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Tres maneres de perpetuar el llegat
roig-i-negre
De la crisi del CF Reus Deportiu n'han sorgit diversos projectes futbolístics, que a
continuació repassem

Una samarreta del CF Reus Deportiu | RFEF

En una recent entrevista a Reusdigital.cat, el representant de futbolistes Josep Maria
Minguella va expressar la seva sorpresa per la liquidació de la SAE del CF Reus Deportiu.
L'agent va ser a la capital del Baix Camp, a començaments de setembre, per presentar un llibre
escrit amb el periodista Paco Aguilar, en què revela vivències de la seva trajectòria professional i
en què carrega contra el model de negoci imperant als clubs d'avui. Sobre tot el que ha passat a
l'entitat roig-i-negra, va indicar que espera que s'esclareixi com s'ha arribat a la pràctica
desaparició de l'equip i va lamentar la poca incidència que ha tingut en l'agenda mediàtica
nacional i estatal.
[noticia]86976[/noticia]
De fet, i durant la presentació de Minguella leaks, el llibre que el va dur a Reus, l'agent d'estrelles
dels 90 com Stoichkov es va estranyar que de la nostra ciutat no n'hagi sortit "ningú", fos un
grup d'empresaris o les autoritats locals, per iniciar una investigació de la deriva del CF Reus
Deportiu des del seu debut a la Segona A fins al gener de 2019, quan va ser expulsat de la lliga i
la plantilla es va desmantellar. No es va pronunciar, però, sobre la posterior irrupció dels diversos
projectes futbolístics que han anat donant-se a conèixer, i que pretenen esdevenir en alguns
casos el "nou" club roig-i-negre. En tot cas, va desitjar que el futbol torni "aviat" a l'estadi.
[noticia]87151[/noticia]
I quin és, el dibuix actual en clau futbolística, a Reus? Un cop la SAE va entrar als jutjats, cal
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subratllar la tasca de la Fundació futbol base Reus (FBBR) per mantenir els equips de la canalla
roig-i-negra, així com el conjunt Genuine. En aquest sentit, fa unes setmanes, i en declaracions a
aquest mitjà, el president de la FBBR, Xavi Castro, va apuntar que en el seu moment es va
contemplar que la continuïtat del CF Reus fos una realitat. "Quan aquí hi teníem l'administrador
concursal, l'estiu d'ara fa dos anys, sí que vam veure opcions de poder tirar endavant el primer
equip. Un cop es va trobar que no el va poder inscriure a la competició, va ser molt clar. Ens va dir
que ens n'oblidéssim, de recuperar-lo", va exposar.
Mesos abans, la FBBR ja va posar-se a treballar per salvar els equips dels joves futbolistes. La
fundació va arribar a una entesa precisament amb l'administrador concursal de la SAE, David
López, per garantir la viabilitat del futbol base roig-i-negre, lligat aquest encara al club per dos
anys en l'aspecte formal, si bé desvinculat en la gestió econòmica, administrativa i esportiva. Amb
el venciment del termini cada cop més a prop, i per proporcionar una "sortida natural" al talent
dels futbolistes juvenils, es va apostar per mirar de segellar un acord amb un equip amateur que
esdevingués, a efectes pràctics, una mena de primer equip i evitar d'aquesta manera la fugida de
jugadors a altres entitats de la demarcació.
Va ser en aquest context, va apuntar Castro al diari, que es va contemplar l'entesa amb el CF
Reddis, el principal equip de la ciutat en militar a la Segona Catalana. L'acord al qual es va
arribar, supervisat per l'Ajuntament, inclou el paper de la plataforma Sempre Reus 1909, els
membres de la qual encarregats de fer créixer la massa social d'un projecte "de ciutat", segons
se l'ha descrit en ocasions des del consistori. Aquest passat estiu, la junta del Reddis va informar
els socis del pacte assolit, si bé es va constituir una plataforma d'una quarantena de persones
contràries a l'entesa amb la FBBR, en entendre que es podria perdre la identitat del club blanc-iblau.
I és que l'acord en qüestió contempla, de cara al futur, que els socis del CF Reddis es pronunciïn
sobre el futur d'aquest. Xavier Roig serà el president de l'entitat quatre anys més, després
d'haver convocat les eleccions corresponents (havien de fer-se el 2020, però la pandèmia les va
ajornar). Per endavant, el projecte de ciutat té el repte d'assolir cert nivell competitiu en uns
anys. La pretemporada de l'equip, actualment entrenat per Marc Carrasco, ha estat prou bona:
només ha perdut un equip (i contra un Tercera divisió) i ha transmès excel·lents sensacions. De
fet, diversos dels homes de la plantilla tenen passat roig-i-negre i experiència en categories
superiors. La presentació del Reddis (i del primer equip femení de la FBBR) es va dur a terme a
l'estadi, el passat 7 de setembre.
[noticia]87235[/noticia]
Al seu torn, i un cop el CF Reus Deportiu va entrar un crisi, un grup de seguidors es va posar en
marxa per crear un club que, segons el descriuen, juga en "homenatge" a l'entitat roig-i-negre. Es
tracta del CF Reus roig-i-negre, fundat el 2019 amb esperit "social". Són els seus impulsors qui
s'autogestionen, busquen vies de finançament i miren de fer créixer la massa. La temporada
passada van poder debutar al grup 23 de la Quarta catalana, i de cara a l'actual compten amb un
projecte esportiu liderat per Enric Pont (l'entrenador) i el veterà Lluís Gómez Agustench, amb passat
a molts clubs de la ciutat, com a mànager.
Pel que fa a la planificació de la campanya 2021/ 2022, en què seran al mateix grup de Quarta
catalana que el Falset esportiu, el club roig-i-negre ja té perfilada la plantilla i una cita marcada al
calendari: aquest diumenge, al migdia, i al camp del districte 5, es presentarà el projecte als
aficionats (compta amb el suport de l'associació Sempre Reus) i es disputarà la segona edició del
Torneig Baix Camp, contra el Vila-seca.
[noticia]70648[/noticia]
Encara un tercer projecte futbolístic, aquest més recent, vol fer perviure el llegat roig-i-negre.
L'empresari Lluís Llauradó és el líder del CF Reus (al qual s'ha afegit la cua RTV), encara sense
primer equip masculí però amb un femení que té ja certa estructura. A finals d'agost, i al Pallol, s'hi
va fer la presentació de la iniciativa. Entre altres, hi va assistir l'exfutbolista Milinko Pantic, una
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estrella als 90, de qui no es va exposar quin paper tindria en l'entramat roig-i-negre. A l'equip
tècnic hi ha altres coneguts de l'afició reusenca, com David Cuéllar.
Llauradó va aprofitar l'acte per presentar les samarretes del club (amb els colors roig-i-negre, i
amb l'escut del CF Reus Deportiu en l'última etapa a la Segona divisió) i va assegurar que
l'objectiu és el de poder retornar al futbol professional. Ara per ara, ha establert un acord de
col·laboració amb la Cultural Bonavista de Segona catalana, de la qual farà de vicepresident, i que
hauria de servir de plataforma per projectar, ja al futur, aquest CF Reus RTV.
[noticia]87134[/noticia]
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