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El nom (i l'escut) fan la cosa
Els socis del CF Reddis ja poden votar les propostes presentades de cara a la
futura etapa de l'entitat
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Els jugadors del CF Reddis, a l'estadi | CF Reddis

Els socis del CF Reddis ja saben quines són les propostes de nom i d'escut que poden votar
de cara a la futura etapa de la centenària entitat, en el marc de l'acord amb la Fundació futbol base
Reus (FBBR) i la plataforma Sempre Reus 1909, supervisat pel consistori de la capital del Baix
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Camp. Aquest passat diumenge, a l'estadi, i tot aprofitant el matx entre l'equip de Marc Carrasco
i l'Aldeana (amb triomf local per 4-1), la massa social del club ja hi ha pogut dir la seva.
D'aquesta manera, com pot veure's en la imatge inferior, els socis poden escollir entre tres
possibles noms (Reus FC Reddis, Reus CF Reddis i CF Reus Reddis) i diverses representacions
de l'escut a partir de les nomenclatures esmentades. La forma d'aquest, això sí, recupera la del CF
Reus Deportiu.
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Les propostes de nom i escut per a la futura etapa del Reddis Foto: Cedida
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Els escuts inclouen els colors de totes dues institucions, és a dir, el roig-i-negre i el blanc-i-blau.
Qui no s'hagi expressat a les urnes encara ho podrà fer de cara a l'última jornada de la lligueta
d'ascens, el proper 5 de juny, a casa i contra l'Ampolla. Sense res en joc, ja que s'ha assolit
l'ascens, el Reddis té el seu proper compromís a Cambrils, el cap de setmana vinent.
Un cop s'hagi acabat el període de votacions, i segons el calendari de l'acord a tres bandes entre
el club, la FBBR i Sempre Reus 1909, a finals de juny o bé a principis de juliol es revelarà l'opció
més votada. En endavant, a l'agost, s'hauria de fer una presentació pública. Sigui com sigui, el
futbol reusenc és a punt d'escriure un nou capítol en la seva història. N'hi ha de partidaris,
d'aquesta refundació del CF Reddis; d'altres, però, apunten que tot plegat fa bona la dita despullar
un sant per vestir-ne un altre.
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