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La ciutat  gironina  ja  llueix  el  cartell  del  partit  internacional  amistós  que jugarà  la

Selecció Catalana Absoluta masculina davant Jamaica el 25 de maig a Montilivi.

El partit que disputarà Catalunya enfront el combinat de Jamaica el dimecres 25 de

maig, a les 18.45 hores, a l’Estadi Municipal de Montilivi està agafant volada a la ciutat de

Girona. I és que per la ciutat ja circulen autobusos mostrant el cartell del partit, així com

també en opis i en altres espais publicitaris.

Des de fa tres anys Catalunya no juga un partit de futbol i és que la Covid-19 va obligar a

suspendre aquest duel davant Jamaica l’any 2020. Així  doncs,  aquesta és una gran

oportunitat per tornar a veure i gaudir de la Selecció Catalana Absoluta masculina.



Entrades i descomptes a Girona

Les entrades del partit ja es poden adquirir al web fcf.cat a un preu de 10€. Els socis del

Girona FC gaudiran d’una promoció exclusiva, podent comprar les entrades a 5€. Cada

soci podrà adquirir un màxim de 6 entrades.

Qui també gaudirà d’una promoció especial son les escoles i entitats esportives de la

ciutat  de  Girona,  els  quals  tindran un 25% de descompte  en el  preu de  l’entrada

introduint un codi que se’ls enviarà per correu.

Altres promocions

Els presidents/es de clubs disposaran d’una invitació per anar amb un acompanyant.

Aquestes  invitacions  es  podran  sol·licitar  fins  el  dilluns  16  de  maig  a  través  de  la

delegació de la seva zona.

Per la seva part, tots els federats tindran una invitació i hauran de fer la petició als seus

clubs. Aleshores, seran els clubs els encarregats de recopilar les dades dels seus federats



que vulguin assistir al partit i enviar-ho a la delegació de la seva zona. El termini per fer

la sol·licitud d’aquestes entrades serà el 16 de maig.

Presentació oficial a la ciutat gironina

El Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona ha estat l’escenari de la presentació

oficial  del  partit,  realitzada el  passat 5 de maig.  Tal  com ha explicat l’alcaldessa de

Girona, Marta Madrenas, s’ha triat aquesta ubicació “perquè és el lloc més noble que

reservem  pels  esdeveniments  de  més  transcendència;  per  això  ens  sentim  molt

orgullosos d’acollir l’acte en aquest espai”.

 


