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Quan Gay de Liébana va parlar de
futbol a Reus

L'acte de Reusdigital.cat i LANOVA Ràdio de Reus amb Gay de Liébana es va fer l'abril de 2017 |
Reusdigital.cat

Aquest divendres s'ha mort, a l'edat de 68 anys, l'economista José María Gay de Liébana.
En homenatge a la seva trajectòria, a la secció Testimonis del passat hem volgut l'acte que
aquest va protagonitzar a Reus, l'abril de 2017, com a convidat de l'espai Canya roig-i-negra!,
que Reusdigital.cat i LANOVA Ràdio de Reus van organitzar per bars i restaurants de la ciutat
tot acompanyant el CF Reus Deportiu a la Segona A. Recupereu la crònica aquí.
La sessió de Gay de Liébana es va fer a Vermuts Rofes, i va servir per analitzar el model econòmic
dels clubs esportius professionals. Hi va intervenir també el llavors president del club roig-inegre, Xavier Llastarri, i el llavors regidor d'Esports del consistori reusenc, Jordi Cervera,
va presentar i donar la benvinguda als ponents. La tertúlia la van conduir els periodistes Josep
Gallofré i Marc Busquets.
El professor es va posar de seguida el públic a la butxaca pel seu bon humor. Va relatar la seva
experiència com a gestor i assessor finances de clubs de futbol, i va desitjar sort i èxits a l'entitat
roig-i-negra a l'elit estatal.
Es dona la circumstància, amb tot, que aquella no va ser la primera visita de Gay de Liébana a
casa nostra de la mà de Reusdigital.cat. El gener de 2011, i amb el suport del CF Reddis,
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l'economista va prendre part en un acte dut a terme al Mas Passamaner de la Selva del Camp.

Cartell de l'acte Foto: Reusdigital.cat
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Una imatge de l'acte amb l'economista a Reus Foto: CF Reus Deportiu
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