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Passem a informar-los de les activitats que s'han portat a
terme durant l'any passat, havent-se procurat reflexar-hi
totes les dades possibles del movim~nt del Club.

Al comen~ar l'any, el soci donava pie suport a la gestió
portada a terme per la Junta Directiva, encap~alada pel Sr.
Jordi Gras, el qual era reelegit com a President.

La resta deis membres de la Junta Directiva quedava
composta aixi:

President
Sots-president adjunt
Sots-president esportiu
Sots-president economic
Secretari
Sots-secretari
Tresorer
Comptador
Assessor Juridic
Vocal
Vocal
Vocal

Jordi Gras i Martin
Enric Ollé i Reviejo
Joan Urgelllés i Gimenez
Primitiu Vallverdú i Roca
Pere Lluís Virgili i Ferré
Josep Baró i Fort
Josep Mercadé i Roig
Josep Ma. Basora i Sanjuan
Antoni Castelló i Auqué
Antoni Castelló i Latour
Joan Fernandez i Soto
Antoni Velasco

s'observaren els seguents canvis de directiusl el Sr.
Josep Casanovas Bilabert, que el substituía el Sr. Joan
Ur~elles i Gimenez; el Sr. Jordi Sans i Hargalló que el
substituia el Sr. Pere LI. Virgili i Ferré; el Sr. Joan
Abelló PAmies que el substituia el Sr. Josep Baró Fort; el
Sr,. Antoni Cañellas Robert que el substituia el Sr. Joan
Fernandez Soto, i el Sr. Joan Ferrer Vilas que el
substitueix el Sr. Antoni Velasco.

Referent a les Seccions Esportives, era el Sr. Joan Fochs,
qui deixava de comandar la Secció d'Hoquei damunt patins,
rellevant-Io el Sr. Emili Sisquellas, a qui desitgem una
bona i encertada gestió, plena d'exits, que confie.
compartir.

Les seccions del Club, són encap~alades pera

l..,
,

Atletisme

BAsquet
Bi llar
Ciclisme
Comissió de Natació
Escacs
Hoquei damunt patins
Patinatge Artistic
GimnAstica Ritmica
Tennis
Tennis de Taula
Voleibol

Bartomeu Balsells Balaña
Joan R. Gil Cuenca
Xavier Creus Cuenca

Josep Ma. Maeso Rovira
Antoni Castelló Auqué
Joan Piñol i Cos
Emili Sisquellas
Enric Espinal Romero
Neus Cumalat
Jordi Trilla PAmies
Antoni PAmies PAmies
Ricart Ibañez JuliA

No podem oblidar en aquesta memoria, a tots els associats
traspassats en el decurs de l'any, als qui tindrem presents
amb un afectuós record.



L'ENDAVANT continua la seva bona marxa, i aquest mes
celebrem la sortida del núm. 10. Cal esmentar que en el
trancurs de l'any, s'han afegit dues noves incorporacions
a l'equip que el porta a terme: El Gerard Quevedo i el
Jordi Siré. A aquest voluntariós treball cal afegir-hi les
col.laboracions publicitAries que fan efectiva la subsis
tencia economica de l'ENDAVANT.

A la revetlla de Sant Pere, ens trobavem una bona colla
d'associat9, i a 1'11 de setembre, en la celebració del dia
del Club, homenatjavem al nedador Adolf Coll, al qual se li
lliurA l'escut d'OR del Club, per haver aconseguit el
campionat d'Espanya absolut en 200m estils i ser recordman
estatal en 50m lliures.
També es lliurA el IV Trofeu Esportista Destacat a:

Moviment deSocis.-al1989eltotalde socis estavem.

repartit!S aixil Homes
Dones

lnfantils

1.8601.346
Seniors

2.193L.!t1.1
4.053

2.757
En total 6810 al 31 de desembre de 1989.

En el capitol d'obres i millores, fem constar que al llarg
de tot l'any, entre coses tipiques d'un manteniment
habitual, podem destacar: l'arrenjament de les grades de
fusta, millora de la xarxa electrica, millora del sistema
de clorat de les piscines, RepAs general al pavelló nou i
pista sintetica d'Atletisme, enllumentat interior, bancs,
detalls de Jardineria, arrenjament de la fa~ana de la
piscina coberta, supressió de la tanca de Gas-Oil al damunt
de la vorera de l'avgda. de MariA Fortuny, i la part més
important ha e!Stat l'arrenjament deIs vestidors de la
piscina coberta, per tal d'adequar-los a les vigents
normatives legals.
També s'ha instal.lat una nova Secretaria del Club.
L'expansió del Club és evident, i se'ns ha disparat
extremadament la feina d'oficines, per la qual cosa ens hem
hagut de traslladar a una nova oficina que pogués reunir
les minimes condicions de treball que es requereixen per a
tal finalitat.

ara,

becA novament 12
merits esportius i

ARCE,
seus

escolar
que pels

NATACId.-

de Serveis, podem sumar-hi el tema de les
mediques, que a cArrec deIs pressupostos de
es fan a tots els esportistes ~ederats de

En total han estat gairabé 700 revisions.

ha establert convenis amb l'Ajunt~ment, escol~
d'estiu, l'IMAC, Grup D'Empreses Repsol-Petroli

Al capitol
revissions
l'Entit~t,
l'Entitat.

Aquest ha estat l'any en que el canvi de rumb que v~
emprendre la nostra natació ara fa dotze mesos,
especialment pel que fa a la sava direcció técnica, ha
comen~at a donar els seus fruits. Avui en dia, es parla del
C N Reus Ploms dintre de la natació catalana i espanyola no
soIs individualment sinó també col.lectivament. o d'equip.

-,

Sens dubte una de les pagines més import~nts a la llarga
historia del Club l'ha omplert aquest any el nostre nadador
ADOLF COLL que ha assolit el titol de Campió d'Espanya
d'hivern en la prova deIs 200m estils individuals als
Campionats disputats a Madrid. Aquest exit el va completar
durant la temporada en batre el record d'E!Spanya Absolut de
50m lliures, piscina 50m, essent integrant de l'equip
Estatal Espanyol Absolut de 4xl00m lliures, va aconseguir,
a la Copa d'Europa de Nacions, el record Espanyol de la
prova, aixi com també ésser el posseidor del record de
Catalunya Absolut de 100m lliures, piscina 50m, i destac~
la seva participació amb la Selecció Estatal Absoluta al
Torneig 4 Nacions "A" de Lisboa, 7 Nacions "A" a Suecia, a
la Copa Llatina a Ni~a i, a l'esmentada copa d'Europa de
Nacions celebrada a Sabadell, arrodoni l'any amb el seu
triomf ~l Torneig Internacional d'Ordizia (Bilbao).

BAR. La Senyora Nativitat Monclús Grau, continua donant-nos
un esmer~at servei de bar-restaurant

Aquest any, el grup
esportistes del Club,
academics ho merexien.

La LOTERIA de Nadal no ens afavori tampoc enguany,
caldrA esperar i provar sort l'any vinent!.

El Club,
esportiva
etc ••

També hem cedit les nostres instal.lacions, o en alguns
casos cobrant per despeses mínimes, a un grup de Funciona
ris del Excm. Ajuntament de Reus, Cambra o~icial de la
Propietat, Cos de Bombers, Assegurances Reddis, Consell
Com~rcal de l'Esport, grups d'esportistes de la com~rca,
com són escolars, associacions etc •.

La festa v~ ser lluida, amb bon ambient i moltes emocions.
Són aquets actes, en conjunt, que donen un ambient social i
a15 quals tots procurem passar-ho bé.

Alfons Martinez
Octavi Roig Mur
Josep Parrilla Bonet
Jordi Marti Trill
Oscar Pinto Martin
Alvar Tondo Pons
José L. Velasco
Lluis Esguevillas

Emili Puerta Vargas
Joan Ma. Marsillach
Xavier Creus Gallofré

Marina Cantenys Plana
Car.e Romero Martinez
Anna Ma. Baeza Reche

Esther Monforte Teixidó

Sandra Rodriguez

Silvia Andreu Gómez
Sonia Alcantarilla Canta
Gemma Milian Martinez

G.RITMICA
VOLEIBOL
SOCORRISME
BILLAR
PATINATGE
T. TAULA
ESCACS
TENNIS
HOQUEI
WATERPOLO
BASQUET
ATLETISME
NATACIO



El XAVI BAEZA junt amb l'ADOLF COLL, al Centre d'Alt
Rendiment de Sant Cugat, va partipar, amb la Selecció
Estatal, als Campionats d'Europa Júniros disputats a Leeds
(Anglaterra) aixi com al Torneig 8 Nacions d'Ames~oort
(Holanda), a l'Stage de la F.E.N. a Avila i al Miting de
Chiaso (Su1ssa).

Aquesta millora tecnica i en resultats individuals quedava
confirmada, pel que fa al conjunt, en obtenir el C N Reus
Ploms el 3r. lloc del Campionat de CataIunya de Clubs de
Natació d'Estiu, tot recordant el quart lloc a la mateixa
competició d'Hivern, en vencer al C N Sabadell, en una
gran jornada final, a la nostra piscina.

La capacitat organitzativa del Club ha quedat, un cop més,
confirmada amb la celebració deIs Campionats de Catalunya
d'edats d'estiu, inclosos dintre la programació de la Festa
Major de la ciutat, a les nos tres instal.lacions, que van
comptar amb molta participació de clubs d'arreu de
Catalunya, aixi com amb una nova edició de la, ja
tradicional, Travessera al Port de Salou -Trofeu Pep
Tarragó- i deIs Trofeus Ramon Barrera i Ciutat de Reus,
aquest últim amb una nova modalitat.

De.prés deIs Campionats d'Espanya d'Edats d'hivern,
celebrats a Valladolid, on els joves nedadors i nedadores
del n05tre Club aconseguiren un total de 7 medalles, quatre
nous internacionals van sortir de les ~iles plomistes. Aixi
IÑAKI DiEZ, millor marca nacional de la seva edat a la
prova de 1500 m lliures i que aquesta temporada 89-90 s'ha
integrat a l'Escola Llor de la Federació Catalana de
Natació, a més de ser, també, el pr.imer nedador del Club en
baixar deIs 16' en aquesta prova, fita que va assolir els
passats Campionats de Catalunya Absoluts disputats el mes
de desembre, va anar al Miting de Luxembrug, a l'Stage
d'Avila de la F.C.N., a 1'''Age-Broup" de Londres i al
Torneig Internacional de Paris, mentres que ANNA MARIA
BAEZA, que també va participar al Torneig Internacional de
Paris, LLUiS ESBUEVILLAS i DiDAC ORTEGA, junt amb el nostre
entrenador en BAS STAM, com a responsable tecnic de
l'equip, van prendre part al Torneig Internacional de les 5
Nacions de Lisboa.

d'hivern d'edats. (19-22/1 Igualada)
la. en 100 bra~a
2a. en 200 bra~a
3a. en 400 esto ,100 papall.i 200 estils
Ir. en 400 lliures i 1500 lliures
2n. en 200 lliures
Ir. en 100 papallona
2n. en 20000 papallona i 50 lliures
3r. en 20000 bra~a

d'hivern d'edats (19-22/1 Hospitalet)
2n. en 200, 400 i 1500 lliures
Ir. en 1500 lliures
3r. en 200 i 400 lliures
3r. en 400 estils

Anna M.Baeza:
Iñaki Diez:

Diego Ortega

L. Esguevillas:

Alex Ros:

Alex Casanovas:

.Diego Ortega:

En Water-Polo, s'ha creat l'equip de 15-17 anys, continuant
amb el de 12-14 anys, i dóna els primers passos l'equip
~emeni. El nostre primer equip, amb el Pitu Casanovas a la
banqueta, ha assolit, després l'ascens de l'any passat, la
permanencia amb un bon 3r. lloc, a la Divisió d'Argent -2a
Categoria- del Water-Polo catalA, i el proper objectiu és
retornar a la 2a. categoria Estatal. Victor SardA ha
alternat la seva participació com a jugador en aquest equip
absolut amb la tasca d'entrenador deIs equips més joves.
Ell i Jordi Rodriguez, que ha substituit Cori Barriga en el
cArrec de segon entrenador de l'equip de natació, són
sengles exemples d'esportistes destacats del Club que
continuen la seva tasca als Ploms en la vessant de tecnics.

Campo de Catalunya
Xavier Baeza
Iñaki Diez

Campo de Catalunya
Anna Ma. Baeza:

Tot el que s'ha dit ~ins ara, que ha pretes resumir una
temporada, fa suposar l'inici d'una recuperació que,
n'estem conven~uts, ens ha de donar, encara, moltes
satis~accions.

MEDALLES OBTINBUDES PELS NEDADORS DEL C N REUS PLOMS EN
CAMPIONATS DE CATALUNYA I D'ESPANYA.

~
Campo de Catalunya Absolut d'hivern. (26-29/1 Barceloneta)

Adolf Coll: 3r. en 50 i 100 lliures i 100 esquena

Campo d'Espanya d'edats d'hivern (9-12/2 Valladolid)
Xavier Baeza: Ir. en 200 lliures

2n. en 400 lliures
3r. en 1500 lliures

la. en 200 estils i 100 papallona
Ir. en 1500 lliures
2n. en 400 lliures

L. Esguevillas: Ir. en 100 papallona
2n. en 200 papallona
Ir. en 400 lliures

Campo Estatal absolut d'hivern (23-26(2 Madrid)
Adolf Coll: Ir. en 200 estils

2n. en 50 lliures
3r. en 100 lliures

Xavier Baeza: 3r. en 400 lliures

d'un irregular inici de
baixes per malaltia i
de conformar-nos amb la
nostra natació continua
Primera Divisió de la
compta.

fou seleccionada per la Federació
part a l'encontre internacional de

LóPEZ
pendre

Ara fa unes setmanes i després
competició donades les nombroses
lesions que vam patir, hem hagut
sisena posició. De tota manera, la
militant entre e15 grans, a la
Federació Catalana, i aixb és el que

Finalment, LAURA
Catalana per a
Canet (Fran~a).



Campo de Catalunya
Anna M. Baeza:

Diego Ortega:
L. Esguevillas:

Campo de Catalunya
Iñaki Diez:

Alex Casanovas:
Crist.Montalbo:

d'Edats d'estiu (22-25 juny Reus Ploms)
la. en 100 i 200 bra~a i 200 estils
2a. en 100 i 200 papallona i 400 estils
Ir. en 200, 400 i 1500 lliures
2n. en 100 i 200 papallona
3r. en 50 lliures

d'Edats d'estiu (22-26/6 Manresa)
Ir. en 1500 lliures
3r. en 200 i 400 lliures
2n. en 1500 lliures
2a. en 800 lliures, 3a en 400 lliures

En categoria Promeses hi van participar 2 homes i 1 dona,
proclamant-se campiona d'Espanya de la categoria, Carme Bes
en la prova de 800 m.

En categoria Junior hi van anar 6 dones i 7 homes, sent
el resultat de 4 finalistes en homes i el SUb-campionat
femeni a cArrec de Carme Romero en la prova de 800 m.

De la oarticioació en els Camoionats de Catalunva s'ha de
destacar:

Campo Estatal d'edats d'estiu (13-16/7 Alcorcón)
Xavier Baeza: Ir. en 200 i 400 lliures

~"*,,,.
2n. en 100 lliures

Iñaki Diez: Ir. en 1500 lliures
3r. en 400 lliures

Crist.Montalbo: la. en 800 lliures
3a. en 400 llires

Campo Estatal Escolar (9-13/7 Madrid)
Anna M. Baeza: la. en 100 papallona

2a. en 200 papallona
3a. en 200 estils

Diego Ortega: 2n. en 400 lliures
L. Esguevillas: 3r. en 200 papallona

Campo de Catalunya Absoluts d'estiu (29-30 /6 1-2/7)
Adolf Coll Ir. en 50 i 100 lliures

2n. en 200 200 estils

Campo de Catalunya Absolut nivell A
Adolf Coll Ir. en 100 lliures

Ir. en 200 estils <récord Campionats)
2n. en 100 papallona
3r. en 200 lliures

Ignacio Diez: 2n. en 1500 lliures
RELLEUS 4xl00 lliures: 2ns. classificats
(x. Baeza, X.Diez, Miquel A.Diez, A.Coll)

ATLETISt1E.-

Durant la temporada 88/89, en la secció d'atletisme del C N
Reus Ploms, cal destacar l'organització de les seguents
competicions:
- ~ampionats de Catalunya de relleus categoria promoció,

Campionats Territorials Absoluts,
Gran Premi Ciutat de Reus, '
i la corresponent edició de la tradicional "Marcel.li

8ené".

De la oarticioació en els CamDionats d'Esoanva s'ha de
destacar:

En categoria Absoluta van obtenir minima de participació
2 atletes masculins i 4 femenins, amb el resultat de 2
finalistes homes, i en dones I finalista i 1 medalla de
bronze.

I

Absoluts: hi participen 10 homes i 11 dones, dels quals
s'obté 1 medalla d'argent, 2 de bronze i 5 finalistes en
homes i 1 d'argent, 2 de bronze i 6 finalistes en dones.

Promeses: hi participen 5 homes i I dona, deIs quals
CarIes Romero i Lluis Gibert es proclamen campions de
Catalunya en les proves de 400 m. i al~ada respectivament,
a més de dues medalles d'argent i una de bronze. En dones
Carme Bes també es va proclamar campiona de la categoria en
la prova de 400 m.

Junior: Obtenen minima de participació 12 homes i 8
dones, deIs quals Albert Segués en la prova de llan~ament
~de disc i Benjami Xruela en salt amb perxa, es proclamen
Campions de Catalunya, a més de 2 medalles de plata, 2 de
bronze i 1 finalista. Quant a dones, Carme Romero també va
proclamar-se campiona en la prova de 800 m., a part
d'obtenir-se 2 medalles més de plata, 2 de bronze i 4
finalistes.

En els Camoionats Territorials Absoluts s'han de
destacar: els 14 títols de campions, 12 sub-campions i 8
tercers llocs, aconseguits pels atletes masculins i els 13
campionats, 11 sub-campionats i 7 medalles de bronze
aconseguits per les atletes femenines.
~
Quant a competicions per Clubs i a nivell absolut, es va
participar en la Lliga Catalan~ de 19 divisió tant en homes
com en dones, aconseguint l'equip masculi la 4g pla~a i el
femeni la 5g.

També a nivell absolut es va participar en la Lliga
Nacional de Clubs de 2g categoria, arribant ambdós equips a
semifinals.

Tanmateix, en la LLiga Nacional Junior, l'equip femeni es
va classificar per a la final, on va obtenir la sisena
posició i l'equip masculi va ser semifinalista.

S'han de ressaltar els atletes: Núria ToldrA, Carme
Romero, Carme Bes, Jesús Montoliu i José Luis Velasco, els
quals van ser concentrats en diverses ocasions per la Reial
Federació Espanyola d'Atletisme.



BA5QUETBOL.-

Els resultats obtinguts pels nostres equips participants en
el campionat Territorial, de Catalunya i Estatal, s6n
aquests:

A nivell de RAnking CatalA Absolut de la Temporada
BB/B9,hem d'assenyalar que en l'equip masculí tenim 10
atletes entre els 10 primers classificats de l'esmentat
rAnking, 25 entre els 25 primers i 42 entre els 50 primers.
Dins l'equip femení tenim 11 dones classificades entre les
10 primeres, 22 entre les 25 primeres i 41 entre les 50
primeres.

0, ••• _"".

Territ. "prefetent", classificatori pel
Catalunya, hi participen els equips Cadet
"B", l'equip Infantil Femení i l'equip Cadet

Per equips:
Un molt brillant 3r. lloc a la lliga nacional de 3
bandes -2a. categoria- en el primer any de
participació en aquest Campionat. Per un sol punt
no vArem aconseguir disputar la promoció d'ascens a
la categoria superior.

BILLAR.-

Una molt bona temporada quant a l'equip i individualment.
Els millors resultats han estat aquests:

Individual:

5~ lloc al Campionat d'Espanya absolut, a la
modalitat banda la. Cato del nostre jugador Josep
Ll. Liarte.

A.- Campionat d'Espanya

Els equips senior f. "A" i "B" prenen part a la Lliga
Estatal de la. Divisió "B" - grup "B", i al Campionat de
Catalunya 2a. categoria, grup 1, respectivament.
El Juvenil Femení, al Campo Territorial de Barcelona, grup
1-
Al campionat
Campionat de
Femení 11 A"
Mascul í nA".

L'equip Juvenil Masculí, pren part al Campionat
Territorial, classificatori pel Campo de Catalunya.
El Cadet masculi "B" participa al Campo Territorial Obert
Promoció, classificatori per optar a la final deIs Jocs
Esportius de Catalunya.
l'equip pre-infantil masculi, pren part al Campo
Territorial de promoci6, classificatori per al Campionat de
Catalunya.

Campionatal1r lloc
Territorial

Campionat Catalunya
" Territorial, fase

Campo Espanya.
la fase de Catalunya,
del C. d'Espanya.

3r lloc Campionat "obert" Territorial

Ir lloc c. "obert" Territorial
4t. lloc a la fase final del C.
Catalunya
3r lloc Campionat "obert" Territorial

4t lloc al
Ir
classificatoria
2n lloc a
classificatbria

9~ lloc a la Lliga Estatal de la.
Divisió "B" (manté la categoria)
2n lloc al Campionat de Catalunya 3a.
Categoria del grup 1.
12~ lloc a la fase final del Campionat
de Catalunya 3a. Categ.

Infantil F.

Cadet F. "B"

Cadet F. "A"

Juvenil F.

5~nior F. "B"

5~nior F. "A"

5~nior M. 13~ lloc Campo de Catalunya
2a. Cato del grup 3r. B.- Campionats de Catalunva

Junior M. 12~ lloc Campionat
Autonomic de Barcelona, del
grup 5.

Per equips:
Semifinalistes a la lliga catalana de clubs de
Catalunya.

Les competicions on prenen part els nostres equips són les
seguents:

15~ lloc Campionat
Autonomic de Barcelona, del
grup 5.

Ir. lloc al Campionat "obert"
Territorial, del grup "Baix Camp".
2n. lloc fase final del Campionat
"obert" Territorial.

Juvenil 1'1.

Cadet M. "A"

Cadet M. "B"

Infantil M.

4t. lloc
"PREFERENT" ,
autonomica del
2n lloc
Territorial.

Campionat Territorial,
classificatori per la fase
Campionat d'Espanya.
al Campionat "obert"

Individual:

Juqador ModalitatCateqoriaClassificació
Mariscal

3 bandes2a. 4t.
Vidiella

"3a.Campió Catalunya
Liarte

Cuadre 47/1la.5~.
Rull

Ll iure2a. 3r.
Liarte

Bandala.Sots-Campió Cato
Balsells

"2a. 3r.
Mariscal

"2a. 5~.
Liarte

Quadre 71/2la.5~.

Organitzaci6 de Campionats:
Campionat de Catalunya, 3 Bandes, 3a. Categoria
Campionat Provincial 3 Bandes per parelles



Una vegada acabada la XXX edició de la Volta Ciclista a la
provincia de Tarragona, venim a resumir la memoria de les
nostres activitats.

La secció ciclista del C N Reus Ploms fou creada l'any
1953. Des de fa 25 anys hem vingut posant en marxa la Volta
Ciclista a la Provincia de Tarragona, la prova més antiga
del calendari ciclista espanyol.

Tota la provincia ha viscut les vicissituds de la carrera,
doncs fins 52 pobles han vist passar la Volta pels
diferents indrets, aplaudint aquesta prova provincial
d'affeccionats, inscrita al calendari Internacional de
carreres de la UCI.

Enguany i des del 26 al 30 de juny, sortint de Montbrió del
Camp, hem estat a Alcanar, El Morell, Tarragona,
Torredembarra, Vilaseca i Reus.
17 formacions ciclistes i 119 corredors han pres part en la
XXX edició, i de les quals tres d'ItAlia, Fran~a i Holanda.

Durant tot el mes de juliol tingueren lloc al nostre
estatge social uns cursets d'ensenyament, organitzats per
la Secció i amb el patrocini de l'IMAC.

A la "Copa Tarragona" per equips de 4 jugadors, l'equip "A"
ha superat les diferents eliminatories i es troba
classificat per disputar les semifinals, que tindran lloc a
mitjans del proper mes de febrero

L'escola d'Escacs ha anant funcionant tot l'any, a excepció
deIs mesos d'estiu.

Els dies 1 i 2 de juliol ens va ésser igualment confiada
per la Federació Provincial l'organització del Primer
Campionat Provincial per Equips, de partides de mitja hora,
amb una participació d'una cinquantena d'equips. Aquesta
competició, en haver estat inclosa dintre del programa
d'actes de la Festa Major, va atraure a nombrós públic,
cosa que va fer que el Pavelló vell es vegés molt
concorregut, tant de jugadors com d'afeccionats.

Donat el creixent auge que estA prenent aquesta
espectacular modalitat de partides rApides, es disputA amb
carActer social el Ir. Trofeu Joan Piñol, instaurat pel
President de la Secció com a Promoció d'aquesta modalitat,
coneguda també com d'Escacs Actiu.

Prova A. SAnchez,
del 92 i component de

guanyador de la
per a l'Olimpiada

Va resultar
pre-seleccionat
l'equip ADO-92.

El nostre pressupost ratlla els 10 milions de pessetes, que
tractem de cobrir amb ajuts de firmes comercials i el molt
estimat de la Generalitat.

Prop de 300 persones formen el contingut de la prova, entre
corredors, directors, serveis oficials i d'altres, que any
darrera any organitzem la secció ciclista del Club Natació
Reus "Plorns".

A partir del Ir. de novembre s'estA jugant el Campionat
Territorial per Equips, on vam inscriure un equip a la
segona categoria idos equips a la tercera categoria.

Pel Consell Comarcal del Baix Camp ens fou confiada
l'organització del Campionats Escolars en les categories
Infantil i Cadet, en els quals participaren 66 jugadors,
repartits entre nois i noies.
Aquesta competició tingué una durada de 6 rondes.

HOQUEI DA"UNT PATINS.-.,

1990 estem ja en el pla de confirmació de les etapes,
com també de la participació deIs equips.

Pel
així

ESCAcs.-

La primera activitat de l'any ha estat la disputa del
Campionat Social, amb una participació de 30 jugadors,
repartits en tres grups de 10 jugadors cadascun.

S'ha participat, amb un total de 10 jugadors, al IV Torneig
Obert de Tarragona -Memorial Josep Ma. Calbet-. De les vuit
jornades de que constava aquesta competició, disputada a
diferents localitats de la provincia, vam responsabilitzar
nos de l'organització de dues d'elles, i es van disputar
les partides al Pavelló vello

Amb motiu de la Festa Provincial deIs Escacs, se celebrA a
l'hotel Eurosalou un torneig de partides rApides de 5
minuts, on vam concórrer amb 2 equips.

;
La temporada 1988/89, l'equip d'aquesta secció va pujar a
la la. Divisió d'honor.

El llavors president de la secció, Sr. Joan Fochs, va
aconseguir refor~ar l'equip fitxant a jugador s que segons
refer~ncies, tenien aptituts per poder jugar a l'esmentada
divisió. Aquest esfor~ no fou recómpensat ja que no tan
soIs no es va classificar I'equip sinó que es va perdre la
Categoria, arrastran un d~ficit economic molt important.
Al comen~ar la temporada 89/90, la secció canviA de
president. El Sr. Emili Sisquellas entrava com a nou
president en substitució del Sr. Joan Fochs.

Actualment l'escola d'hoquei estA funcionant amb normalitat
amb un total de 22 jugadors. La resta i fins arribar a un
centenar, estan dividits en 2 grups de Benjamins, Alevins i
Infantil, 1 equip junior i el Ir. equipo

els organitzadors del
partides rApides de

deIs dos centenars de

EIs 14 i 15 de juny vam ésser
Campionat Provincial Individual de
mitja hora, que va reunir prop
participants.



la. prova de debutants
Patinadors que la superaren: Lídia Rovira, Esther Terrica
bres, M. del Mar Segarra, M. del Mar Lopez, M. del Carme
Javierre i Laura López.

PATINATGE ARTíSTIC.-

3a. prova de debutants
Cristina Torn~ i Anabel Soler

Campionat Estatal Aleví
Laura SAnchez, ea. Classificada.

Classificat

la. Classificada
bao

la. Classificada
4a.

3r. Classificat

3a.
5a.

Clubs
Ir.

Campionat Provincial per Clubs (Copa President)
Debutant Femení

Cristina Torn~ 3a. Classificada
Anabel Soler Ba.

Debutant Masculí
DamiA Gracia

Aleví Femení
Laura SAnchez, ea.
Meritxell Ferrando, 7a.
Infantil Femení
Susana Espinal
Beatriz Sánchez
3a. CateQoria
Monica Rom
Maribel Martos
ea. CateQoria B
Lluisa Beltran
Sandra Rodriguez
Classificació per
C. N Reus Ploms

Campionat de Catalunya de 2a. B
Lluisa Beltran, l4a. Classificada.
Sandra Rodriguez, lba.

LaureSalas,

"'~""""

Anabel Soler, Laia
i Damiá Gracia.

Campionat de Catalunya Aleví
Laura SAnchez, 5a. Classificada.

Campionat Provincial Aleví
Laura SAnchez, 4a. Classificada.
Isabel Calero, 7a. Classificada.
Meritxell Ferrando, Ba. Classificada.
Laia Gabarró, 9a. Classificada.

2a. prova de debutants
M. del Mar Segarra,
Mercad~, Montserrat Ras

Trofeu Sentís
Laura Lopez, ea. Classificada Aleví.
Lídia Rovira, 4ta." Benjamí
Esther Terricabres,ba.
Laia Sales, 5a. " Infanti 1
Marta Puig, bao

Campionat de Catalunya Infantil
Susana Espinal, 5a. Classificada.

Campionat Provincial Infantil
Susana Espinal, la. Classificada.
Beatriz SAnchez, Ba. "

Campionat Provincial 2a. B
Sandra Rodríguez, 3a. Classificada
Llu1sa Beltran, 5a.
Ruth Escot~, 7a.

classificacions,
els Campionats
deIs cadets i
en els mateixos

EIs m~s joves tamb~ obtingueren destacades
com ~s el cas deIs alevins, 3rs. en
d'Espanya de Grups d'Edat d'hivern i
infantils, 3rs. i 4ts., respectivament,
Campionats, celebrats a l'estiu a Riudoms.

Pugen de categoria per classificacions:
de 3a. Cato a ea. B pel campo provincial
Monica Rom, Maribel Martos i Cristina Vives.
De cato infantil a ea. B pel campionat Estatal
Susana Espinal

El fet m~s destacat de l'any 19B9 en aquesta especialitat
ha estat, sens dubte, l'organització per part del nostre
Club a les nostres instal.lacions del Ir. Campionat
d'Espanya d'Hivern, els proppassats dies 7 i 8 d'abril. En
aq~esta competició, que tenia lloc per primera vegada en la
historia d'aquest esport, van participar 75 socorristes de
tota la península i tamb~ de les CanAries i l'equip femeni
deIs Ploms va obtenir un meritori 4t. lloc.

SALVAnENT I SOCORRISME.-

A m~s, els nostres socorristes s'han proclamat Campions
d'Espanya Juvenils en Categories masculina i femenina
(Andorra de Terol), i Gemma Milian, Iolanda Estrad~, Esther
Marsillach, Eva Tapia, Eva Trinidad, Jos~ Ramon Rodriguez i
David Rodriguez van formar part de la Selecció Catalana que
va competir en un Torneig Internacionatl a Castres
(Fran~a).

(Barna)Merc~lade

Campionat Provincial de 3a. Categoria
Monica Rom, 3era Classificada.
Maribel Martos, 5ena
Cristina Vives, bena
Susana Vives, 10ena
Ma.Angeles Mtnez. l2ena
Noemi Nieto, l4ena

Campionat Estatal infantil
Susana Espinal, bao Classificada.

Campionat internacional Festes
(Catalunya-Nord d'Itália)
Susana Espinal, 10 classificada.



temporada 89/90, tenim 5 equips en

es disputa el 4t. Trofeu ·Ciutat de Reus"
els nois varen perdre i les noies el van

Pel que
categoria
acabar de
patides.

Altres compromisos deIs nostres socorristes, saldats tots
ells de manera ben digna, han estat els Campionats
d'Espanya Absoluts d'estiu celebrats a Tenerife, els
Campionats d'Espanya de Comunitats Autónomes celebrats a
Bilbao, el Trofeu Mediterrani de Lloret de Mar, el Trofeu
Caja Alicante celebrat a Alacant i altres competicions que
tingueren lloc a Santa Eulalia i Barcelona.

Medalles obtingudes pels nos tres socorristes:
Be.ma Milian: 2a. en Barca als Campo d'Espanya d'hivern

2a. en Barca als Campo d'Espanya d'estiu
3a. en Pilota als Campo d'Espanya d'estiu

D. Rodriguez: 2n. en Pilota als Campo d'Espanya d'estiu
Eva Trinidat: 2a. en Pilota als Campo d'Espanya d'estiu

< •• ...." ••

TENNIS.-

L'escola de Tennis és la base d'on han de sortir els
jugadors que actualment formen els diferents equips, en les
diferents categories (benjamins, alevins, infantils,
cadets, juniors i seniors).

Entre altres resultats cal destacar que el Ir. equip de
seniors, aquesta temporada s'ha consolidat en el Brup
d'Argent de 3a. Categoria al Campionat de Catalunya, on
estem entre els 32 equips millors de Catalunya.

El Ir. equip senior Femeni al Campionat de Catalunya ha
pujat a la categoria d'Or i es troba entre els lb millors
equips de Catalunya.

Individualment s'han assolit els seguents resultats:

Campió i Sots-Campió provincial alevi masculi
Sots-campiona provincial alevi femenina
Campió provincial infantil masculi
Campiona provincial infantil femenina
Sots-Canpiona provincial infantil femenina
Campiona provincial cadet femenina
Sots-Campions provincials dobles masculins absoluts

Per eQuips:

Campions provincials alevins femenins
Campions provincials infantils masculins
Campions provincials infantils femenins
Campions provincials cadets masculins i femenins
Sots-Campions provincials absoluts femenins
Campions de Catalunya infantils femenins (Categoria
Argent)

Actualment tenim dos jugadors, el Marc Mas i la Marisa
Pérez, becats per la Federació Catalana de Tennis, a la
Residencia Blume, fet insólit a la vida de la secció.

L'equip participant a la 2a. categoria va saldar amb
victories tots els enfrontaments de la fase
classificatoria, cosa que li ha donat dret a la
participació a la fase final', que determinara la
classificació deIs llocs primer al vuite. Un deIs equips de
3a. categoria, segon del seu grup, esta classificat per a
la disputa deIs llocs 9 al lb.

VOLEIBOL.-

La temporada 1988/1989 es va tancar sense gaire historia,
durant la qual, els equips senior van aconseguir mantenir
les categories corresponents.

Durant l'estiu, a més d'uns partits d'exhibició, les noies
guanyaren el Torneig de Volei-Platja de Torredembarra i els
nois el de Tarragona.

El 29 de setembre
de Voleibol, on
¡aconseguir.
Pel que fa a la
competició:

Senior Femeni - Campo de Catalunya de la. Divisió, (2a.
estatal)
Senior Masculi - Campo de Catalunya de 2a. Divisió (3a.
estatal)
.Juvenils nois i noies - Campionat de Catalunya Juvenils.
Cadet Femeni - Jocs escolars de la Beneralitat

Com a pre-temporada varem inscriure els equips senior a les
Lligues Catalanes previes al Campionat de Catalunya, en les
q~als els nois van aconseguir el primer titol important per
al club, en guanyar la Lliga Catalana de 3a. Divisió.

A hores d'ara ja es juguen els Campionats de Catalunya
seniors i juvenils mentre que els jocs escolars per a les
menudes encara no s'han encetat.

fa a l'equip senior femeni lluita per mantenir la
en una temporada de transició que servira per
conjuntar l'equip, ateses les altes i baixes

EIs nois, en canvi, són a un pas de classificar-se per a la
fase d'ascens de la. Divisió (2a. estatal)

Com es pot veure, en l'ambit provincial quasi s'han assolit
tots els titols possibles; aquesta temporada sera molt
dificil de poder repetir.

Aquesta secció va organitzar amb exit la Fase Provincial
del Trofeu Manuel Alonso, aixi com el campionat provincial
d'alevins.

Les noies juvenils quedaren primeres
problemes, mentre que els nois també
d'acoblar un equip pIe de novetats.

de grup, sense
estan en fase
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No volem acabar aquest resum de l'any, sense manifestar
l'agraiment als que feu possible el nos~re CLUB NATACIO
REUS PLOMS, als esponsors que doneu suport a l'activitat
deIs esportistes, entitats d'estalvi. particulars,
Secretaria General de l'esport de la Generalitat de
Catalunya, Excma. Diputació Provincial, i a l'institu~
Municipal d'acció Cultural. A tots moltes gracies.

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

CLUB NATACIO REUS PLO"S
gener 1990. ~,'
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