Xota. 

3. Crónica del partit de ¼ de final entre 
ElPozo i Ribera Navarra. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 12.3.16 

 

DIARI SPORT 

DATA 12.3.16 

TITULACIÓ 1. Inter sufrió ante Burela y espera en la 
final a ElPozo Murcia (David Rubio) 

2. El Barça se deja empatar tres veces ante 
ElPozo y termina KO (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Crònica del partit de semis entre Burela i 
Inter. 

2. Crònica del partit de semis entre ElPozo i 
el Barça. 
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DIARI SPORT 

DATA 13.3.16 

 

DIARI SPORT 

DATA 13.3.16 

TITULACIÓ 1. Movistar Inter conquistó su novena Copa 
de España (EFE/David Rubio) 

2. Al Barça Lassa ya solo le queda la Liga 
para evitar otro año en blanco (David 
Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto. 

CONTINGUT 1. Crònica de la final de la Copa d’Espanya 
entre ElPozo i Inter. 

2. Situació actual del FCB Lassa 
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Setena setmana 

 

DIARI SPORT 

DATA 14.3.16 

 

DIARI SPORT 

DATA 14.3.16 

TITULACIÓ El Barça renueva a Paco Sedano, Batería y Dyego 
de una ‘tacada’ (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Renovacions de tres jugadors dels Barça i 
confecció de la plantilla del futur. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 15.3.16 

 

DIARI SPORT 

DATA 15.3.16 

TITULACIÓ Paco Sedano firmó su renovación con el Barça 
hasta junio de 2018 (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Josep Ramón Vidal-Abarça, directiu FCB i Paco 
Sedano, porter FCB). Foto 

CONTINGUT Renovació de Paco Sedano fins al 2018. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 16.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 17.3.16 

 

DIARI SPORT 

DATA 17.3.16 

TITULACIÓ El Barça Lassa clama ‘vendetta’ ante ElPozo tras el 
KO en la Copa (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Marc Carmona i Sergio Lozano). Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit de lliga entre el Barça i ElPozo.  

 

  



   

262 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 

DIARI SPORT 

DATA 18.3.16 

 

DIARI SPORT 

DATA 18.3.16 

TITULACIÓ Ferrao salvó los muebles con dos goles en la recta 
final del choque (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Crònica del partit de lliga entre el Barça i ElPozo 

DIARI SPORT 

DATA 19.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 20.3.16 
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Vuitena setmana 

 

DIARI SPORT 

DATA 21.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 22.3.16 

 

DIARI SPORT 

DATA 22.3.16 

TITULACIÓ España necesitará una remontada para ir al 
Mundial (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Crònica del partit d’anada de classificació per al 
Mundial entre Eslovènia i Espanya.  

 

 

DIARI SPORT 

DATA 23.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 24.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 25.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 26.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 27.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 28.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 29.3.16 
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DIARI SPORT 

DATA 30.3.16 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 31.3.16 
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SPORT – DIGITAL (FEBRER 2016) 

 

Primera setmana 

 

DIARI SPORT 

DATA 1.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 1.2.16 

TITULACIÓ España inicia el asalto a su séptima Copa de 
Europa (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Venancio i Sito Rivera, seleccionador 
d’Hongria). Foto 

CONTINGUT Prèvia de l’inici de l’Europeu 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 2.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 2.2.16 

TITULACIÓ 1. España no opción a Hungría en el debut 
(EFE) 

2. España golea a Hungría con precisión (5-
2) (Alejandro Alcázar) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. Crònica del partit 
2. Crònica del partit 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 3.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 4.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARI SPORT 

DATA 5.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 5.2.16 

TITULACIÓ 1. Ucrania mete a España en cuartos de 
final del Europeo de futbol sala (sport.es) 

2. España se jugará el liderato del grupo B 
ante Ucrania (sport.es) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Foto 

CONTINGUT 1. La victòria d’Ucraïna classifca Espanya 
per a ¼ de final. Classificació de Portugal i 
gol 100 de Ricardinho. 

2. Prèvia del partit entre Ucraïna i Espanya. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 6.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 6.2.16 

TITULACIÓ 1. España golea a Ucrania y se jugará los 
cuartos contra Portugal (Alejandro 
Alcazar) 

2. No te pierdas el maravilloso gol de 
Ricardinho (sport.es) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Crònica de la victòria d’Espanya davant 
Ucraïna en l’últim partit de grups. 

2. Vídeo del primer golàs de Ricardinho. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 7.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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Segona setmana 

 

DIARI SPORT 

DATA 8.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 8.2.16 

TITULACIÓ 1. Ricardinho amagó, pero España fue más 
contundente y ya está en semifinales 
(Alejandro Alcazar) 

2. José Venancio López: “Es para estar 
orgullosos de este equipo” (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. Si (Venancio). Foto 

CONTINGUT 1. Crònica del partit de ¼ de final entre 
Espanya i Portugal. 

2. Roda de premsa post-partit de Venancio 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 9.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 9.2.16 

TITULACIÓ 1. Ricardinho lo volvío a hacer: otro gol 
para enmarcar (Miki Soria) 

2. Ricardinho vuelve a liarla, esta vez contra 
España (sport.es) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. No. Vídeo 

CONTINGUT 1. Explicació del golàs de Ricardinho contra 
Espanya. 

2. Vídeo del golàs de Ricardinho contra 
Espanya. 
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DIARI SPORT 

DATA 10.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 10.2.16 

TITULACIÓ España busca la final ante una Kazajistán sin su 
estrella Higuita (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Paco Sedano, porter espanyol). Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit de semifinals 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 11.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 11.2.16 

TITULACIÓ España, a la final de la Eurocopa tras derrotar a 
Kazajistán 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Crònica del partit de semifinals 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 12.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 12.2.16 

TITULACIÓ UEFA Futsal Euro 2016 – Final: Rusia – España 
(Pep Costa) 

DECLARACIONS I FOTOS No.  

CONTINGUT Seguiment en directe de la final de l’Europeu 
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DIARI SPORT 

DATA 14.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 14.2.16 

TITULACIÓ 1. España, heptacampeona de Europa 
(Alejandro Alcazar) 

2. Rajoy politiza el triunfo de la Selección 
española de futbol sala en el Europeo 
(EFE) 

3. La selección española, recibida en Madrid 
al grito de ¡Campeones! (EFE) 

DECLARACIONS I FOTOS 1. No. Foto 
2. Si (Rajoy). Foto 
3. No. Foto 

CONTINGUT 1. Crónica de la victòria d’Espanya contra 
Rússia a la final de l’Europeu. 

2. Notícia sobre un tweet de Rajoy felicitant 
la selección espanyola. 

3. Rebuda dels aficionats a l’aeroport. 
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Tercera setmana 

 

DIARI SPORT 

DATA 15.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 16.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 17.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 18.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 18.2.16 

TITULACIÓ Paco Sedano y Lin, con el oro europeo de Serbia 
(David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Retorn dels campions d’Europa i altres 
internacionals al Barça. Prèvia de la setmana 
decisiva amb 3 partits importants. 
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DIARI SPORT 

DATA 19.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 19.2.16 

TITULACIÓ El Barça Lassa inicia en Santiago una semana que 
será decisiva (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Marc Carmona i Marc Tolrà). Foto 

CONTINGUT Prèvia de la setmana amb partits decisius i 
sensacions després d’un mes aturats. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 20.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 20.2.16 

TITULACIÓ Marc Tolrà y Bateria lideraron una remontada 
sensacional (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Crònica del partit entre Santiago Futsal i Barça 
Lassa de la 21ª jornada. 

 

  



   

272 
 

TFG Arnau Vilanova Alcón 

 

Quarta setmana 

 

DIARI SPORT 

DATA 21.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 22.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 22.2.16 

TITULACIÓ Lozano y Ferrao vuelven a tiempo para la 
remontada en Palma (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Marc Carmona i Aicardo, Barça; José Tirado i 
Bruno Taff, Palma). Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit de tornada de les semifinals de la 
Copa del Rei entre el Palma Futsal i el Barça. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 23.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 23.2.16 

TITULACIÓ Bruno Taffy y Sarmiento desnudan las carencias 
del Barça Lassa (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Crònica de la desfeta del Barça a Palma i 
l’eliminació de la Copa del Rei. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 24.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 25.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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DIARI SPORT 

DATA 26.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 26.2.16 

TITULACIÓ Inter, una ‘Bestia negra’ que amenaza los 
cimientos el Barça (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS Si (Marc Carmona, entrenador Barça i Pola, 
jugador Inter). Foto 

CONTINGUT Prèvia del partit de la 22ª jornada entre el Barça i 
l’Inter. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 27.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

DIARI SPORT 

DATA 27.2.16 

TITULACIÓ Un Barça excepcional abusa de Inter (David Rubio) 

DECLARACIONS I FOTOS No. Foto 

CONTINGUT Crònica de la contundent victòria del Barça sobre 
l’Inter. 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 28.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 

 

 

DIARI SPORT 

DATA 29.2.16 

PORTADA - 

FIRMADA/AGÈNCIES - 
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6.3. Entrevistes a periodistes 
 

Entrevistes a Óscar García, coordinador i redactor de la secció de futbol sala al diari Marca; i a 

Manuel Segura, redactor de futbol sala, entre d’altres, al diari Mundo Deportivo.  

Óscar García. Marca 

1. ¿Qué protagonismo se le da al fútbol sala en el medio de comunicación en el que trabajas? 

En general, para ser un deporte de los considerados minoritarios, yo creo que tiene un buen 

trato en Marca. En las previas de las jornadas de los sábados solemos llevar una página, y el 

resto de los días que hay jornada, las fichas de los partidos en media página o algo más, según 

los partidos que haya. Además, se da una cobertura importante a los grandes torneos, como la 

Copa de España, que suele llevar dos páginas diarias durante los cuatro días de torneo, o el 

Europeo, en el que durante dos semanas consecutivas empezamos con una página y llegamos 

a las seis el día que España se proclamó campeona. Además, en la página web, en la que tiene 

una portadilla propia, intentamos tener subir al menos una o dos noticias diarias. También en 

Radio MARCA tenemos un espacio propio con Vicente Ortega los jueves alrededor de las 

11.45, además de seguir los eventos especiales. 

 

2. ¿Crees que se le tendría que dar más protagonismo? 

Yo creo que en general está bien tratado. Es cierto que siempre quieres más y que se podría 

ganar espacio, pero no creo que esté maltratado. 

 

3. ¿En alguna ocasión has hecho presión para que aparezca más? ¿Es muy complicado que 

aparezca en portada? 

Esa es la pelea diaria. En un periódico como Marca, con tanto flujo de información, siempre 

hay que dar 'codazos' para hacerse hueco, pero con el fútbol sala y todos los demás deportes. 

Yo también he cubierto información del Getafe en Primera o la sección de Segunda división y 

siempre he tenido que pelear los huecos. Siempre 'compites' con gigantes como el Real Madrid 

o el Barcelona o con torneos de tenis con Nadal, carreras de Fórmula 1 con Alonso, etc, etc... 

Que aparezca en la portada siempre es difícil, pero se está ganando su hueco. En el Europeo, 

tanto en la previa de la final como tras ganar el título, tuvo un espacio importante. También 

cuando vino el Movistar Inter a la redacción tras ganar la Copa de España. Si hay que pelear 

para que entre en las páginas, para la portada aún más. 
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4. ¿Cómo ha evolucionado la presencia del futbol sala en los medios de comunicación en los 

últimos años? 

Creo que en general ha ido ganando su espacio. En ese sentido, la LNFS hace un buen trabajo, 

involucrando a los medios de comunicación y eso ayuda. También que haya venido un jugador 

como Ricardinho ayuda mucho. Es un jugador muy mediático, que sobre todo es un filón para 

la web por los vídeos de sus jugadas y eso siempre ayuda. 

 

5. ¿El crecimiento del Barça en este deporte ha hecho que aumentara la presencia del futbol 

sala en los medios de comunicación? 

Marcas como el Barcelona siempre son atractivas para los seguidores del deporte. Yo suelo 

bromear diciendo que los partidos del Barça por TV son muy seguidos, porque la gente del 

Barcelona los ve porque son su equipo y los que son del Real Madrid, aunque no sean 

seguidores del fútbol sala, lo ven para ver si pierde. Además, la presencia del barcelona ha 

hecho que los medios catalanes, como Mundo Deportivo o Sport, se hayan enganchado más a 

este deporte. También en las televisiones y las webs ayuda. Como anécdota, te contaré que 

hace muchos años, cuando el Barcelona aún era sección amateur, visitó Móstoles en un 

partido de Liga. Siendo un equipo de la zona baja (creo que incluso ese año descendió), el 

pabellón se llenó y se vivió el mejor ambiente de toda la temporada (con los recogepelotas con 

camisetas de Figo con el Madrid, por ejemplo), incluso tras haber pasado equipos como 

Interviú o Playas, que eran entonces los grandes de este deporte. Ese ejemplo creo que, en 

cierto modo, se puede trasladar a los medios en general. 

 

6. ¿Te consideras un especialista/entendido de futbol sala? 

Sí, la experiencia me lleva a ello. Desde que empecé a trabajar he seguido fútbol sala, porque 

en Móstoles, de donde yo soy, siempre ha sido un deporte muy practicado. Lo jugué a nivel 

amateur y lo seguí desde el principio. En Marca llevo haciendo información de fútbol sala 

desde que entré, en 1998, y he estado en cinco Europeos, 11 Copas de España y siete Final 

Four de la UEFA Futsal Cup, así que puedo decir que sí. Eso no quiere decir que sepa más que 

nadie, sólo que llevo mucho tiempo haciendo fútbol sala. 
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7. ¿Siempre eres tu el encargado de hacer las noticias relacionadas con el futbol sala? 

Generalmente sí, aunque también tenemos la red de corresponsales de Marca que colabora en 

lo suyo. Desde Madrid me encargó de coordinarlo y en ocasiones les propongo los reportajes 

para que los hagan ellos en Zaragoza, Elche, Málaga o son ellos mismos los que me proponen 

los temas. Un periódico, una web o una radio siempre son un trabajo en equipo. Como 

'responsable' de este deporte sí soy el encargado de coordinar todo. 

 

Manuel Segura. Mundo Deportivo 

1. ¿Qué protagonismo se le da al futbol sala en el medio de comunicación en el que trabajas? 

Cada día más aunque, la verdad, mucho menos de lo que merece por las licencias que hay y el 

interés que tiene la afición 

  

2. ¿Crees que se le tendría que dar más protagonismo? 

Claro que sí, pero una cosa es la voluntad y otra la realidad de los medios. 

 

3. ¿En alguna ocasión has hecho presión para que aparezca más? ¿Es muy complicado que 

aparezca en portada? 

Presión no sé si es la palabra más adecuada. Cada vez pedimos más y, como obligación de 

cualquier periodista, nos creemos que lo nuestro es lo más importante. Hay que ‘pelearlo’ 

cada día 

 

4. ¿Cómo ha evolucionado la presencia del futbol sala en los medios de comunicación en los 

últimos años? 

Creo que cualquier deporte con seis Europeos y dos Mundiales estaría mejor considerado 

 

5. ¿El crecimiento del Barça en este deporte ha hecho que aumentara la presencia del futbol 

sala en los medios de comunicación? 

Sin duda alguna. Si no hubiera reactivado el Barça su sección, la Liga y nuestro deporte no 

hubiera alcanzado el seguimiento actual.  

 

6. ¿Te consideras un especialista/entendido de futbol sala? 

No. Por mucho que sepa, que no es el caso, jamás puedo estar a la altura de grandes 

profesionales de los banquillos. Hay que aprender cada día 
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7. ¿Siempre eres tú el encargado de hacer las noticias relacionadas con el futbol sala? 

No. Habitualmente trato yo el fútbol sala, pero esto no es un coto cerrado. 

 

 

 

 


