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El CF Reddis es posa en marxa per
celebrar el seu centenari
S'ha creat una primera comissió amb l'objectiu de proposar idees per la celebració
El CF Reddis és a dos anys de celebrar el centenari de la seva fundació. L'any 1922 va
néixer el FC Catalunya Nova, fruit de l'entusiasme futbolístic que vivia la ciutat en aquells
moments. Una colla de joves van decidir unir dos clubs de futbol de juvenils per crear la nova
entitat que, a partir del 1942, adoptaria la denominació actual de CF Reddis.
Volen fer un llibre
El club blanc-i-blau és entre els més antics de la nostra demarcació que han tingut una activitat
ininterrupuda durant els últims 98 anys. Per celebrar l'efemèride com cal, s'ha creat una
primera comissió amb l'objectiu de proposar idees per la celebració. En aquesta hi ha destacats
jugadors històrics del club, com Josep M. Carnicer, Jordi Martínez Bruni, Josep Lluís Cruset o Lluís
Gómez Agustench, així com membres de l'actual directiva, com Paco Serrano i Jordi Garcia, entre
d'altres persones. Hi ha lloc també per a l'exdirectiu Ferran Sugranyes.
Amb l'objectiu que el centenari sigui el més lluït i popular possible, aquesta comissió vol arribar a
les persones que han tingut una vinculació amb el club reusenc i que tinguin ganes de col·laborar
en aquest projecte, amb la idea de recollir material gràfic i escrit per tal de fer un llibre sobre els
100 anys d'història de l'entitat, altres propostes a banda.
S'ha creat el compte de correu electrònic cfreddis1922@gmail.com per poder-se posar en
contacte a la comissió del centenari. Els interessats també poden contactar amb el grup de
Facebook 'Notícies CF Reddis' (https://www.facebook.com/groups/390605884373864) , on
s'informa de l'actualitat del club i de tot el que faci referència al centenari.
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