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El CF Reddis puja a Primera
Catalana
L'equip reusenc guanya La Canonja per 2 gols a 1

Els jugadors del CF Reddis han celebrat l'ascens al final del partit | Andreu Rauet

Festa grossa, aquest diumenge a la tarda, a l'Estadi municipal de Reus. La victòria del CF
Reddis amb La Canonja CF per 2 gols a 1, combinada amb la derrota del Tortosa d'aquest
dissabte, fa que el conjunt reusenc jugui a Primera Catalana en la pròxima temporada.
Aquest era l'objectiu i s'ha complert.
El CF Reddis ha dominat en els primers minuts de partit, tot obligant La Canonja a
defensar-se. La primera ocasió de gol local ha arribat al minut 6, en una bona combinació entre
tres jugadors que ha desfet el porter visitant Ricard Alastrue. L'equip del Tarragonès ha estirat
les línies i en una primera aproximació a la porteria de Ródenas, al minut 9, ha disposat d'una bona
oportunitat per marcar.
Al minut 17, el Reddis ha obert el marcador amb un gol a pròpia porteria del defensa Alejandro
Domínguez (1-0). El partit ha entrat en una fase molt maca, amb jugades ben traçades pels dos
equips i alguna ocasió de gol. Al minut 30, l'àrbitre ha xiulat penal per una caiguda a l'àrea d'un
jugador canongí. La pena màxima l'ha transformat Raúl López per empatar el partit (1-1). El CF
Reddis ha reaccionat per recuperar l'avantatge en el marcador, però La Canonja ha defensat bé
fins al descans.
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La segona part ha començat com ha acabat la primera: amb control reusenc, però infructuós de cara
el gol. El partit ha baixat de ritme a l'equador del segon temps, tot i haver-hi alguna bona ocasió de
gol, com un xut de Xavi Jaime.
El segon gol del CF Reddis l'ha marcat Enric Cubells, al minut 75, en rematar una centrada,
pràcticament sol davant la porteria d'Alastrue. El resultat hauria pogut ser més ampli, però el porter
visitant ha aturat un penal a Nico Díaz. En el tram final, La Canonja ha buscat l'empat, però el
resultat ja no s'ha mogut, sortosament per al Reddis.
Abans del partit, els jugadors d'ambdós equips han fet el passadís a les jugadores del Reus femení,
per ascendir de categoria. A la mitja part, s'han presentat els equips del Mas Pellicer. L'encontre
ha estat transmès per LANOVA Ràdio en una coproducció amb Reusdigital.cat.
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