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ARXIU

FUTBOL 3 ACORD DE LA JUNTA BLANCA

El Madrid ajorna
al 2020 el salt a
la Lliga femenina
El club farà la «fusió per absorció» del CD
Tacón, que aquest any jugarà a Valdebebas
EL PERIÓDICO
MADRID

E

l Madrid ha decidit entrar en el futbol femení, però ho farà de manera gradual. No serà
immediatament, perquè la directiva, que presideix Florentino
Pérez, ha escollit un camí més
lent. De moment, i en una decisió històrica, el club blanc, l’únic
gran del futbol espanyol que no
tenia fins ara equip, va anunciar
que proposarà a la pròxima assemblea de compromissaris «la
fusió per absorció del Club Deportivo Tacón, de futbol femení,
amb efecte 1 de juliol del 2020».
Però sí que hi haurà, en canvi,
partits de la Lliga Iberdrola d’aquí a tres mesos a Valdebebas, la
ciutat esportiva del club madri-

dista. En aquest escarit comunicat, emès després de la reunió de
la junta blanca realitzada ahir,
s’explica, això sí, que «durant
aquesta pròxima temporada
2019-2020 el primer equip del
CD Tacón entrenarà i jugarà els
seus partits a la ciutat Reial Madrid en un marc de col·laboració
transitòria entre els dos clubs».
El Madrid tampoc ha informat del cost d’aquesta fusió per absorció que el portarà directament a l’elit del futbol femení, tot i que es podria
acostar als 400.000 euros per quedar-se amb la plaça del CD Tacón,
un club que acaba d’ascendir a
Primera Divisió. Amb només cinc
anys d’antiguitat ha aconseguit
colar-se entre els millors del país i

400.000 € DE COST /

33 El president del Madrid, Florentino Pérez.
així ha obert la possibilitat al Madrid d’absorbir-lo.
Florentino tenia clar el camí,
tot i que, al final, i després d’haver-ho consultat amb els seus directius, ha decidit fer-ho de manera més lenta. El dirigent s’acull, a més, al fet que l’assemblea que ha de donar la seva autorització se celebrarà al setem-

bre, a la qual cosa s’ha de sumar
també la impossibilitat de complir amb els requisits que li demana la Federació.
El president no volia entrar
directament, sinó aprofitar
aquest any per dissenyar amb
més garanties d’èxit el nou projecte esportiu del Madrid. Així,
tindrà un any per anar desco-
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brint les línies mestres del Reial
Madrid femení, que competirà
amb altres històrics que sí que hi
havien cregut des de fa més
temps. L’Atlètic, vigent campió
de Lliga; el Barça, que ha sigut finalista de la Champions; l’Athletic, un dels clubs amb més tradició; la Reial Societat, campiona
de la Copa de la Reina, i el València i el Llevant són els equips que
dominen ara.
UN ANY DE TRÀNSIT / En la pròxima
temporada, el CD Tacón, que ha
aconseguit construir un profitós
planter de jugadores en tan poc
temps, s’estrenarà a Primera
amb el seu nom i la seva samarreta. Però tindrà, a tota hora, el recolzament econòmic i logístic
del Madrid, que podria invertir
després prop de dos milions
d’euros en la plantilla que debutarà, ja amb el seu nom, a partir
de l’1 de juliol del 2020. Serà llavors quan Florentino Pérez acabarà de fer el pas que se li demanava després d’haver rebut moltes pressions, fins i tot dels seus
propis patrocinadors, com ara
Adidas, que en l’ampliació del
seu contracte amb el club blanc
ja comptava que es crearia un
equip femení.
Serà, per tant, un any de trànsit, amb el CD Tacón jugant a la
casa del Madrid. Un any perquè
Florentino vagi perfilant el seu
model d’equip. H

