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El Terrassa FC, un dels clubs de
Catalunya amb més seguidors a
Instagram
El perfil oficial del club ha superat aquesta setmana els 2.000 "followers", el
primer de Tercera Divisió que ho aconsegueix
El perfil del Terrassa FC a Instagram ha superat els 2.000 seguidors, i s'ha convertit en el primer
compte d'un equip català de Tercera divisió en assolir aquesta xifra.
El Terrassa FC continua entre els deu clubs catalans amb més seguidors, ocupa la novena
posició dins d'aquesta altra competició que es viu a les xarxes socials. El club terrassista només es
veu superat pel FC Barcelona (prop de 50 milions de seguidors), el RCD Espanyol (63.886),
el Girona FC (20.520), el Gimnàstic de Tarragona (13.883), la UE Llagostera (5.948), el Reus
Deportiu (7.077), la UE Cornellà (3.371) i el CE Sabadell (3.096).
Immediatament després d'aquests equips catalans que juguen a Primera, Segona o Segona
Divisió B se situa el Terrassa FC, superant d'aquesta forma a clubs de més alta categoria com són
el Lleida Esportiu (1.055), el CF Gavà (324) o el CE L'Hospitalet (134). D'altres com el CF Badalona i
l'AE Prat, tots dos a Segona Divisió B, encara no tenen perfil oficial a Instagram.
Per sota del Terrassa FC, però a molta distància, se situen la resta d'equips que juguen a Tercera:
el CE Europa (1.394), la UE Olot (1.299), la UE Castelldefels (1.194), el FC Vilafranca (1.097), la UE
Sant Andreu (1.090) i la UE Figueres (1.066), entre d'altres.
El compte oficial d'Instagram del Terrassa FC es va crear el 16 d'agost de 2015 i, dins el futbol
català i en menys de dues temporades, s'ha convertit en un dels perfils amb més impacte a les
xarxes socials. El Terrassa FC ja ha penjant més de 400 fotografies i ha aconseguit superar en
nombroses ocasions les 5.600 visualitzacions, tal i com va passar amb la foto de la celebració del
filial del Terrassa FC que entrena Quique Castro després de la victòria contra el Sabadell Nord (21).
La imatge del vestidor del Terrassa FC d'aquest diumenge celebrant la cinquena victòria seguida (20 contra el Vilassar) i que l'equip ocupa places d'ascens a Segona B és amb 470 la foto amb més
?likes' de la història.

ASSALTEM LA PROMOCIÓ A 2B! Acabem de signar la 5a victòria seguida (i cap gol encaixat en
aquests ? partits) i escalem fins la 4a posició! Queden 3 finals!
(https://www.instagram.com/p/BTPKS1-hghB/)

A post shared by Terrassa FC (@terrassafc) on Apr 23, 2017 at 10:51am PDT
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