Esports | | Actualitzat el 26/07/2022 a les 08:00

El CF Reus RN es prepara per a la
pretemporada i engega el seu
amateur femení
De moment, tant el sènior masculí com el nou equip tenen previst jugar els
diumenges al camp del Districte V

Una imatge d'arxiu d'un partit del CF Reus RN | CF Reus roig-i-negre

Després de la fusió entre el CF Reus RN i el Marina Cambrils, l'equip roig-i-negre jugarà aquesta
temporada al grup 2 de la Tercera Catalana. I, tot i que encara queden setmanes, el club
presidit per l'exdirectiu del CF Reus Deportiu i empresari Miguel Eloy ja ha començat a fer els
deures.
L'escut, al camp
El primer equip dels roigs-i-negres jugarà al camp del Districte V els diumenges a les 5 de la
tarda. Pel que fa als entrenaments, seran dimarts i dijous de dos quarts de 10 fins a les 11 de la
nit. El club tindrà disposició d'oficina, espais per al material i també hi haurà l'escut de l'equip al
camp.
La tercera i la cinquena jornada hi haurà derbi, al camp del Mas Pellicer primer i al del CE Unió
Astorga després. L'entorn del CF Reus RN ha assenyalat a Reusdigital.cat que l'entitat ha
demanat a l'Ajuntament jugar al camp de la Pastoreta, i algun dia a l'Estadi Municipal, "en
homenatge al CF Reus Deportiu".
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De moment se segueix tractant la qüestió i el club continuarà negociant amb el consistori.
Nou equip femení
Tal com es va fer públic fa unes setmanes, es formarà un equip juvenil, un de futbol 7, un de
femení i un de futbol platja a Cambrils. Pel que fa al femení, la inscripció està oberta i la
pretemporada s'iniciarà el pròxim 16 d'agost.

El club vol confeccionar un equip femení Foto: CF Reus RN

Tot plegat ho va apuntar l'alcalde, Carles Pellicer, segons expliquen des del club, ?per contribuir
al projecte de ciutat de promocionar el futbol femení?. L'equip jugarà a la Segona Catalana,
categoria en què ha participat l'amateur femení de la Fundació Futbol Base Reus. Els partits
també els disputaran els diumenges al camp del Districte V, tot i que, de moment, no tenen
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concedides hores per entrenar. En aquesta línia, i des de la regidoria d'Esports, Pep Cuerba ha
indicat que "vam crear fa un any i escaig l'Oficina de l'Esport Femení, amb l'objectiu de donar
suport a iniciatives com aquesta, que promouen i impulsen l'esport femení a la ciutat. Per tant ens
sembla una notícia positiva per a l'esport femení a la ciutat i els oferim el nostre suport".
Des del CF Reus RN, però, s'ha afirmat que es continuaran buscant solucions per tal de resoldre
aquest problema.
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