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L'Aula Esport Reus aspira a pujar a
la primera divisió catalana de futbol
sala
Els dos sèniors del club reusenc estrenen temporada aquest cap de setmana

Un dels equips del club reusenc | Cedida

Els dos equips sèniors del club de futbol reusenc Aula Esport Reus inicien aquest cap de
setmana la competició lliguera a la segona divisió catalana de futbol sala. El sènior A, que juga al
Grup 13 de l'esmentada categoria, ho farà diumenge a casa davant el Platense Calafell, a les 5 de
la tarda; mentre que el sènior B haurà competit el dia abans a les 4, amb el Playas de Salou,
també a casa, dins el Grup 12.
De cara a enguany, els dos equips sèniors i el juvenil A de l'Aula Esport Reus jugaran al
polilleuger Ciutat de Reus. El coordinador del club, i a la vegada capità del sènior A, Auger
Forné, explica que el principal objectiu de la nova temporada és assolir l'ascens a la primera
divisió catalana. I és que, la temporada passada, es van quedar a les portes d'aconseguir-ho
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després que l'únic equip sènior del que disposaven en aquell moment quedés tercer a la taula
calassificatòria i perdés per penaltis al play-off.
Aula Esport Reus, un club per donar sortida a joves jugadors de futbol sala
Aquesta serà la cinquena temporada d'un club que va néixer per donar sortida als jugadors dels
equips de l'Escola la Vitxeta de Reus, dels quals el mateix Forné n'és el coordinador. "No hi
havia continuïtat pels joves que acabaven 6è i volien seguir jugant a futbol sala. Molts nens se
n'anaven a jugar futbol 11, altres ho deixaven i llavors va ser quan vam decidir buscar una
alternativa i crear un club propi per donar sortida a aquests nens", explica.
De fet, a dia d'avui aquesta col·laboració amb la Vitxeta segueix existisnt i, fins i tot, exalumnes de
l'escola són ara entrenadors d'alguns dels conjunts de la base. En un inici el club va nèixer amb
dos equips, un d'infantil i un de cadet. En l'actualitat compten amb 15 equips, els dos sèniors i 13
més de futbol base.
Encara que es tracta de dos projectes independents, Aula Esport Reus està vinculat a l'espai
acadèmic Aula Centre de Formació. Les dues experiències comparteixen metodologia i filosofia de
treball i, fruit d'aquesta col·laboració, els joves jugadors del club compten amb descomptes o amb
hores de formació gratuïtes al centre educatiu reusenc.
El restaurant Rosa dels Vents, patrocinador d'Aula Esport Reus
Aula Esport Reus compta des d'enguany amb el patrocini de Rosa dels Vents, restaurant que
es troba a la plaça de les Peixateries Velles i que esponsoritza els dos equips sèniors del club, un
fet que es visualitza en les samarretes que compten amb l'emblema del restaurant a la part
frontal.
Aquesta col·laboració s'emmarca en un dels objectius de Rosa dels Vents que passa per donar
suport a propostes del seu entorn més pròxim per tal de dinamitzar experiències esportives i
culturals de la ciutat.
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