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El club lleidatà s'ha posat sota els focus de la Televisió de l'FCF per protagonitzar el

setè reportatge que la Lliga Catalana de Futbol Sala treu a la llum aquesta temporada

2018-2019.

Una dècada molt exitosa. El FS Lo Caragol de Lleida s'ha convertit en el gran

protagonista de la setena entrega del reportatge mensual de l'LCFS, una iniciativa

que aquesta temporada va donar el seu tret de sortida el 20 de novembre, visitant

l'AEE Vedruna Puigcerdà, i que, des d'aleshores, ja ha viatjat per 6 delegacions del

territori català. En aquesta ocasió, les mirades de tots els amants del futbol sala s'han

centrat en un gran club de la ciutat de Lleida, el FS Lo Caragol, nascut el 2008 i que

aquest curs arriba als seus onze anys d'història amb un llegat admirable: 5 equips

(un Aleví, un Cadet, dos Sèniors masculins i un Sènior femení) i, sobretot, una gran

família que dóna suport a una de les entitats de referència de les terres de ponent. 



Tot i el privilegi de gaudir de representació d'equips en categories Base i Sènior, la

formació i la transmissió de valors als seus jugadors i jugadores continua essent

l'objectiu principal del club lleidatà, que sota la coordinació general de Macià

Expósito, ha anat fent-se un nom per tota la delegació fins a convertir-se en una

referència per tota la província. 

Els objectius ambiciosos no espanten un FS Lo Caragol preparat per seguir fent

passos de gegant. L'educació dels més petits en els ideals d'esportivitat del futbol sala

segueixen ocupant el primer lloc del rànquing, però els reptes esportius comencen a



agafar rellevància en un club que vol seguir somiant amb promocions cap a la bona

direcció.

El futur més proper del Lo Caragol el determinarà la il·lusió i la bona feina de tots els

responsables que, ara per ara, és sensacional, amb un grup de treball que rema junt

constantment per fer créixer un club únic que, a poc a poc, va agafant un paper més

rellevant en el panorama del futbol sala català. 

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=1w_3X41V_Bw

