ACTA 3a REUNIÓ FÒRUM MONTILIVI
29 de Setembre de 2021 – 16:00h - Videoconferència
ASSISTENTS
Representants Fòrum Montilivi
-

Eugeni Bou (Abonats)
Albert Falgueras (Públic Familiar)
Joan Fonalleras (Menors de 35 anys)
Pere Albertí (Majors de 65 anys)
Montserrat Romero (Penyistes)
Ivan Aranda (P.M.R.)
Aina Garcia (Públic Femení)

Representants Girona FC
-

Delfí Geli (President)
Ignasi Mas-Bagà (Director General)
David Torras (Director Comunicació i Àrea Social)
Aran Navarro (Director de Marketing)
Adam Diaz (Fan Engagement Manager)

Excusa la seva presència:
-

Andrei Caballol (Socis no Abonats)

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
Benvinguda el club es tracten els següents temes:
-

Límit salarial

El límit salarial que ha sortit publicat (aprox 4M€) no és la despesa real en la primera plantilla.
Els propietaris han fet un esforç per retenir talent i per adquirir jugadors que crèiem que podien
ser interessants esportivament. Els diners provinents del CVC no s’han comptabilitzat en el càlcul
d’aquest límit salarial (podrien ser +3M€). El club no ha necessitat fer-ho per a poder inscriure
els jugadors que volíem. També tenim pressupostats més ingressos per patrocini i per matchday
que no s’han inclòs. La inversió en la plantilla estarà entre els 5-10 primers equips.
Si no s’aconsegueix l’ascens la propietat té clar que es requeriran inversions per a seguir sent
competitius esportivament, però l’objectiu és ser sostenibles i no dependre d’injeccions de
capital externes.
S’han hagut de fer reduccions a totes les àrees, esportiva i de negoci. Es comenta el tema dels
equips de futbol base que s’han reduït i s’explica que és un dels clubs de Segona que més
inverteix en el futbol formatiu i això està repercutint en la primera plantilla.
-

Estadi Montilivi

El club és conscient de que l’estadi no està en bones condicions i s’han fet inversions majors en
el terreny de joc i la il·luminació, però encara hi ha molts aspectes a millorar. El tema de la vorera
del Gol Nord es va dir des de l’Ajuntament que se n’havia de fer càrrec el Club.
Es comenta la norma del Procicat on no es permet consumir beguda i menjar al seient, però el
Club no pot no complir aquesta norma tot i que es consideri que pot ser contraproduent.
Es demana que s’il·lumini millor l’accés de Preferent ja que en els partits de nit costa veure el
terreny per on es circula. El Club pren nota i mirarà de trobar una solució.

-

Assignació d’entrades en aforament reduït

Es demana que es tingui en compte el públic de més edat a l’hora de gestionar les coses només
online. El Club reconeix que el sistema d’assignació proposat a les primeres jornades no va
funcionar com tots desitjàvem i es va modificar per a poder millorar el percentatge d’assistència,
però tot i així som conscients que alguns abonats tenen més dificultats i els empleats del Club
ha sigut proactiu i ha contactat directament als abonats majors de 70 anys per oferir ajuda en
aquest procés.
-

Nou escut

Es pregunta si es rebaixarà el producte sobrant per treure stock de material amb l’escut actual.
El Club ja te pensat formes per a posar a la venda aquests productes un cop acabada aquesta
temporada.

