
Benvolgut/da aficionat/da, 

 

Després d’haver passat l’època més complicada de la pandèmia, el Club 

reprèn la seva activitat esportiva per aquesta temporada 2021-22. 

 

Ha estat un període molt complicat on només vam poder jugar els 2 primers 

partits de la passada temporada i econòmicament vam haver de fer front a 

les fitxes igualment. A més a més, el Club també se’n va ressentir en tota la 

seva estructura ja que bona part de la junta directiva va fer un pas al costat 

i els jugadors que teníem es van repartir per altres clubs que sí van 

competir. 

 

No obstant això, la millor notícia és que hem iniciat un projecte nou amb 

una nova junta amb il·lusions renovades i amb la intenció de seguir gaudint 

i fent gaudir al nostre poble i afició de bones tardes de futbol al nostre 

estadi. 

 

És per això que ara que estem a les portes de començar una nova 

temporada, us volem presentar el nou projecte que tenim la junta directiva 

i també informar-vos de la situació de la plantilla, on tots els jugadors del 

poble volen seguir jugant aquí i mantenir la categoria de Segona Catalana, 

que és la màxima divisió d’equips de Lleida. 

 

 



Tal com ens vam comprometre de bon grat la junta directiva, tots els socis 

i sòcies amb la quota pagada de la temporada passada 20-21, tindran el 

carnet de soci gratuït per a aquesta. Tot i això, des de la junta seguim 

considerant que el suport del soci és la pedra angular de tot el projecte 

futbolístic que té el poble i agrairem qualsevol aportació addicional per tal 

de poder cobrir el pressupost. 

Igualment, també animem a tots els veïns i veïnes de Castellserà a fer-se 

socis i sòcies, els que encara no ho sigueu. 

La quota de soci serà la mateixa, de 60€ per persona. 

 

Creiem que és un orgull que un poble com Castellserà pugui competir en 

una categoria com 2a Catalana, contra rivals la majoria de pobles més grans 

i més poderosos econòmicament que nosaltres. 

Només podrem fer-ho si tenim la vostra col·laboració. 

 

L’acte de presentació del club tindrà lloc diumenge dia 12 de setembre a 

les 19:00h a l’Estadi Municipal Enric Tarragona, abans de l’últim partit de 

pretemporada que ens enfrontarà amb el Golmés, que serà a les 19:30h. 

 

Moltes gràcies per endavant i agraïm tot el suport que ens pugueu oferir. 

 

 

Castellserà, setembre 2021 

La Junta del Club Atlètic Castellserà  


