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Es presenta la tercera edició del
Trofeu Ciutat de Reus
Pellicer destaca que la ciutat té ?capital humà, instal·lacions, afició i voluntat? per
tornar a ?fer gran" el futbol de la ciutat

La presentació del torneig ha estat aquest dijous | Adrià de las Heras

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer; el regidor d'Esports, Josep Cuerba; i els presidents del Reddis
i de la Fundació Futbol Base Reus, Xavier Roig i Xavier Castro, han presentat la tercera edició del
Trofeu Ciutat de Reus. Enguany, serà la primera vegada que al torneig s'hi disputaran partits
d'un equip masculí i un equip femení. El 7 de setembre és la data escollida per aquest trofeu
que se celebrarà a l'Estadi Municipal de Reus.
La tarda l'obrirà l'equip femení de la Fundació Futbol Base Reus, que s'enfrontarà a l'equip juvenil
del RCDE Espanyol. D'altra banda, el conjunt masculí del Reddis disputarà el partit conta la UE
Rapitenca. La roda de premsa de presentació també ha servit per fer balanç dels primers mesos
després de l'acord de ciutat per ?revifar el futbol de la nostra ciutat?.
Un acord que pretén que tots els maldecaps que ha patit durant aquests anys el futbol de la
ciutat no tornin a passar ?de cap de les maneres?, tal com ha defensat Pellicer. En aquest sentit,
Cuerba ha destacat que ja s'estan perseguint alguns dels objectius que es pretenien assolir: la
consolidació de l'equip genuine, la creació de l'escoleta femenina de la Fundació, o la formació de
l'equip sènior femení, etcètera.
Un altre dels anuncis que s'han fet ha estat la creació d'una taula de treball per fer un seguiment
de ?la realitat del futbol de la ciutat?. L'objectiu que persegueix aquest òrgan és, segons el regidor
d'Esports, ?fer créixer i millorar aquest esport de manera ordenada i sostenible?. El tècnic
d'Esports de l'ajuntament, Jordi Bros, ha afirmat que és una manera de ?sentir directament
les necessitats? de les entitats. També s'ha destacat que una de les properes accions serà
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intentar integrar les penyes d'animació reusenques en aquest nou projecte de ciutat.
Tot plegat fa que Pellicer celebri les ?bones notícies? per al futbol de Reus i els ?primers fruits?
de l'acord establert el març passat. L'alcalde ha destacat que la ciutat disposa de ?capital humà,
instal·lacions potents, afició i voluntat? per tornar a ?fer gran el futbol de Reus? i tenir ?un equip
de primera categoria?.
Torn dels presidents
Al seu torn, els presidents dels equips protagonistes del Trofeu Ciutat de Reus han destacat el
bon rumb que prenen els seus projectes. Xavier Castro ha aprofitat el torn de paraula per ?fer
una crida? perquè la gent se sumi al projecte futbolístic.
En la mateixa línia, Xavier Roig ha volgut ?engrescar? els aficionats roig-i-negres perquè tornin a
veure el futbol de la ciutat, en aquesta ocasió amb el Reddis. Roig ha marcat com a objectiu del
club estar a la Tercera divisió estatal en els pròxims quatre anys.
Per això, l'equip reusenc compta amb una plantilla ?de gent de casa i jove?. La compareixença ha
acabat amb una entrega simbòlica dels primers carnets de socis de la temporada del Reddis. El
president del club n'ha fet entrega a Pellicer, Cuerba i Bros.
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