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Marc Carrasco, entrenador del CF
Reddis
Ve d'aconseguir l'ascens a Nacional del juvenil A de la Fundació futbol base Reus

Carrasco agafa les regnes del CF Reddis | Cedida

Marc Carrasco serà el màxim responsable de la banqueta del CF Reddis la temporada 2021/
2022. Amb el tècnic al capdavant de l'equip, s'ha assenyalat aquest dijous des del club, "comença
un nou projecte de futbol a Reus, amb el qual es vol tornar a recuperar l'afició i la il·lusió per aquest
esport a la ciutat, i animar als seguidors a omplir l'Estadi" municipal. Cal recordar que el conjunt
reusenc deixarà el Mas Tallapedra per disputar els seus partits com a local al camp situat al carrer
de Recasens i Mercadé.
Carrasco va ser jugador del primer equip del CF Reus Deportiu durant cinc temporades, fins a la
campanya 2006/ 2007, en què el Reus va viure el seu últim ascens de Tercera divisió a Segona
B. També ha estat jugador de la Pobla, l'AE Prat, el CD Teruel, el CF Vilanova, el Morell, i del
CF Reddis, club en el qual es va retirar.
Anteriorment, Carrasco ha coordinat el futbol base tant del CF Reus com a la Fundació fundació
futbol base Reus (FBBR). Les dues últimes temporades s'ha iniciat com a entrenador al Juvenil
A de la FBBR amb excel·lents resultats, ja que l'equip ha aconseguit l'ascens de la categoria
Preferent a Nacional.
Acord a tres bandes
Tot plegat forma part de l'acord a tres bandes entre el CF Reddis, la FBBR i la plataforma
Sempre Reus 1909, supervisat per l'Ajuntament, i que té l'objectiu d'assolir la Tercera divisió de
cara al futur. El Reddis serà la "sortida natural" dels joves del planter de la FBBR, mentre que la
plataforma tindrà la missió d'enfortir la massa social del projecte esportiu.
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El CF Reddis té per endavant, a banda, la celebració del seu centenari l'any que ve. A posteriori,
ha de començar un anomenat "procés de refundació" del projecte esportiu. De cara a la campanya
2021/ 2022, el CF Reddis jugarà de roig-i-negre a la Segona catalana, mentre que els equips de la
base ho faran de blanc-i-blau, els colors de l'històric Reddis.
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