


SI ACONSEGUIM L’ASCENS, 
L’ABONAMENT ET SURT DE FRANC!

Durant les últimes temporades, el Girona ha reconegut la fidelitat dels seus 
abonats, premiant l’assistència a l’estadi amb importants descomptes. Això 
ha fet que Montilivi tingués una de les mitjanes d’ocupació més altes de 
LaLiga i es visqués un gran ambient cada partit.  

La temporada 2019/20 volem més que mai que Montilivi continui oferint una imatge 
espectacular. És per això que premiarem la fidelitat i l’assistència dels nostres abonats en 
una temporada on l’objectiu és clar. 

A tots aquells abonats que ens facin confiança, si l’equip aconsegueix l’ascens, se’ls hi 
descomptarà l’import del seu abonament d’aquesta temporada 2019/20 sobre el preu de la 
temporada següent a Primera Divisió. L’única condició per gaudir d’aquest benefici és 
assistir a un mínim de 19 dels 21 partits que inclou l’abonament i haver-lo tramitat abans del 
30 d’agost del 2019. 

Recordem que l’abonament de categoria adult es podrà transferir a una altra persona en cas 
que l’abonat no pugui assistir a un partit. L’objectiu és veure un Montilivi animant a l’equip 
partit a partit per aconseguir entre tots l’objectiu de l’ascens. 



La confiança té recompensa. 
Si l’equip aconsegueix l’ascens a Primera 

Divisió, a tots els abonats d’aquesta 
temporada se’ls hi descomptarà el cost 
íntegre del seu abonament en la seva 

renovació la propera temporada.

L’única condició és haver assistit a un 
mínim de 19 dels 21 partits que inclou 

l’abonament.

L’abonament inclou els 21 partits
de LaLiga 123 que jugui el primer equip a 
l’estadi Montilivi. Tots els partits de lliga 
regular estan inclosos a l’abonament. En 
cas de participar en un possible playoff 

d’ascens, aquests partits no estarien 
inclosos.

TOTA LA 
LLIGA

TOTS JUNTS HO 
TORNAREM A FER

SI PUGEM, 
L’ABONAMENT DE 

FRANC! 

Hem demostrat que junts 
som capaços d’aconseguir gestes 
inimaginables. Aquesta temporada 

comptem amb tots vosaltres per tornar a 
viure nits memorables a Montilivi!

El missatge és clar: Junts tornarem! 

ABONAMENTS 19/20
JUNTS TORNAREM!



L’estadi seguirà sent lliure de fum
i compromès amb la salut dels assistents.

A més, es seguirà potenciant un ambient 
familiar amb activitats prèvies, animació i 
elements per aconseguir l’ambient viscut 

les últimes temporades.

Si no pots assistir a un partit
inclòs en l’abonament, podràs seguir 

gaudint dels beneficis directes 
d’alliberar el teu seient i obtenir així 

un retorn econòmic directe.

NOVA ÀREA 
DE SOCI

MONTILIVI, UN ESTADI 
SALUDABLE I AMB 
AMBIENT FAMILIAR

ALLIBERA EL 
TEU SEIENT

El club segueix millorant 
la interacció amb el Soci, fent-la més 

senzilla i còmode. A partir d’ara ja pots 
accedir a la teva Àrea de Soci personal des 
de qualsevol dispositiu (online.gironafc.cat) 

des d’on podràs:

· Renovar l’abonament.
· Actualitzar les dades personals.
· Afegir una adreça d’enviament alternativa.
· Domiciliar els pagaments.
· Actualitzar la teva fotografia del Carnet de Soci.
· Fraccionar el pagament de l’abonament.
· Canviar el teu seient. ABONAMENTS 19/20

JUNTS TORNAREM!

https://online.gironafc.cat/


ABONATS AFECTATS 
PER L’ADAPTACIÓ

Què he de fer per seleccionar el meu 
nou seient?

Sabem que molts abonats viuen els partits 
acompanyats dels seus familiars o amics. Per això 
hem facilitat el següent procés per a seleccionar 
els vostres nous seients de manera conjunta o 
individual: 

1. Envia la teva petició
Accedeix a l’Àrea de Soci (online.gironafc.cat) entre 
el 3 i el 16 de Juny i entra a la pestanya ‘Selecció de 
seients’ (apartat exclusiu per a Abonats afectats) i 
envia la teva petició de selecció de seient. 
Necessitaràs l’ID de Soci i PIN de cada abonat amb 
qui et vulguis canviar de seient conjuntament.

2. Selecciona el teu seient:
El dia 19 de juny rebràs un correu electrònic 
indicant el dia i hora a partir de la qual podràs 
seleccionar el teu nou seient o el del teu grup..

· Aquest procés només el podrà fer una persona de 
cada grup. 

· Un abonat no podrà estar en dos grups diferents. 

· L’ordre per a seleccionar els nous seients seguirà 
com a criteri principal l’antiguitat del grup (es farà 
una mitjana d’entre tots els integrants) i també la 
data que s’hagi fet la sol·licitud, afavorint als més 
ràpids en fer-la.

· En cas de voler seleccionar individualment el 
seient, també s’ha d’accedir a la pestanya ‘Selecció 
de seients’ i enviar la teva petició individualment. 

· Tots aquells abonats afectats per la remodelació 
que no hagin seleccionat el seu nou seient abans 
del 30 de Juny, se’ls hi adjudicarà un seient 
aleatòriament. 

UN ESTADI ON HI 
CABREM TOTS

Montilivi tindrà una capacitat per a 
11.200 espectadors

El Girona ha decidit adaptar l’estadi Montilivi de 
manera que els 9.500 abonats actuals puguin 
seguir gaudint de l’equip durant tota la temporada. 

Es mantindrà la grada superior de Preferent i es 
retiraran els sectors superiors de Gol Nord i Gol 
Sud.

Al nou estadi hi cabrem tots. Junts, tornarem!

Procés exclusiu per als abonats 
afectats per l’adaptació

Tots els abonats afectats per l’adaptació de l’estadi 
(abonats de Gol Nord Superior i Gol Sud Superior) 
tenen un procés exclusiu i prioritari per a 
seleccionar el seu nou seient. Segueix llegint per a 
informar-te del procés de selecció del nou seient. 

 

https://online.gironafc.cat/


· Si aconseguim l’ascens, l’abonament et surt de franc!
· S’aplicarà el 10% de descompte als abonats que van assistir a 17 dels 20 partits la temporada 18/19.
· És necessari tenir la quota del Carnet de Soci al dia per a renovar l’abonament.



PAGAMENT FRACCIONAT. Del 3 al 30 de Juny.

Paga còmodament el teu abonament fraccionant el pagament en 3, 6 o 9 mesos 
amb unes condicions preferents amb Caixabank Consumer Finance. Llegeix a les 
condicions a la pàgina següent:

FRACCIONA ONLINE
● A través de l’Àrea de Soci.
● Necessitaràs el teu DNI, número de compte i un rebut domiciliat o justificant bancari. 

FRACCIONA ONLINE A TAQUILLES
● En cas que necessitis ajuda a l’hora de fraccionar online, el personal del club 

t’ajudarà des de les taquilles de Montilivi. 
● Hauràs de portar el Carnet de Soci, DNI del pagador, número de compte i un rebut 

domiciliat o justificant bancari. Preferiblement, porta els documents digitalitzats per 
agilitzar el procés.

DOMICILIACIÓ. Del 3 al 30 de Juny.

Per tal de millorar els processos de renovació, a partir d’aquesta temporada la 
domiciliació bancària serà l’única via per a renovar.

· Sense cues, ràpid i còmode per a tothom.
· Una vegada les dades bancàries estiguin introduïdes, no hauràs de fer cap acció 
per assegurar el teu seient una temporada més.
· En cas que en un futur no vulguis renovar, ho podràs fer de manera simple a través 
de la teva Àrea de Soci.

DOMICILIA ONLINE
● Amb 3 passos senzills a través de l’Àrea de Soci, 
● Només necessitaràs el codi IBAN del teu compte bancari i firmar digitalment 

el mandat de domiciliació (SEPA).
● Accedeix ara a la teva Àrea de Soci per domiciliar online: online.gironafc.cat.

DOMICILIA ONLINE A TAQUILLES
● En cas que necessitis ajuda a l’hora de domiciliar online, el personal del club 

t’ajudarà des de les taquilles de Montilivi. 
● Només hauràs de portar el teu Carnet de Soci i el codi IBAN del compte 

bancari on vulguis domiciliar els pagaments. 

https://online.gironafc.cat/
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Renovacions: Domicilia el pagament.

Alliberament seients no domiciliats.

Canvis de seient

Gir del rebut domiciliat

Del 3 al 30 de Juny
RENOVACIONS: DOMICILIA EL TEU 
PAGAMENT
online.gironafc.cat

· A partir d’aquesta temporada, la domiciliació és l’únic 
mètode de pagament per a renovar l’abonament. 

· Pots accedir a la teva Àrea de Soci per a introduir les 
teves dades bancàries amb 3 passos senzills o dirigir-te a 
les taquilles de Montilivi.

· En cas que ja tinguis els pagaments domiciliats, no has 
de fer cap acció per a renovar el teu seient.

· T’enviarem el teu abonament gratuïtament a l’adreça 
habitual. Si ho desitges, pots introduir una adreça 
d’enviament alternativa des de l’àrea de soci.

1 de Juliol
ALLIBERAMENT SEIENTS NO 
DOMICILIATS
· El dia 1 de Juliol s’alliberaran els seients dels abonats 
que no hagin domiciliat el seu pagament. 

De l’1 al 3 de Juliol
CANVIS DE SEIENT 
· Online a través de l’Àrea de Soci i a les Taquilles de 
Montilivi.

· Serà imprescindible ja tenir el pagament domiciliat.

5 de Juliol
GIR DEL REBUT

· Es girarà el rebut el dia 5 de Juliol al compte indicat.

https://online.gironafc.cat/


Els abonats de Gol Nord Superior i Gol Sud Superior 
hauran de seleccionar un nou seient a causa de 
l’adaptació de l’estadi. 

Del 3 al 16 de Juny
ENVIAMENT DE PETICIONS
 

· Des de l’Àrea de Soci podràs enviar la teva petició a 
l’apartat ‘Selecció de seient’ (apartat exclusiu per als 
abonats afectats).

· Si desitges selecciónar el seient conjuntament amb 
altres abonats, a l’hora d’enviar la petició hauràs 
d’introduir l’ID de Soci i PIN de cada un dels abonats 
amb qui et vols seure. La petició també es podrà enviar 
de manera individual. 

· El dia 19 de juny rebràs un correu electrònic indicant el 
dia i hora a partir de la qual podràs seleccionar el nou 
seient a través de l’Àrea de Soci. 

Del 20 al 30 de Juny
SELECCIÓ DEL NOU SEIENT
· Seleccionar el nou seient serà tant senzill com comprar 
una entrada.

· Tots aquells abonats afectats que tinguin els 
pagaments domiciliats i no hagin seleccionat el seu nou 
seient abans del 30 de Juny, se’ls hi adjudicarà un seient 
aleatòriament. 

Enviament de peticions

Selecció nous seients

Alliberament seients no domiciliats.

Canvis de seient

Gir del rebut domiciliat
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Inscripcions a la llista d’espera 19/20

Inici noves altes

Tots aquells que desitgin obtenir un nou abonament 
per a gaudir de l’equip durant tota la temporada, 
hauran de complir les següents condicions:

· Ser Soci del Girona.
· Tenir la quota del Carnet de Soci 2019 al dia.
· Inscriure’s a la llista d’espera 19/20.

Si encara no ets Soci del Girona, fes-te Soci per a optar a 
un abonament i gaudir dels molts avantatges del Carnet 
de Soci! gironafc.cat/socis

Del 3 de Juny al 7 de Juliol
INSCRIPCIÓ LLISTA D’ESPERA 
19/20
· Online des de l’Àrea de Soci.

· L’ordre de la llista d’espera, que el marca el número de 
soci, regirà la possibilitat d’optar a fer-se abonat. 

A partir del 10 de Juliol
INICI DE NOVES ALTES 
D’ABONAMENTS
· A partir del dia 10 de Juliol, els seients que els abonats 
de la temporada 2018/19 no hagin renovat es posaran a 
disposició dels socis no abonats que desitgin fer-se un 
nou abonament.

· El club es posarà en contacte amb els Socis, seguint 
l’ordre de la llista d’espera, per a què tramitin l’alta del 
seu nou abonament. 
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https://www.gironafc.cat/soci/fes-te-soci-del-girona-fc



