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C. N. REUS «PLOMS»

MEM~RIA DE LES ACTIVITATS DE L'ANY 1988.

Fa justament un any, parlavem d'uns "Ploms· amb 5.363 associats, a f!

nal del mes de desembre de 1988 erem 1.339 dones joves i 1.223 de majors

de 18 anys i 2.057 socis grans, a més de 1.865 d'infantils i juvenils,

tot plegat 6.484 socis; l'operació aritmetica és molt sencilla en som

1.121 més que l'any anterior, suficient perque tots estem d'enhorabona.

Partim de la base que aquesta massa social dóna suport i afalaga la 

gestió i bona col.laboració de tots els que fem possible aquest Club Nata

ci6 Reus t'PLOMS'I.

En redactar aquesta memoria, no podem ablidar un afectu6s record als

associats traspassats en el decurs de l'any.

La Junta Directiva d'enguany ha estat:

Jordi Gras Martin
adjunt Enric Ollé Reviejo
esportiu Josep Casanovas Gilabert
economic Primitiu Vallverdú Roca

Jordi Sans Margalló
Joan Abelló Pamies
Josep Mercadé Roig
Josep M. Basora Sanjuan
Antoni Castel16 Auqué
Josep Baró Fort
Antoni Cañellas Robert
Antoni Castelló Latour
Joan Ferrer Vilas

La Comissió Economica, l'han compostaela senyors: Josep Portal Serret

Joan Mas Escoda, Tomas Llurba Alabart, Francesc Torrell Garreta, i Joan 

Bosch Sarda.

El Comite de Garanties, és el Sr. Artur Rabassa Pujol qui el presideix.

Al front de les seccions esportives, apreciarem que hi ha hagut tres

canvis durant l'any, han deixat d'encap~alar-les: el Sr. Albert Roig Altés

Secci6 de Basquet; el Sr. Jordi Cardiel Miró, Comissió de Natació, i el 

Sr. Jaume Castanera Ferrando, que provisionalment s'havia fet carrec de 

la Secc. de Voleibol: la seva dedicació i afecció fan que continuIn vinc~

lats i arrelats al Club i per la gestió prestada i compromis adquirit els

agralm el treball dedicat a la nostra Entitat i els desitgem sort i que 

sempre continuln al nostre costat. Als que encap~alen ara aquestes se~ -

cions el Sr. Joan R. Gil Cuenca, Sr. Antoni Castelló Auqué; i el Sr. R! 

card Ibañez Julia, respectivament, els desitgem una bona i encertada ges

tió plena d'exits que confiem compartir.



El concurs internacional de fotografia esportiva FOTOSPORT, és un 

treball continuat malgrat que aparentment bianual, al front de l'equip

organitzador hi ha com és prou conegut el Sr. Enric Pamies Carreté.

Enguany us posarem a consideració el fet d'una nova secció, com que

ja hi ha una tasca que es porta a terme des de l'estiu, en aquest resum

hem de fer esment a la persona impulsara d'aquesta activitat que ens -

agradara molt veure consolidada com a Secció de Gimnastica Ritmica, és

la Sra. Neus Cumalats Martori, qui ha endegat amb encert aquesta nova 

activitat.

Les seccions del Club són encapQalades

Bartomeu Balsells Balaña
Joan R. Gil Cuenca
Xavier Creus Galofré

JosepM. Maeso Rovira
Antoni Castelló Auqué
Joan Piñol Cos
Joan Fochs Mas

Enric Espinal Romero
Jordi Trilla Pamies
Antoni Pamies Pamies
Ricard Ibañez Julia

per:

Atletisme

Basquet
Billar

Ciclisme
Comissió de Natació
Escacs

Hoquei damunt patins
Patinatge Artistic
Tennis
Tennis Taula
Voleibol
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comprat accessoris i material auxiliar de piscines triplicant els que

hi havia; s'han comprat aparells per al gimnas i s'esta equipant de m~

ea en mica el gimnas destinat als esportistes federats del Club. S'ha

fet un repas de pintura i d'obra al pavel16 nou, intentant mantenir-lo

en un bon estat, la se va gran util.lització fa que sigui una instal.l~

ció molt costosa. S'han arranjat el Frontó i els vestidors del tennis,

s'ha millorat l'enllumenat i s'arranja la pista tres. Es procedi a un

repas general de pintura d'exteriors, pr~viament s'havien fet les obres

que restaven per tancar el Club, com a més destacable la paret de la _

pista d'atletisme i la porta tocant als terrenys del costat del pavelló

S'han constrult nous vestidors per a la piscina de 25 mts. a l'aire

lliure i la sala de maquines pertinent, la p~rgola metal.lica entre el

jardi i la grada de la pista d'atletisme. 1 com a més destacable, la 

construcci6 de la pista sintetica d'atletisme, que amb el suport de la

Generalitat de Catalunya, Excma. Diputació i Excm. Ajuntament de Reus,

és una realitat des del 19 de marQ passat en un acte inaugural que

tots recordarem molts anys, acte presidit pel M. Hnble. Sr. Jordi

Pujol Sgley, President de la Generalitat de Catalunya.

La part esportiva, es relaciona a banda d'acord amb les activitats

de cada secci6, si bé en termes generals volem destacar: la renovació

Enguany el ball de n6meros de la rifa de nadal, la "passada" del

n6m. 48.781 al 65.023, ens afavori si més no en el reintegrament de -

l'import jugat, aixo ja és una mica més que l'any anterior, veurem el

vinent!.

Les festes sempre són ben rebudes i el '88 n'hem celebrat unes qua~

tes, la del hoquei, la diada del tennis entre d'altres, l'homenatge als

esportistes a la Sala Tango, i la nit de Y'esport provincial a la Sala

Galas, que es veieren molt reeixides, la revetlla de Sant Pere que un

any més ~: tenir molt bona rasposta del soci, i la celebració u~a veg~

da més del Dia del Club, enguany varem ésser 430 qui homenatjavem als

senyors: Joan Marca Miró, soci n6m. 1, i Miquel Portal serret, soci 

n6m. 2, als quals sel's lliura l'escut d'Or i Brillants del Club, en 

reconeixement a la dedicació per l'Entitat, com a socis fundadors que

en són: també es lliura el 111 Trofeu Esportista Destacat a:

Merc~ Guasch Savé i Joan Fernandez Soto per l'atletisme
Elisa Clavero Roca i Gerard Hernandez Colet "basquet
José Luis Liarte Lisa " billar

Josep M. Camell Jané i " escacs

Joan R. Moncada Semen té i " hoquei damunt patins
Cristina Montalvo Jansa i Josep Ll. Gomez Ortega "natació
Montserrat Beltran Ortiz " patinatge artistic
Marisa Parrilla Bonet i Xavier Jové Martinez "tennis

Albert Pascual Clua " tennis taula

Beatriu Travé Acero i Rafael Ortega Quirós "voleibol

Es lliuraven a l'Arxiu Municipal els llibres d'actes i altra doc~ 

mentació de l'antic Olimpo, i al Museu Comarcal, tota la col.lecci6 de

medalles del Fotosport.

Obres i millores: capitol important a casa nostra, la instal.lació

és gran i constantment s'han de fer nous arranjaments i adequar instalo

lacions a 1 'actualitat, potser no esta tot com voldriem, en som con~ 

cients, malgrat aixo, l'any 19B8, com podreu copsar en la lectura de la

memoria economica ua n'adonareu que en l'apartat de manteniment obres i

millores la cosa s'ha disparat extremadament tal vegada quan hem d'atr~

buir l'augment d'associats,pensem una mica qu~ a grans trets la ima!

ge fisica del Club, la de les instal.lacions, en poc temps ha canviat i

aixo és un fet palpable.

En el transcurs de l'any, entre d'altres coses tipiques d'un mante

niment habitual, podem destacar: l'arranjament pintura i enllumenat de

la sala d'escacs: el sastre i enllumenat nou del local social, la in~

tal.laci6 d'un envelat a la terrassa jardi i la compra de 135 cadires 

per a la mateixa, s'ha adquirit un televisor nou; al pavel16 que anome

nem vell s'ha lograt en col.laboració de l'Ajuntament i l'Once, d'acord

amb el conveni de cessió al Club de Disminults Costa Daurada, i amb

aportació també de la nostra part, la instal.lació d'un falQ sostre, e~

llumenat i acabar-lo de pintar, l'estat actual d'aquesta instal.lació 

és pro u lloable. S'ha canviat l'equip informatic, el de filtratge de -

les piscines de 25 mts. coberta i 50 mts. a l'aire lliure dotant-lo de

ª~ir~hp el doble de capacitat, la caldera del mateix edifici; s'han

bon ambient molts d'emocionats, que no pogueren amagar-s'ho.
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del Centre de Tecnificació de Natació per l'any 1988; la recuperació

a la segona categoria catalana en water polo; el fet d'ésser el quart

Club de Catalunya en natació, darrera del Montjuic, Sant Andreu i Sa

badell; que hem tornat a 2a. categoria Catalana en basquet mascull i

pujarem a 1-B. Estatal en femenl; i també el retorn a la divisió d'ho

nor en hoquei damunt patins.

El Club dona suport a la iniciativa de l'ADOC, Associació Deleg~

ció Ollmpica, en la seva campanya Catalunya Comite Olímpico

NATACI~ El canvi d'entrenador-l'holandes Bas Jan Stam, subtitulnt

Santiago Esteva- i de Comissió, encap~alada ara per l'ex nenador Anto

ni Castelló Auqué, s'ha produit sense traumes i esta donant bons

fruits per a la nostra natació.

Aquest any també han guadit 12 esportistes del Club, de les be

que s que els ofereix el Centre Escolar A.R.C.E.

Al FOTOSPORT '88, el jurat selecciona 240 fotografies de les

1836 obres rebudes procedents de 37 palsos, confessaren els membres 

de dit jurat que cada edició s'observa una qualitat més acurada.

BAR, la senyora Nativitat Monclús Grau, continua donant-nos un e~

mer~at servei de bar-restaurant, l'equip de col.laboradors que té i 

la iniciativa d'empenta permanent que porten plegats fan que el ser 

vei es millori dia a dia.

Novament es practicaren les revisions als esportistes federats

pel Club, depassen les 700 revisions mediques efectuades cada any,

amb carrec als pressupostos de l'Entitat. Igualement durant els mes os

d'estiu es munta un servei sanitari que atengué 102 cures, aixo vol 

dir 1,8 casos lleus per dia, trobant-se la mitjana d'edat als 11,71 

anys, una dada aquesta que ens dona a entendre la'quantitat de perso

nes que es mouen dintre del nostre recinte.

Tot plegat fa que la natació dels "Ploms" sigui de les més recon!

gudes del pals. Aixl ha quedat en el ge. Trofeu Generalitat de Catal~

nya, celebrat els dies 28 i 29 de desembre a Sabadell. Amb la partic~

pació de 39 clubs, federacions i seleccions de cinc nacions diferents,

~1 ~.N. REUS "PLOMS", assoll la 4a. pla~a en categoria masculina, 8a.

Des del punt de vista organitzatiu, la nostra natació ha obtingut

també dos exits importants, amb la celebració de l'edició del 1988 de

la Travessada al Port de Salou i amb els Trofeus Ramon Barrera, i Ci~

tat de Reus celebrats a la nostra piscina el proppassat mes de desem

bre. Ambdues competicions, ja classiques en el nostre calendari, f~ 

ren seguides per un públic nombrós i entusiasta i en elles els nostres

nedadors obtingueren resultats prou destacats.

Pel que fa al Xavier Baeza, la darrera temporada no fou massa

afortunada per a ell, a nivell personal, ja que un desgraciat acc~

dent de circulació li impedí de prendre part als Campionats d'Europa,

tot i haver assolit la marca mlnima exigida. De tata manera, ell

també forma part de l'equip espanyol que actua en el 8 nacions a Sue

cia i l~ seva rapida recuperació, juntament amb l'excel.lent treball

que esta duent a terme al CAR, fan preveure una temporada for~a br~ 

llant, pel 1989. També cal fer referencia, en aquest apartat d'exits

individuals dels nostres nedadors, a la millor marca de Catalunya ca

tegori~ any 1974 aconseguida per la Cristina Montalvo en la prova de

800 metres lliures quedant 4a. enels campionats absoluts d'EspanYB -

d'estiu.

El fet que els nostres nedadors Adolf Coll i Xavier Baeza, ha-

gin pogut ingressar al Centre d'Alt Rendiment que la Federació Esp~ 

nyola té a Sant Cugat del Valles ha estat una altra fita important -

que ha millorat sensiblement els seus resultats. Abans d'entrar a --

Sant Cugat, l'Adolf Coll, ja havia aconseguit la internacionalitat en

el 6 nacions Junior, celebrat a -Fran~a, i en el 3 nacions que va tenir

lloc a Grecia. Ara, després deIs seus 100 primers dies de treball al

Centre, Coll ha confirmat el seu excel.lent moment de forma, tot imp~

sant-se al Gran Premi d'Espanya del Nedador Complet, ~elebrat recent

ment a Bilbao, amb la participació deIs millors- nedadors de tot l'Es

tato

contractes ambEl Club ha establert també aquest any, convenis

institucions i particulars, han estat amb: l'IMAC organitzacions d~ 

verses i els cursets d'estiu; Fead; Club de Disminults Costa Daurada;

Grup d'Empresa Repsol-petroli. Pel que fa a cessions, les hem cedides

a: l'Once; Consell Comarcal d'Esports; Club Tennis Reus Monterols;

Reus Deportiu Club de Futbol; Club Gimnastic de Tarragona; Grup de

funcionaris de l'Excm. Ajuntament de Reus; Fead; Gimnas Ghim de Reus;

Gimnas Marathon de Reus; Centre d'Amics de Reus; Grup d'Advocats Joves

de Reus¡ Caixa de Pensions "la Caixa"; Bombers de la Generalitat;

Bombers de la "Subsecretaria de aviación civil"; Grups escolars de la

comarca; Club Natació Vila.seca; Associacions, etc.

. ;~t¡""

L'ENDAVANT, ja ha complert la majoria d'edat, té més d'un any de

vida i set números que amb periodicitat puntual han sortit per ésser

un vincle important de comunicació Club-Associat-Institucions-Entitats

Federacions-etc. Sense cap mena de dubtes valorem el treball de l'e

quip que l'elabora, que en són els artlfex del nostre butlletl, a --

ells, i als que col.laboren amb articles o bé dónen el suport per mit

ja de la publicitat, "ENDAVANT" i per molts anys.
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BASQUETBOL Resultats obtinguts pels nostres equips participants en

campionats de Catalunya, Interautonamics i d'Espanya, temporada 87/88.

Temporada 88/89 - competicions on hi prenen part els nos tres equips.

Senior femeni Lliga Estatal de 1a. divisi6 "B" - Grup "B".

Juvenil femen! Campo d'Espanya - fase provincial
Campo Catalunya
Campo Territorial

Senior femen! "B" Campo Provincial a Barcelona

Camp, d'Espanya d'Edats d'hivern (Igualada)

XAVIER BAEZA: 1r. en 1500 lliures any 72
1r. en 400 lliures any 72
2n. en 200 lliures any 72

ANNA M. BAEZA: 2a. en 200 estils any 75
2a. en 400 lliures any 75

MONICA RODRIGUEZ: 2a. en 200 bra9a any 72

3a. en 100 bra9a any 72.
ALEX CASANOVAS: 2n. en 1500 lliures any 72
ELENA RUIZ-OREJON 3a. en 800 lliures any 75

CRISTINA MONTALVO 3a. en 800 lliures any 74

Campo de" Catalunya d'Edats d'Estiu (Manresa)

DIEGO ORTEGA: 1r. en 200 lliures any 75
1r. en 400 lliures any 75
1r. en 100 lliures any 75
1r. en 50 lliures any 75
1r. en 1500 lliures 75

3r. en 200 estils any 75
ANNA M. BAEZA: 2a. en 400 estils any 75

2a. en 800 lliures any 75

3a. en 200 estils any 76
CRISTINA MONTALVO 1a. en 800 lliures any 74

2a. en 400 lliures any 74
IÑAKI DIEZ: 2n. en 1500 lliures any 74

3r. en 400 lliures any 74
MARC TENDERO 3r. en 400 lliures any 75

3r. en 1500 lliures any 75

~.N. REUS "PLOMS":2n. en puntuaci6 masculina any 75
. 7e. en puntuaci6 conjunta masculina i femenina

(sobre 50 clubs)

Campo de Catalunya Absolut d'Estiu (Picornell)

3r. en 50 lliures masculins.

Territorial

Catalunya 3a. categoria preferent
Catalunya 3a. categoria preferent

Campo Catalunya 2a. categoria

Catalunya 3a. categoria preferent Grup04
Territorial

Catalunya 3a. categoria preferent Grup05
Territorial

3r. Campo Interautonamic 2a. divisi6

Fase classificació elimina el Xe. de Alaquas.
3r. al Sector Interautonamic 2a. divisi6

Ascens a 1a. Divisió "B" Estatal.

Se. Campo Catalunya Grup 09
3r. " Territorial

Equip "A", 3r. Campo Territorial Grup B.

Equip "B" 12e. Campo Territorial Grup B.

Se. Campionat Territorial

Se.

7e.
3r.
Ascens al

10e.Camp.

13e. Camp.

3r. Campo
4t. Campo

ADOLF COLL:

Senior femeni

Infantil masculí

Cadet femen!

Senior masculi

Juver>,il femen!

Junior masculi

Juvenil masculi

Cadet masculi

Finalment el Salvament i Socorrisme, ha aportat nombrosos trofeus

t!tol de Campions d'Espanya a les vitrines del Club. EIs Socorri~ 

tes deIs "Ploms" aconseguiren el primer lloc en el Campo d'Espanya I~

fantil celebrat a Tenerife i en el de la Categoria Junior que va ten ir

lloc a Xeres de la Frontera. En aquest darrer Campionat, l'equip Cadet

obtingué de manera brillant el Sots-Campionat, mentre que els Alevins

foren cinques a Tenerife, els Junior tercers també a Xeres i en cate

goria absoluta s'aconsegui una meritaria setena pla9a en els Campi~ 

nats d'Espanya celebrats a Guadalajara. Aquests destacats resultats _

de la temporada d'estiu han estat confirmats aquest hivern amb el ti

tol de Campions d'Espanya que els infantils han reeditat recentment,

mentre els alevins aconseguien la quarta pla9a. El nostre equip de -_

Salvament i Socorrisme també ha mantingut sengles encontres intern~ _

cionals amb un equip frances, que ens acoll! a casa seva el passat mes

de maig, i visitA les nostres instal.lacions en torna-visita aquest _

darrer mes de desembre.

MEDALLES OBTINGUDES PELS NEDADORS DEL CLUB NATACIO REUS

"PLOMS" EN CAMPIONATS DE CATALUNVA I D'ESPANVA

-5-

El Water-Polo ha donat bones satisfaccions als nostres associats.

Coincidint amb el final d'any, els jugadors del Club, aconseguiren __

l'ascens a la Segona Divisi6 Catalana~ després d'una eliminataria fi

nal "d'infart" amb el C.N. PremiA, amb el partit de desempat inclas.

Altres fets importants deIs nostres water-polistes foren el seu pr~ _

mer lloc en el I Torneig Internacional Ciutat de Lleida i la seva par.~~ -
ticipaci6 en un altre Torneig Internacional celebrat a Porto (Port~ _

gal), en el qual es classificaren en tercera posici6.

en femines, i el 5e. lloc en la classificaci6 final conjunta. I el j~

ve nedad Llu!s Esquevillas, de 13 anys. ha demostrat amb les seves

dues medalles d'or en les proves de papallona, que és una ferma espe

ran9a per a la nataci6 reusenca.

Campo de Catalunya d'Edate d'hivern anys 1975/76 (Sallént)

ANNA M. BAEZA: 2a en 800 lliures, 100 papallona, 200 i 400 lliures
200 i 400 estils.

IÑAKI DIEZ: 3r. en 400 lliures.
ELENA RUIZ-OREJON: 3a. en 400 lliures.

Campo de Catalunya d'Edats d'hivern anys 1972/73 i 74 (Olot)

XAVIER BAEZA: 1r.en 400 lliures, 400 estils i 1500 lliures.
2n.en 100 lliures i 3r. en 200 estils.

CRISTINA MONTALVO: 2a. en 800 lliures i 3a. en 200 lliures.

M. ROSA GOMEZ: 2a.en 200 esquena.

C.N. REUS "PLOMS": 2n. en 4x200 lliures masculins anys 72/73
2n. en puntuaci6 masculina any 1972
Se. en puntuaci6 conjunta.

Campo Catalunya Absolut d'hivern (Foch i Torres)

XAVIER BAEZA: 2n. en 400 lliures masculins
CRISTINA MONTALVO: 3a. en 800 lliures femenins.

Cadet femeni
2 equips al Campo Catalunya -Consells Comarcal s
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El jugador del nostre Club, Josep Lluís Liarte és considerat

com el jugador més destacat de Catalunya en aquest any 1988.

~ l'any 1988, a estat un deIs mé;¡·'·"profitosos quant a resultats

i exits aconseguits per representants de la nostra secció, tant a ni

vell individual com per equips. Aquets han estat els resultats més -

destacats:

"obert" conjuntament amb la Fed. Catalana i Prov.

1 equip, idem.

Campo Catalunya 2a categoria.

Campo Catalunya 2a categoria.
Campo Territorial

idem.
idem.

Cadet maaculí 3 equipa, 1 al Campo Territorial, i 2 al Campo

Catalunya -Conaella Comarcala "obert" amb Fede
raciona.

Una activitat permanent, éa l'eacola de basquetbol, que funciona tots
els dilluns, dimecres i divendres, amb la finalitat d'iniciació, ense

nyament, captació i promoci6 del basquet.

Campionats de Catalunya (individuals)

Les noies Cadets van quedar primeres "ex-aquo" amb el C.V. Altaf~

lla en els Jocs Esportius Escolars, pero no pogueren passar a la s~ 

gUents fase perque "l'average" particular afavorí les altafullenques.

Tot aixo ens ha reportat un, increment de practicants i avui, mal

grat les 3 taules de competici6 amb les que comptem, tenim' seriosos 

problemes per complaure tothom. No obstant aixo, som oberts a qualse

vol soci que vulgui integrar-se a la nostra Secci6, al nostre esport.

CICLISME El francas Philippe Dalibard, de l'equip de la Selecció 8re

nya, guanya amb suficiencia la XIX VDLTA A TARRAGONA, que organitza 

la Secció Ciclista del Club, enguany prengueren la sortida catorze -

equips (2 francesos, 1 Italia, 1 holandes i 10 de l'estat), que comp~

tiren durant els cins dies de la VOLTA en les seves sis etapes.

VOLEIBOL Els equips en competici6 dins la temporada 87/88 han estat:

Senior nois i noies, ambdós a la categoria de 3a. divisi6 catalana; 

Juvenil nois i noies, i Cadet noies. En acabar l'esmentada campanya,

direm que els equips seniora conserven la categoria, éssent l'exit

més sobressortint arribar a disputar la semi-final de la lliga catala•
na de 3a. divisi6 per part de l'equip masculí.

El Club va demanar a la Federaci~o l'organitzaci6 per aquesta

temporada de la Final de Catalunya de 3 8andes - 3a. Categoria i que

ens varen atorgar sense cap problema.

en un termini no gaire llunya.

4t.
Campió de Catalunya
Campió de Catalunya

4t.
5a.

classificaciójugador

8alsells
Liarte
Liarte

Mariscal
Liarte

2a
1a •
1a.
2a.
1a •

categoriamodalitat

8anda

8anda

Quadre 71/2
3 8andes
3 8andes

Juvenil masculí

Senior masculí

Junior masculí

Infantil femení

Campionats d'Espanya (individual)

Campionats Provincials

modalitat

3 8andes

modalitat

8anda

jugadors

Vidiella - Creus

jugador

Liarte

classificació

Sots-campions

classificació

7e.

Altres esdeveniments destacables són un curs de Ir. nivell de moni

tor-entrenador organitzat per l'Escola Catalana de l'Esport, que es d~

senvolupa juntament amb un curs d'arbitres condult per la Federació 

Catalana de Voleibol, a les instal.lacions del nostre Club. Ressaltar

també que una part deIs nois i noies en edats cadet i juvenil foren -~
cridats per defensar la Província en les diferents seleccions de Tarra

gona.

Campionats d'Espanya (per equips)

ts en aquest any també quan la nostra secci6 pren part per primera

vegada a la nostra historia en un Campionat d'Espanya, concretament en

el de 3 bandes de 2a. divisió, enfrontat a 8 equips d'arreu de l'Estat

Espanyol i a hores d'ara classificat en un brillant segon lloc, que en

cas de mantenir-lo ens serviria per disputar la promoció d'ascens a la

1a. Divisi6 Nacional.

La Federació Catalana, ens va confiar l'organització de la final 

del Campionat de Catalunya, modalitat 3 8andes de 1a. Categoria, on v~

ren ésser presents els jugadors més destacats de la nostra regió,i que

va despertar ~or~a expectació. La Secci6 va ésser felicitada per la m~

delica organització i molt animada per als maxims representants de la

Federació per tal d'aconseguir disputar a la nostra Ciutat un Campi~ -

nat d'Espanya, la qual cosa veiem cada vegada més factible de realitzar

A la temporada 88/89, el fet més important va ser la fusi6 del nos

tre equip senior femení amb la U.D. Torredembarra, amb el qual es gu~

nya una categoria ja que aquest equip militava en la 2a. divisió esta

tal.

Els equipa d'enguany s6n: Senior noies, 2a. divisió estatal, S~ 

nior nois, 3a. catalana, i els dos equips juvenils nois i noies. Tenim

inscrit un equip cadet noies pero no entren en competició, sinó que 

reforcen els equips superiors.

La pre-temporada té dos fets remarcables. Per un costat i per pr!

mera vegada, la inscripció d'un equip de nois i un de noies en di fe 

rents torneigs de Volei-Platja, i per l'altre el 3r. Trofeu Ciutat-de
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Als 18 partits jugats, varem ésser els maxims golejadors i els

menys golejats, fet molt meritori per als nostres abnegats jugadors.

La primera fase del Play-Off d'enguany ens ha tocat jugat contra

els segOents equips amb els resultats de:

Acabada la lliga, es participa a la Copa Catalana de 1a. Divisi6

Estatal, on descafeinada com sempre aquestes segones competicions,

no varem estar tan afortunats ni tan inspirats pero també quedarem

Camplons del nostre grup i en la fase final Sub-campions.

vat/-com ja ens temiem- el retorn novament a 2a. i 3a. categoria. Si

bé les derrotes en alguns enfrontaments no admeten paliatius, en al

tres confrontacions es va tenir la victoria global a l'alcanQ i úni

cament per mancanQa d'experiencia, nerviosisme o per condicionants

de rellotge, es van perdre algunes partide~ que ben bé es podien

guanyar.

5 - 5
11 - 1

3 - 6

Pryca Reus "Ploms"

F.C. Sarcelona
Pryca Reus "Ploms"

3 - 5 C.P. Tordera

2 - 8 Pryca Reus "Ploms" 
7 - O Mudespa Mollet

Pel 88/89, el nostre equip ha sofert un canvi, no solament de 

categoria, sinó que hem tingut incorporacions noves, tota vegada que

la ~ivisió d'Honor totalment "professionalitzada", feia molt dif! 

cil el mantenir-se amb la plantilla ,existent, s'ha optat per indo~

porar els segOents companys: Neme Gual, portes i procedent de l'Igu~

lada; Ricard Otin, jove davanter del C.F. Sarcelona; Jaume Gebellí,

reusenc i procedent de l'Espanyol i Mario. Ferrari, experimentat jug~

dor italia que ja l'afició local conegué fa dues temporades quan 

va jugar amb el Reus Deportriu. La resta de la plantilla es compos

ta per: Pere Elias, i Josep Sentís com a porters; Jordi Martí, Ton 

Palau, i el jove incorporat del Junior Jordi Palau. El Joan Senitez,

Jordi Vernis, i els joves Pitu Grau i José M. Perez, procedent del 

junior també.

HOQUEI DAMUNT PATINS Primer equip senior: durant l'any 1988 ha mil!

tat a la Primera Divisió Estatal, on s'han dividit els 20 equips fo~

mant-se'n dos grups de 10, donant oportunitat de pujar a la Divisió

d'Honor als dos primers de cada grup sense més lliguetes d'ascens.

El campionat ha estat molt disputat amb equips ja "professionali! -,

zats" pero quan mancaven tres jornades ja varem veure que pujar era

un fet, en materialitzar-se a la segOent jornada del 28 de febrer a

casa amb el C.P. Calafell , va ser extraordinari el saber que mate

maticament ja estavem ascendits. El cava va córrer l'última jornada

a casa amb el C.P. Claret de Sevilla, on es van oblidar els sofr! 

ments de Sevilla i totes les dificultats passades, per celebrar com

calia l'esperat i ben guanyat ascenso,

Parlant de les competicions diren que~una vegada s'han acabat les

primeres fases, la situaci6 dels equips ha quedat com segueix: ~xit

de les noies Senior, que s'han classificat per jugar l'ascens a la 

1a. divisi6 estatal; els nois ~e 3a. divisi6, jugaran la lliga cata

lana de la categoria i els equips juvenils competiran a les respect!

ves Copes President, competició que els permetra l'accés a les Lli

gues Catalanes Open.

Degut a l'increment del nombre de Clubs afiliats a la Federació

Territorial, aquesta va fer una remodelació de les categories, en raó

de la qual els equips "A" i "S" van ésser ascendits a Primera i Seg~

na respectivament. A ambdues categories hi figuren equips nodrits -

amb jugadors que, en la seva totalitat estan classificats com a Pre

ferents i Primeres. Aquest sobtat salt ha estat acusat i ha tingut
repercusió negativa en els resultats obtinguts, la qual cosa ha moti

Ha seguit en funcionament -a excepció dels mesos d'estiu- l'Esc~

la d'Escacs; a la Secció, se li confia per part del Consell Comarcal

de l'Esport del Saix Camp tota l'organització dels Campionats Alevins

Senjamins.

Finalitzat el Campo Social i per mantenir l'activitat, va~ orga

nitzar un Torneig de Partides Comentades, que va aplegar un total de

22 jugadors.

Diversos jugadors, en represen~ació del Club, han participat a 

les diferentes competicions de caracter individual que s'han organi!

zat a l'ambit provincial, destacant per la se va importancia i nombre

de participants el 3r. Obert Territorial de Tarragona i l'Open Inte~

nacional de l'Hospitalet de l'Infant. També vam estar representats 

al Campionat d'Espanya de Cecs, que se celebra a Salou.

ESCACS Des del mes de gener i en sessions de dissabte a les tardes,

es va disputar el Campionat Social, amb una participació de 34 juga

dorso

A mitjans de febrer i per designació de la' Federació Territorial,

vam tenir cura de l'organització de les finals de la Copa Tarragona

per equips de primera, segona i tercera categoria.

Direm també que per rellevar la Junta Gestora creada a mitjans 

de la temporada anterior el dia 22 de setembre es va escollir com a

President de la Secció en Ricard Ibañez Julia, qui va formar la nova

Junta Directiva.

Reus de Voleibol. Pel que fa a la platja direm que els nois varen r~

sultar campions on jugaren: Torredembarra i Tarragona, mentre que les

noies tingueren uns resultats més discrets. Al 3r. Trofeu, els no~ 

tres equips varen disputar-lo amb dignitat pero no el van poder gua

nyar, encara que qui s'hi acosta més foren les noies.
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També hem acudit a tornejos fora de .<=.~pionat com el prestigiós

XXIV Hores de Cerdanyola, on quedarem quarts.

Hem tingut un segon equip senior a la segona catalana. Tot amb

nois de la nostra base ajudats d'algun juvenil per comen~ar a fogu~

jar-se, éssen 6e. a la classificació final, tota vegada que dos

equips no van compareixer a jugar a la nostra pista.

Per l'actual temporada que comen~a a l'octubre hem presentat els

segUents equips que a hores d'ara estan classificats al Campo Terri

torial com detallem: Pre-benjamí primers; Benjamí A segons; Benj~

mi B quarts; Aleví A primers; Aleví B tercers; Infantil primers;

Juvenil cinquens; Junior sisens.

Base: creiem que s'esta fent una bona labor amb els més petits

ja que en aquestes categories els nostres equips van al davant. Enc~

ra que falten hores de pista per poder practicar més i sempre mancats

de gent per entrenar la canalla, l'esfor~ deIs nanos es nota i esp~

rem que no els decaigui l'interes, perque fins arribar al primer -

equip sera molt dur i pocs podran aconseguir-ho.

Als Territorials de Cross s'aconseguiren 3 títols de campió, dos

sots-campions idos tercers llocs. Als Territorials de fons en pista:

un sots-campió i un tercer lloc. Al Campionat Territorial de fons en

ruta: un segon i un tercer lloc. Al Campo Territorial Junior en pis

ta: disset titol de campió, 11 de sots-campió i deu medalles de

bronze. Als Campo Territorials Absoluts: 20 Campions, 17 Sots

campions i 15 tercers.

, L'equip senior ha participat en ambdós sexes a: Campo Territ~ 
rial de Cross, a les lligues catalana de 1a divisió i a la fase zo

nal de 2a. categoria estatal. A la lliga catalana quedaren en 5e. 

lloc els homes i en el 10e. les dones; a l'Estatal a Castelló, foren

quarts en homes i a Saragossa, les dones quedaven en 5e. lloc. Els

cadets eren els quarts en homes als Campo de Catalunya per equips i

els juniors es classificaren per la fase eliminatoria a la lliga e~

tatal i les femines superaren aquesta primera fase passant a la se

mifinal.

Al Club s'han celebrat moltes organitzacions de caire divers: 

proves de control, promoció, escolars, campionats de Catalunya de 

promeses, el Gran Premi Ciutat de Reus i la Milla de Plom, que tor

nava a la pista despres d'uns anys d'ésser urbana, la prova de

reempla~aments de 100x400 m. llisos, les 24 hores d'atletisme en les

que es recorregueren 1.365.009 metres., el Trofeu "Pep Baró", Trofeu

President, encontre Tarragona-Saragossa de marxa atletica, Campio

nats Territorials de veterans, Gran Premi Marcel.lí Gené de Cross,

ATLETISME l'Escola d'atletisme és un fet real, des de la temporada

passada quatre monitors nacionals i un director tecnic inicien 120

joves atletes promeses que són l'esdevenidor de la secció. Aquests

atletes de primer any, ja han representat el Club, en diferents -

competicions de caire comarcal i de Catalunya, l'interes de la seva

part els ha premiat amb bons resultats com pot ésser: conquerir per

l'Entitat, el títol de Campions de Catalunya per equips en categoria

infantil masculí i el tercer-lloc per les femines; als de Catalunya

de reempla~aments Infantils homes 1s. als 4x80 i als 4x300 mts., 

Inf. femeni 2n. en 4x80, Cadet masculí 2n. 4x300. No dubtem pas, que

aquest jovent ara d'escola en pocs anys engrandiran la plantilla de

l'equip d'atletes.

rrari, i Jordi Montala, ajudats per l'infantil Marc Fochs. Són una

tren ten a de nens, molts d'ellsa han comen~at enguany i han de pas

sar per aquesta etapa basica de patinar sense fer partits. No obs

tant els pre-benjamins ja entren al Campo Jerritorial, com s'ha dit

els preparem per ser el futur de la nostr~ Secció.

va ser

ts de destacar l'equip Benjamí Sports Sentís, que ha quedat Sub

campió al Campo Territorial i Campió a la Copa Diputació. També ha

guanyat les Cinc Hores en la seva 7a. edició, enfront d'equips tan

punters com el Cerdanyola, G.E.E. i E.E.G., Cubelles, Bell.lloc i

l'altre Benjamínostre "Ploms" Japan Motors.

L'equip que potser a tingut més exit és l'Aleví Bricolatge Martí

que ha tornat a quedar Campió de la Lliga. Territorial i Campió de la

Copa Diputació. Al Campo Estatal, a la pista d'Alcobendas va quedar

3r. sense opció de disputar la final del Campo Estatal a la Corunya

També quedaren tercers al Camp de Catalunya quina final va ser a

Sant Just.

En el torneig Isla Verde de Tenerife es va fer Tercer

una bonica excursló de preparacló de temporada.

5 - 9 Pryca Reus "Ploms" - Liceo Caixa Galicia 5 - 9
6 - 5 C.P. Vic - Pryca Reus "Ploms" 5 - 7

3 - 6 Pryca Reus "Ploms" - De~mont Piera 6 - 3
.4 - 3 C.P. Ruan - Pryca Reus "Ploms" 5 - 4

Per tant, ens hem classificat per jugar el segon Play-Off amb el

grup B contra els segUents equips: El Chico Sto. Domingo; C.P. Vic;

C.P. Cata Voltrega; Hersan Sentmenat; C.P. Tordera Fontdor; Vil~

franca Caixa Penedes; C.P. Ruan Alcobendas. El Campo comen~ara el 

22 de gener i esperem tenir més sort per poder mantenir l'equip a

la maxima categoria estatal.

L'Escola continua la seva activitat, enguany a mans del Mario Fe
Aportavem 22 atletes al Campo de Catalunya infantil, destacant-hi
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el Josep Campanales, que guanyava tres proves de Javelina, 80 i 150

metres. Aquest mate ix atleta conqueria el tercer lloc al Campo de 

Catalunya de proves combinades en pentatló.

Campo Catalunya Cadet: David Miret Ir.

Montserrat Benavent1a.

Campo Cata la de Promeses:
Diego Gomez

Eduard Parra

Campo Catala Junior: Llu!s Gibert 1r.

Jesús F. Montoliu Ir.

Joan C. Marin .~ 2n.

Carles Romero 2n.

Núria Toldra 1a.

Campo Catala Absolut: José L. Velasco 2n.

Campo Estatal Pista Coberta Infantil Mascul!:

Josep Campanales 2n.

Campo Estatal Pista Coberta Cadet Femen!:

Montserrat Benavent1a.

Campo Estatal Pista Coberta Junior

Núria Toldra

Diego Gomez

Campo Estatal de Promeses:

Diego Gomez

Campo Estatal Absolut: José L. Velasco

1r •
1r.

3r.

3a.

1r.
4t.

pes

3000 marxa

100 m. 11.

10.000 m.

Al¡;:ada

Llargada

800 m.

400 m.

Pes

Martell

100 m. 11.

60 m. 11.

2000 marxa

pes

100 m. 11.

Martell

Campo Catalunya 2a. B: 15a. M. Beltran; Repesca 1a. pro va de deb~ 

tants: M.C. Javierre;M. Ras;N. Boronat; L. Salas; A. Arjona; S. -

Prats;A Soler; S. Heredia. Repesca 2a. Prova de debutants: M. Gonz~

lez; L. Gabarro;G. Gonzalez;M. Puig; L. Sanchez;B. Sanchez;M. Ferra~

do;D. Garcia. Repesca 3a. prova:L. Sanchez; ~. Sanchez; l. Calero; L.

Gabarro; M. Ferrando; M. Ribas. Campo de Debutants: 1a. L. Sanchez;

2a. M. Martos;4a. C. Vives;6a. 8. Sanchez;7a. C. Calero;8a. l. Ca~e

ro; 10a. E. Nieto; 11a. L. Gabarro; 13 A. Martorell.Camp. Territorial

Copa President: Deb. femen! 1a. L. Sanchez; 3a. M. Martos. Deb. Mas

culi: D. Gracia. Cato Infantil: 1a. S. Espinal;9a. N. Nieto. 3a. Cat~

goriaLl. Beltran 2a; 5a. R.Escoté. 2a. Categoria B: 5a. M. Beltran;

6a. Sandra Rodriguez. Per Clubs ens classificarem en primer lloc d'un

total de quinze Clubs.

Trofeu Esports Sent!s: Categoria debutant femen! alev!: 1a. L. 

Sanchez; 3a. S. Heredia; 7a. M. Ferrando; 8a. L. Gabarro. Categoria

Debutant femen! Benjam!: 1a. l. Calero. Categoria debutant mascul! 

alev!: D. Garcia 1r.

TENNIS S'haparticipat en tots els campionats tan d'ambit regional 

com territorial i en totes les categories, a més de la participació

a nivell individual dels jugador s de la Secci6 en proves obertes

d'altres Clubs.

Alevins - en aquesta categoria es va conquerir el sots-campionat

territorial femen!. Al Campo de Catalunya ens mantenim a la categ~ 

ria d'argent en masculins, i en bronze les femines. Pel Masters de 

Catalunya s'han classificat 3 jugadors a la demarcació, éssent un -

d'ells l'Albert Rius.

Durant l'any han estat seleccionats per a diferents concentr~ 

cions de part de la Federaci6 Estatal i Catalana: Carme Bes, José

L. Velasco, .i Lluls Gibert.

També han format part de l'equip Catala, en confrontacions inte~

nacionals:JFerran Montoliu, Joan C. Marin, CarIes Romero, Carles Ge

né, Raul Sabaté, Merce Bes, i Núria Toldra.

Infantils - s'obten! el sots-campionat territorial femen!. Al -

Campo -,de Catalunya es va ascendir a la categoria d'argent després 

de guanyar al C.T. Tur6 en dones i en homes ens mantenim a bronze. 

En aquesta categoria s'han classificat 3 jugadors també de les nos

tres comarques, dos són dels "Ploms" el Marc Mas, en mascul! i la 

Marisa Perez, en femen!.

cens a la categoria d'argent en guanyar al C.T. Tortosa en homes, al

campionat Catala; les dones no podien superar la promoció per a l'as

cens a la maxima categoría, la d1or.

Cadets - es va conquerir el sots-campionat territorial femen!. 

Al Campionat de Catalunya en masculins es baixa a la de bronze, en

femenines ens mantenim a la categoria dfargent.

Actualment aquesta secció té classificats dos jugadors alevins

e~tre els 15 primers de Catalunya idos jugador s infantils entre els

10 primers, segons el ranking de la Federació Catalana de Tennis.

PATINATGE ARTtSTIC A la primera prova de debutants hi tenim classl

ficats: Cristina Torné;Gemma Gonzalez; Damia Gracia; Laura Mercadé;

Laia Gabarro; Marta Puig. Repesca 3a. prova 'B7: Gemma Guillen; Noemi

Diaz; Noemi Nieto. Segona prova Debutants: Miriam Ribas. Al Campionat

provincial Aleví: Gemma Guillen queda la 6a.; Campo Territorial Infa~

til 1a Susanna Espinal; 12a. Noemi Nieto. Tercera Prova Debutants, 

classificats: Cristina Vives; Aina Martorell;Maribel Martos;Carmen C~

lero; Emma Nieto. Campo Territorial 2a. B. : 4a. Montserrat Beltran;

7a. Sandra Rodriguez; '5 Espinal 12a. Campo Catalunya Infantil 7a. S.

Espinal i 5a. classificada al Campo Estatal~ Campo Catalunya 2a. 8.

Juniors - s'assolí el sots-campionat territorial masculí, l'as
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Senior - podriem dir que hem tancat l'any esportiu amb for~a exit.

La culminació fou el dia 5 de juny. El que semblava impossible des

prés de perdre tres eliminatories, varem guanyar al Club Tennis Sa

lou per un resultat de 5 a 2. Val la pena recordar-ho i més sabent

que aquesta eliminatoria representava poder mantenir-se a la cate

goria d'argent, volem dir que seguim situats entre els 32 millors 

equips de Catalunya. També volem destacar que amb menys dificultats

les noies segueixen igualment a la categoria d'argent.

Escola de Tennis - Durant tot l'any l'escola ha seguit la seva

tasca de formar nous tennistes, enguany s'ha tingut la important -
'i·"';','

baixa voluntaria del cap de l'escola Sr. Josep Macaya, fundador i

eap de la mateixa fins ara, la seva baixa s'ha cobert amb la ineor

poració de l'ex-jugador de la seceió Sr. Eusebi Alcaine, que amb 

la seva joventut i dedicació esperem continul i si pot ser millori

els excel.lents resultats obtinguts fins ara.

Actualment el nombre de nens que mou l'escola dins els nivells

d'escola de competició, basica i general s'apropa als 150 alumnes.

TENNIS TAULA El primer equip queda campió territorial de 2a. ca

tegoria, la qual cosa vol dir que hem pujat a 1a., nivell que j~ 

guem enguany on esperem fer un discret paper.

L'any passat també es participava amb dos equips juvenils, tres

d'infantils i alevins, tots procedents de l'eseola del Club.

Per l'any vinent comptem amb dos equips juvenils, quatre d'infan

tils, cadascun a les seves categories.

No volem acabar aquest resum de l'any, sense manifestar l'agral

ment als que feu possible el nostre .CLUB NATACIO REUS "PLOMS", als

esponsors que done u suport a l'activitat deIs esportistes, entitats'

d'estalvi, particulars i molt especialment a la Secretaria General

de l'Esport de la Generalitat de Catalunya; Excma. Diputació Provi~

cial; i a l'Institut Municipal d'Acció Cultural de l'Excm. Ajunt~ 

ment de Reus, a tots, moltes gracies.

Amics, que tingueu un bon any i que l'esport ens ompli de satis

faccions.

CLUB NATACIO REUS ·PLOMS"

gener de 1988.
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