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A les presentacions dels equips del Racing Pineda FS i del FS Castelldefels, així com a

la celebració del 25è aniversari del C.E.T. 10 FS hi ha hagut representació federativa

per part de la Lliga Catalana de Futbol Sala, donant el tret de sortida a la present

temporada.

Aprofitant l’inici de la present temporada 2019-2020, són molts els clubs federats

de futbol sala que duen a terme la presentació oficial de tots els seus equips.

Un acte on la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol moltes

vegades s’hi veu representada per part dels seus directius.

En els darrers dies, tres clubs de futbol sala, concretament, de les delegacions de

Barcelona, Baix Llobregat i Maresme, han dut a terme aquest esdeveniment.



El passat divendres 11 d’octubre el C.E.T.10 FS va celebrar el seu 25è aniversari com a

fundació que persegueix l’objectiu de fer accessibles els beneficis de l’esport i del lleure

a tothom. El seu club de futbol sala disposa, de cara a la present temporada, d’un total

de 36 equips inscrits a l’FCF.

El directiu de l’FCF i de l’LCFS, Juan Carlos Hueto, va ser l’encarregat de representar a

la federació en aquest acte, on va fer entrega d’un obsequi commemoratiu al president

de l’entitat, Carles Meilan.



El diumenge 13 d’octubre, el Pavelló de Can Roca, de Castelldefels, va oferir un

espectacle de música, llum i color, amb la presentació dels equips del FS Castelldefels.

Més de 300 jugadors i jugadores van participar en aquest acte, els quals formen part

dels 21 equips federats de l’entitat per la present temporada.

La representació federativa a aquest acte de presentació va anar a càrrec del directiu

de l’FCF i de l’LCFS, Pep Graus.



El mateix diumenge 13 d’octubre, l’entitat maresmenca del Racing Pineda FS va duu a

terme l’acte de presentació dels seus 17 equips federats de la present temporada

2019-2020 en el Pavelló Municipal de Can Xaubet, a Pineda de Mar.

El delegat de l’LCFS al Maresme, Juan Vázquez , va estar present a aquesta

presentació on també es va comptar amb la presència de l’alcalde de la població,

Xavier Amor.



 


