ESPORTS
TAEKWONDO

CEDIDA

28/05/2014 diarimés

23

FUTBOL

Oliver vol omplir un Estadi que tanca
l’any amb 1.200 espectadors per cita
El Reus negocia la millora del conveni d’ús del camp municipal per «donar-li estabilitat a llarg termini»
GERARD REYES

Mónica Pérez

Èxit del Gimàs Laissa al campionat català
Diumenge passat es va celebrar al pavelló de Marbella de Barcelona el trofeu promoció de taekwondo en categoria júnior.
El gimnàs Laissa, de Reus, hi va presentar un total de quatre
esportistes, dels quals després de guanyar eliminatòries i semifinals amb marcadors prou amplis van aconseguir arribar
tres a la final. Pau Martos i Mar Fort van proclamar-se campions en les categories de pes ploma i mig, medalla d’or. Florin
Boloha després d’uns combats molt durs va aconseguir arribar
a la final perdent per un marcador molt ajustat, el seu pes és
semi pesat i Mireia Martínez va quedar en tercera posició, amb
pes mig.
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L’EIC guanya la copa Diputació
Després d’una temporada excepcional, les jugadores de l’equip
EIC Volei Infantil guanyen la final de la copa Diputació, de les
comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, en un partit molt
renyit contra el C. Volei de Salou. La capitana de l’equip, Olivia
Bach, va recollir la copa acompanyada de tot l’equip i del seu
entrenador, en Natxo Jacob. El públic no va parar d’animar
durant les dues hores i mitja que va durar el partit. Aquest és
un bon exemple de que a l’EIC l’esport a nivell competitiu és
fomenta així com altres valors com són el pensament obert i
independent, la creativitat, la capacitat d’iniciativa i la cultura
de l’esforç juntament amb la pràctica artística i musical.

Pocs dies després
d’acomiadar una
temporada plàcida
a nivell esportiu, el
nou Consell d’Administració del CF
Reus ja treballa en
altres aspectes que el curs ha deixat pendents a l’entorn de la primera plantilla. Més enllà de la
professionalització de l’equip,
l’augment del pressupost o l’objectiu del play-off i l’ascens que
es planteja el projecte comandat
pel màxim accionista de la SAD
Joan Oliver, hi ha també el propòsit d’omplir un Estadi que, segons dades del propi club, ha registrat uns 1.200 espectadors per
partit de mitjana durant la campanya.
L’empresari, conscient que
«hi ha equips competint a Segona Divisió A i a Primera Divisió
amb ciutats molt més petites
al darrere i Reus té el potencial
necessari per portar els eu equip
més enllà», estudia la manera
de fomentar l’assistència a un
Estadi que compta amb 4.500
localitats en un moment en què
l’entitat frega la xifra de 700
abonats. «Les crides estan molt
bé però l’única que funciona és
la que fan els jugadors al camp
i no la meva. Es tracta de jugar
bé i guanyar amb un futbol bonic», explicava Oliver durant la
primera compareixença pública
després de la consumació de la
conversió a SAD, i afegia que «de
cara a la temporada vinent estem
pensant en algunes coses per incentivar l’assistència, sobretot la
familiar».
«Parlem d’una ciutat amb
prou de 2.000 fitxes de nens i
joves. Aquests, amb les seves
famílies, haurien de ser un dels
pilars de l’assistència a l’Estadi»,
afegia Oliver, convençut que el

La tornada del derbi va deixar a les graderies una imatge esplèndida, amb pràcticament tot ple.

El club treballarà per
convertir els 2.000 nens
reusencs amb fitxa i les
seves famílies en públic
secret per omplir les graderies no
és cap altre que fer un bon paper
sobre el terreny de joc: «Buscarem maneres d’incentivar-ho
però al final, si la gent no ve la
culpa no és de la gent. La culpa és
de que nosaltres no som capaços
de donar-los el nivell d’espectacle i d’entorn que ells esperen. Si
generes il·lusió i fas les coses bé,
pots tenir més assistència, més
abonats». El màxim accionista
hi veu també, com és lògic, «una
de les vies de finançament per
al club», malgrat que no la més

La clau de tot plegat,
«oferir a la gent el nivell
d’espectacle que esperen
al terreny de joc»
rellevant, que hauria de passar
principalment però no únicament per la potenciació de la
base roig-i-negra.
Reformes al feu roig-i-negre
El club també ha obert diàleg
amb l’Ajuntament de Reus per
buscar la fórmula més profitosa
del conveni que vincula l’entitat i
el camp, de titularitat municipal.
«Del tema Estadi, n’hem parlat»,
comentava Oliver fa pocs dies,
i deia que «hi ha un conveni pel
seu ús per part del Reus que ens

agradaria millorar per donar-li
més estabilitat a llarg termini.
Aquest estadi és una joia, permet jugar a futbol de debó i això
és i ha de seguir sent un senyal
d’identitat del club».
Sobre les modificacions que
serien necessàries per adaptar el
camp a la nova categoria, en cas
que el CF Reus assolís finalment,
a curt o mig termini, un hipotètic ascens a la categoria de plata, Oliver explicava que «estem
parlant amb l’Ajuntament i en
la mesura que l’objectiu clar és
anar a Segona A l’Estadi necessita certs retocs, no molt grans
però sí algunes coses. Ens encantaria poder tenir un projecte
a llarg termini basat en aquest
camp i en una col·laboració intensa amb l’Ajuntament».

