
 

CF ARTESA DE LLEIDA 

Benvolguts socis/es i simpatitzants del CF Artesa de Lleida, 

Primer de tot, volem agrair el vostre suport durant tota la temporada passada, fet que va propulsar 

l’equip a fer una campanya de somni. 

Com ja sabeu, la temporada passada va ser un èxit: el CF Artesa de Lleida va quedar campió del 

Grup 7A de 2a Catalana, aconseguint l’accés al Play-off d’ascens a 1a Catalana. En el Play-off l’equip 

va fer un gran paper, guanyant 7 dels 10 partits jugats i quedant 3r, a només 2 punts dels primers dos 

classificats. Tot això té molt mèrit, i més sabent que som un equip recent ascendit. Es va fer un 

projecte de millora al camp i això ha fet que millori molt l’estat del terreny de joc.  

Aquest any el nostre grup de 2a Catalana promet ser més dur que mai, així que s’ha intentat mantenir 

la base del bon equip que es va crear l’any passat, incorporant reforços per fer-lo millor. La junta i 

l’staff tècnic ja estem treballant per tornar a oferir-vos un futbol de qualitat. La lliga comença el 18 de 

setembre, però l’equip ja s’està organitzant per començar la pretemporada l’1 d’agost. Com l’any 

passat, el primer objectiu és assolir la permanència, però a partir d’aquí lluitarem per estar a la posició 

més alta possible.  

Per seguir amb aquest projecte necessitem un suport econòmic. Per això, informem que hi haurà un 

lleuger increment en les quotes i, com la temporada passada, als partits locals s’haurà de cobrar 

entrada als no socis. Les noves quotes són les següents: 

• Abonament Individual: 65€ 

• Abonament Familiar: 85€ 

• Abonament Jubilat: 40€ 

• Abonament Grada Jove (de 13 a 30 anys): 40€ 

Com cada any, per agilitzar la gestió dels abonaments de la temporada 22-23, aquests es cobraran 

a través de gir bancari al compte corrent de cada soci. Per això, demanem als interessats que encara 

no hagin facilitat el número de compte bancari, que l’enviïn al correu del club 

(cfartesadelleida@gmail.com). Els girs bancaris es començaran a fer a partir del proper 18 de juliol. 

Com a alternativa, es podrà facilitar les dades a la taquilla o al bar del CF Artesa durant els partits de 

pretemporada o bé també fent arribar les dades a qualsevol membre de la junta.  

 

Gràcies per la vostra col·laboració. Fem Poble, Fem Futbol, Fem Artesa! 

 

Artesa de Lleida, 13 de juliol del 2022 

  



Butlleta d’inscripció per a nous socis: 

 

Tipus d’abonament soci/sòcia temporada 2022-2023: 

Individual:     65€  Familiar:     85€  Jubilat>65 anys:     40€  

Grada jove (13-30 anys):     40€ 

 

Dades personals: 

Nom:   Cognoms:    DNI:  

Data naixement:     Telèfon:   

Adreça:    Població:    CP:  

Correu electrònic:  

 

Mètode de pagament: 

Gir bancari:   E S    e                        


