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Neix el Club de Futbol Reus roig-inegre
Esperen poder competir a quarta catalana de cara a la temporada vinent
A causa del futur incert del CF Reus, un grup de socis i aficionats ha fundat un nou club que
lluirà els mateixos colors que el conjunt reusenc, el CF Reus Roig-i-negre, tal com els
mateixos impulsors han explicat a LANOVA Ràdio de Reus i a Reusdigital.cat. El seu objectiu
és poder configurar un equip sènior que, de cara a la temporada 2019/20, competeixi a quarta
catalana.

La idea dels fundadors, que per cert es van conèixer a través d'una plana de Facebook, és que
es tracti d'un club amb un fort vessant social a banda de l'esportiu, amb una filosofia molt
allunyada de la SAE que ha gestionat el CF Reus durant els darrers anys. Segons el seu parer,
el nou club esportiu ha d'estar controlat en tot moment pels mateixos socis, s'ha de basar en una
política de portes obertes, i ha de col·laborar de manera estreta amb totes aquelles iniciatives que
puguin sorgir del teixit social de la ciutat. De fet, expliquen que, per a ells, “és important la
germanor i treballar amb mirada llarga, per arribar a tenir entre tots el club social més gran de tot
el territori. També asseguren que volen estar presents en els diferents barris de la ciutat i en
poblacions veïnes del Baix Camp, tot participant dia a dia en activitats i fomentant el futbol.

El nucli fundador del CF Reus Roig-i-negre el formen José Maria Bonillo (president, àrea social i
institucional), Xavi Carbó (secretari i manager club), Carles Montalà (tresorer, àrea econòmica i
botiga), Albert Oller (vicepresident i àrea esportiva), Carles Bonillo (web i xarxes) i Miguel Ángel
Navarro (xarxes, portaveu dels socis i enllaç amb penyes), tot i que estan oberts a que s'hi sumi
qualsevol persona que vulgui participar en el projecte.

El club ja està registrat com a entitat des del passat 1 de juliol i ara resten pendents d'inscriure'l
a la Federació Catalana de Futbol, un tràmit que es pot realitzar fins a finals del mes d'agost.
Abans, però, toca configurar la plantilla. De moment, expliquen que ja han temptejat diferents
jugadors del territori i que, a partir del 20 d'agost, acabaran de donar forma a l'equip coincidint
amb l'inici dels entrenaments d'una pretemporada en què tenen previst disputar alguns partits
amistosos fins que no comenci la competició lliguera, prevista per la darrera setmana de setembre.

Pel que fa al terreny de joc, ara per ara, jugarien al camp del Pare Manyanet de Reus, amb qui
ja han arribat a un acord. Tal com expliquen, els partits a casa se celebrarien els diumenges a les
4, mentre que els entrenaments tindrien lloc els dimarts i els dijous. De fet, ja tenen fixada una
data de presentació de l'equip, inicialment prevista pel 15 de setembre al mateix Pare Manyanet.
Si tot va com ha d'anar, aquell dia es jugarà la primera Copa Roig-i-negre Fundació 2019, en forma
de triangular. Tot i així, i per abaratir costos, no descarten utilitzar instal·lacions esportives
municipals si s'acaben entenent amb el consistori.

Per poder fer front a tota la temporada, els responsables del club calculen que necessiten uns
18.000 euros per poder jugar i pagar totes les despeses federatives, mutualitats, àrbitres,
lloguers del camp de joc, equipacions, etcètera. Per aconseguir-los, compten amb les quotes de
soci, amb ingressos que puguin venir d'activitats per recaptar fons (festes, rifes, concursos) i
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d'aportacions privades. Això sí, la idea és ser "autosuficients" i no haver de dependre d'ajudes
institucionals.

Per formar part del club, totes aquelles persones interessades ja poden fer-se'n sòcies després
d'abonar una quota de 5 euros; o de 20, si s'opta per la modalitat de soci protector. El tràmit per
inscriure's es pot fer de manera presencial a l'establiment Can Vicenç que es troba al número 4
del carrer de Maria Aurèlia Capmany de Reus, en horari de dilluns a divendres de 8 del matí a 2
del migdia. A banda, també es preveuen quotes de 60 euros per a empreses que vulguin
col·laborar amb el nou club.
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