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La FCF encara fa constar el nom
del CF Reddis al calendari de
Primera
La directiva del club reusenc apunta que tot plegat es deu a "raons burocràtiques"
i que "a efectes legals", l'entitat ja es diu Reus FC Reddis

Imatge del nou escut del club | Reus FC Reddis

El Reus FC Reddis ha estat inscrit a la Primera divisió catalana com a CF Reddis per part de la
Federació catalana (FCF), segons ha avançat Canal Reus TV i ha corroborat Reusdigital.cat per
part de la junta directiva del club reusenc.
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En aquest sentit, la centenària entitat esportiva ha apuntat que tot plegat es deu al fet que "no hi
ha hagut temps factible, per raons burocràtiques, d'inscriure's al calendari de la temporada 2022/
2023 amb la nova denominació, però sí a la seva aplicació". S'ha afegit, a banda, que el nou escut
consta ja en les comunicacions de la federació. Igualment s'ha manifestat que "a efectes
legals", el club ja es diu Reus FC Reddis.
Dies enrere, en donar-se a conèixer el calendari de la campanya vinent, es va observar que la
denominació de l'equip reusenc seguia sent l'anterior, és a dir, CF Reddis. En aquell moment, des
del club ja es va fer constar que s'havien fet "tots els tràmits necessaris" per canviar el nom i que
aquest quedés fixat en els documents de la FCF. El nou nom, Reus FC Reddis, va ser revelat en
una assemblea de socis celebrada el passat 10 de juny, després de dues jornades de votació
a l'estadi.

"El llegat del desaparegut CF Reus Deportiu romandrà tant amb l'escut, com en els colors de
l'evolució de CF Reddis", s'ha conclòs per part de la junta directiva. El Reus FC Reddis començarà la
lliga el primer cap de setmana del mes d'octubre, a casa, contra el Prat B.
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