
Club de Futbol Reus Deportiu, SAD
  MOLTES GRÀCIES PER A UNA BENVINGUDA 

MERAVELLADA A REUS I LALIGA

GRÀCIES A SUPORTORS I CIUTADANS DE CFRD. 
Estic molt orgullós de la quantitat de jugadors i entrenadors aconseguits durant un 
procés molt difícil de perdre l'estat de Laliga 2A durant la suspensió d'octubre i 28 de 
gener. lluitar contra la suspensió i l'alliberament dels nostres jugadors. 
Un dels nostres objectius estratègics comença avui amb l’arribada d’Adrià Arjona a 
Toronto FC i comença el nostre intercanvi de jugadors. Hi ha més jugadors que han 
estat convidats i convidats a mitjan juny de Filial i Juvanile. 
1. Els nostres jugadors de futbol a tots els nivells han estat excel·lents i han tingut 
èxit a tots els nivells de joc des del filial fins a la base femenina i agraïm la seva 
dedicació al club i al joc. 
2. Hem aconseguit una relació amb Toronto FC. I el nostre intercanvi de jugadors 
comença aquesta setmana per veure on els nostres jugadors filials i juvenils poden 
gaudir de l’experiència d’un estil de joc i de les millors instal·lacions d’entrenament 
dels Estats Units i del Club de Canades. 
3. El disseny de l'Hotel i del parc de l'estadi Guadi està dissenyat i està preparat per 
a la sol·licitud de City per LaLiga d'un estadi més gran. L’arquitecte del CF Reus 
Gaudian, complex de futbol format a l'estil guadiano, va néixer a Reus i viu a 
Anglaterra. 
4. L'entrenador del Club Cheif i els entrenadors anteriors han estat entrevistats per 
prendre una decisió final quan finalitzem amb la Federació. 
5. La base femenina i genuïna està temporalment segura amb una fundació i estarà 
autosuficient financerament amb les taxes dels pares i dirigida per una junta 
directiva. 
6. L'estil 2019/20 dels jugadors del projecte Reus CF serà principalment Catalunya i 
barreja dels Estats Units i dels internacionals de parla espanyola. 
7. El mes de juliol està prevista una visita prèvia a la temporada de partits amistosos 
durant 10 dies a Mont-real, Toronto, Boston i Nova York. 
8. El procés de concurs liderat per David López i Christina Pozo s'està movent 
lentament. 
9. Els titulars del bitllet de temporada rebran un paquet d'entrades que tindran un 
preu similar per a 2A, 2B, C o LaLiga 1 per un mínim de tres anys i cinc anys de 
membrecard i facturat mensualment. 
10. Patrocini Els interessos sempre són alts, ja que els propietaris locals de les 
empreses volen que CF Reus tingui èxit i agraïm el suport. 
VOLUNTARIOS, estem en moments difícils per als pares del Club BASE i els 
estudiants de violència interessats en el màrqueting esportiu, la gestió esportiva i els 
negocis esportius que vulguin ajudar el Club a sobreviure si us plau envieu una carta 
de correu electrònic directament a info@GlobalCitiesCapital.com FUNDACION
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Adrià Arjona lands at Toronto FC today
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Club de Futbol Reus Deportiu, SAD
 THANK YOU FOR WONDERFUL WELCOME TO REUS 

AND LALIGA

THANK YOU TO SUPPORTERS AND CITIZENS OF CFRD. 
  I am very proud of the way many of the players and coaches handled 
themselves through a very difficult process of loosing professional status per 
October and January 28th suspension. This level of punishment for any 
professional team has never occurred in FIFA and we continue to fight against 
the suspension. Our most strategic accomplished begins today with Adrià 
Arjona arriving in Toronto FC this week beginning our player partnership and 
more Filial and Juvanile go next few weeks.  
1. Our Futbol Players at all levels have been outstanding and successful though 
all levels of play from Filial to Base and we thank them for their dedication to 
the Club and game.  
2. We have secured a relationship with Toronto FC. And our Player exchange 
begins this upcoming week to see where our Filial and Juvanile players can 
enjoy Futbol experience for one or two weeks or more.  And adjust level of our 
Club with MLS top 5 Club. 
3. Stadium Complex designs and plans for discussions with City for LaLiga 
requests are prepared. Gaudian Archtect lives in England and was born in 
Reus. 
4. Several Head Coaches from within the Club and Past Coaches have been 
Interviewed for Final decision. 
5. The Base is temporarily secure with a foundation and will host our C&D 
Teams once we get through Concorsol. 
6. Players within the CF Reus Project will be a mix of Catalonia and 
Internationals with a more US and English half, as relationships with MLS and 
Premier League are the plans for player development and trading. 
7. A Pre Season Tour of Montreal, Toronto, Boston and NY for friendly matches 
is planned for July with team being hosted by one of Onolfo’s invested Hotels 
Free for half tour. 
8. Concorso process led by David Lopez goes forward well. 
9. Season Ticket Holders will receive ticketing package which will have similar 
pricing for 2A, 2B, C or LaLiga 1 for 1 year, 3 year and 5 year Memberships.  
10. Sponsorship Interest is at all time high as local Owners if Businesses want 
to see CF Reus succeed. FUNDACION

Adrià Arjona lands at Toronto FC today.

BASE & FEMINI PROTECTED OFFICIAL MESSAGE


