
 

 
 

 
 

Qui és el FC United ?  

� FC United de Manchester és un club de futbol que juga a la 

Northern Premier League (la setena divisió) a Anglaterra. 

� El club va ser fundat l’any 2005, com a acte de protesta per part 

de seguidors del Manchester United contra l’adquisició del mateix 

per part del senyor Glazer.  

� Els seguidors del FC United creiem que un club de futbol ha 

d’existir per beneficiar als mateixos seguidors i a les comunitats 

locals – i que cap persona ha de beneficiar-se financerament del 

seu èxit.  

� El club és una organització democràtica i sense ànim de lucre, de 

la qual els seus socis en són els propietaris en exclusiva.   

� El FC United sempre estarà obert i accessible per tothom.  

� El jugadors, els seguidors i el personal del FCUM treballen junt 

amb la comunitat local.  

� L’assistència mitja se situa entre les 2000 I les 2500 persones – la 

màxima assistència va ser de 6.023 espectadors. 

� Els seguidors sempre creen una atmosfera divertida, colorista, 

desperta i animada.  

On hem arribat ?  

� 3 promocions, 5 torneigs i més de 400 gols durant 4 temporades.  

� Hem generat més de £200,000 per aconseguir el nostre propi 

estadi.  

� Hem disputat partits amistosos a Alemanya, Suécia i Corea.  

� Hem establert relacions amb colectius de refugiats, escoles, alters 

equips de futbol, orfanats i molts més actors socials.  

� Hem creat la campanya per a abonats “Contribueix amb el que 

puguis”  

Quins són els nostres plans pel futur ?  

� Un estadi propi aixecat en exclusiva per nosaltres amb serveis I 

equipaments per a la comunitat local.  

� Continuar jugant un futbol excitant i positiu en els valors.  

� Que la nostra raó de ser sigui pels seguidors i per les comunitats 

locals.  

Cóm puc fer-ho per veure un partit ?  

� El nostre estadi és a Gigg Lane, Bury, BL9 9HR 

� Gigg Lane es troba a 9 milles de Manchester i a 20 milles de 

l’aeroport de la ciutat.  

� Agafeu el trambia o l’autobús des del centre de la ciutat de 

Manchester.  

� Per a més informació, visita siusplau la pàgina www.gmpte.com 

� Els dies de partit són els disabtes a les 15.00 hores i els dimecres 

a les 19.45 hores.  

� Per a seguir de prop els horaris, visita www.fc-utd.co.uk 

I no necessites comprar l’entrada per avançat !  

Preus d’admissió    £8 – adults £5 – estudiants i 

majors de 60 anys £2 – menors de 18s 
 

Dóna’ns suport des d’avui mateix!  

� La quota anual és de £12 (£3 per als menors de 16 anys). 

� Els socis podran votar per decidir el preu de les entrades, els 

dissenys de l’equipament de l’equip i molt més.  

� Els socis dels club poden guanyar samarretes signades i 

desplaçaments amb l’equip com a visitant. 

Ajunta’t amb nosaltres a www.fc-utd.co.uk/shop  o 

escriu-nos a membership@fc-utd.co.uk  

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Necessites més informació ? 

Website: www.fc-utd.co.uk     Email: promotions@fc-utd.co.uk 

Direcció : FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK. 

Telèfon: (+44) (0)161 273 8950 


