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La Fundació futbol base i el CF
Reddis sumen esforços per engegar
un nou 'projecte de ciutat'
El club blanc-i-blau, a les portes del centenari, serà la 'sortida natural' per als
jugadors del planter roig-i-negre

Una imatge de la presentació de l'acord | Marc Busquets

La Fundació futbol base Reus (FBBR), el CF Reddis i la plataforma Sempre Reus 1909
treballaran plegats en un "nou projecte global" per a la ciutat. D'aquesta manera ho ha
avançat l'alcade, Carles Pellicer, al costat del regidor d'Esports, Josep Cuerba, i dels
representants de les parts. El conveni de col·laboració, de quatre anys de durada, preveu que el
conjunt blanc-i-blau es converteixi en la "sortida natural" dels joves del planter per arribar, al
futur, a la Tercera divisió. També es contempla la constitució d'un equip femení (que començarà a
competir des de la Segona catalana) i, en definitiva, la "cohesió" dels implicats, segons el batlle.

L'estadi municipal, la base d'operacions

"Ha arribat el dia. Aquest és un projecte il·lusionant al qual hem dedicat esforços. Volem fer
créixer el futbol a Reus", ha assenyalat Pellicer, tot referint-se a l'acord segellat aquest mateix
dimarts per "materialitzar" un projecte que comportarà una aportació econòmica del consistori,
encara per concretar. L'estadi municipal es convertirà en la base d'operacions de la iniciativa,
que es posarà en marxa amb la temporada 2021/ 2022. L'alcalde ha apuntat que, en un principi, el
CF Reddis "mantindrà la seva autonomia" de cara a la celebració del seu centenari, l'any que ve. "És
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el millor company de viatge per a la FBBR, perquè és l'equip local que és a la categoria més
alta, actualment", ha manifestat.

Per part seva, el regidor Cuerba ha volgut posar l'accent en el "caràcter formatiu" del nou
projecte i ha apuntat que, en endavant, el Reddis suposarà "la sortida natural" per als joves
de la FBBR i que no marxin a altres clubs del territori. Des d'aquesta entitat, el president Xavier
Castro ha apuntat que "tot plegat és engrescador" i ha volgut subratllar la tasca feta en les
últimes temporades "per preservar el llegat roig-i-negre" un cop el CF Reus Deportiu va ser
expulsat de la Segona A i va iniciar el camí a la desparició. Acte seguit, i en representació del CF
Reddis, Xavier Roig ha exposat que "els aficionats de Reus ens mereixem alguna cosa més
que el que hem hagut de viure", en al·lusió a la deriva del club roig-i-negre.

Finalment, i com a component de la plataforma Sempre Reus 1909, Alexis Gómez ha entomat el
repte "d'unir" penyes i altres entitats "per arribar a més gent, amb indepedència d'on arribem a
jugar".

Una possible (i futura) única entitat

De cara al futur, amb tot, no s'ha descartat que el projecte es desenvolupi fins a reformularse en una única entitat, amb nom, colors i escuts per definir. "Del que es tracta és de sumar",
ha dit Roig. Aquest ha apuntat també que la voluntat actual del CF Reddis és la de disputar el
torneig de primavera que vol organitzar la Federació catalana (FCF), i que l'ha instada a afegir-hi
"un valor competitiu", és a dir, que impliqui possibles ascensos a Primera catalana. En tot cas, la
previsió inicial és que a la propera campanya se surti des de la Segona amb la perspectiva
"d'arribar a Tercera o més amunt, si l'economia ho permet", han conclòs els impulsors de la
iniciativa.

Pellicer ha tancat la presentació tot assenyalant que "la implicació del consistori és total" i ha
indicat que, entre altres mesures, la FBBR i el CF Reddis podran gestionar directament la
publicitat de les tanques de l'estadi per disposar de més recursos econòmics.

Escolteu la crònica de LANOVA Ràdio:

https://www.reusdigital.cat/noticia/83492/fundacio-futbol-base-cf-reddis-sumen-esforcos-engegar-nou-projecte-ciutat
Pagina 2 de 2

