
ACTA 4a REUNIÓ FÒRUM MONTILIVI 

29 de Setembre de 2021 – 16:00h - Videoconferència 

 

ASSISTENTS  

Representants Fòrum Montilivi 

- Eugeni Bou (Abonats) 

- Albert Falgueras (Públic Familiar) 

- Montserrat Romero (Penyistes) 

- Aina Garcia (Públic Femení) 

Representants Girona FC 

- Adam Diaz (Fan Engagement Manager) 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 

- Es pregunta pel servei de Bus que funcionava els dies de partit. El Club explica que 

primer va ser un servei que oferia l’Ajuntament de Girona durant la temporada 2017-

18, després el cost va ser assumit pel Club (Temp. 18-19 i 19-20) i actualment és una 

despesa que s’ha hagut de suprimir per una davallada en l’ús derivat de la pandèmia i 

pel cost econòmic que suposa.  

 

- Es proposa crear una Borsa de voluntaris propis del club. Que el club ofereixi la 

possibilitat a tots els seus Socis, Abonats o seguidors, a que s’inscriguin en una borsa de 

voluntariat que pugui servir per ajudar en dies de partit (assistència a altres aficionats, 

Fan Zone i altres actes) i en actes que realitza el Club (recapte d’aliments o joguines, dies 

de portes obertes, etc.). El Club estudiarà els requisits legals i ho proposarà a l’afició. 

 

 

- Es comenta que hi ha Socis que es queixen perquè no se’ls respon al correu o al telèfon. 

El Club explica la quantitat de peticions d’informació, moltes d’elles d’informació que el 

club ja ha publicat a les xarxes o a la web, i de gestions personalitzades. El personal del 

club intenta prioritzar aquelles gestions que no es poden fer per l’Àrea de Soci i que el 

propi aficionat no pot gestionar, la resta s’atenen però amb una menor prioritat, i 

finalment es responen les preguntes o dubtes sobre temes que s’han comunicat 

públicament. 

 

- Es proposa la creació d’un Comitè històric: Comitè de gent vinculada al Club que 

proposen una noms per ser homenatjats durant el partit (mitja part). Proposar ex-

jugadors, aficionats i personalitats destacades per que sigui homenatjat. 


