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MEMoRIA DE LES ACTIVITATS DE L'ANY 1990

Passem a informar-vos de les activitats que s'han portat a terme durant l'any

passat, havent-se procurat reflexar-hi totes les dades possibles del moviment
del Club.

Tot just comen~ar l'any, dos fets importants dignes de menció, varen tindre

lloc al nostre Club. D'una banda, la.selecció de Luxemburg visitava les nostres

instal.lacions per tal de jugar l'encontre internacional de tennis Taula contra

la selecció espanyola en part1t de 111ga europea de nac1ons, 1 l'altre, el

nedador Adolf Coll, establia els records estatal s absoluts de 50m. 111ures 1

100 m. 111ures. Sens dubte, mi110r no es pod1a comen~ar l'any.

Els membres de la Junta Directiva son els segUents:

P res 1dent

Sots-pres1dent adjunt

Sots-pres1dent esportiu

Sots-pres1dent econom1c
Secretar1

Sots-secretari

Tresorer

Comptable
Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Jord1 Gras 1 Mart1n

Enr1c Ollé 1 Rev1ejo
Xavier Creus 1 Gallofré

Pr1m1t1u Vallverdú 1 Roca

Pere Lluis V1rg11i 1 Ferré

Josep Baró 1 Fort

Josep Mercadé 1 R01g

Josep M. Basora 1 Sanjuan

Anton1 Castelló 1 Auqué
Anton1 Castelló 1 Latour

Joan Fernandez 1 Soto

Anton1 Velasco 1 Ram1rez

La com1ss1ó econom1ca, queda composta pels Srs. Josep Portal Serret, Joan Mas

Escoda, Tomas Llurba Alabart, Francesc Torrell Garreta 1 Joan Bosch Sarda.

El Comité de Garant1es, és el Sr. Artur Rabassa Pujol qu1 el preside1x.

En el decurs de l'any, només observem un canv1 de direct1u. El Sr. Joan Urgelles

que el .~ubstitue1x el Sr. Xav1er Creus 1 Gallofré. Al front de les secc10ns
esportives, aprec1em que h1 han hagut quatre canv1s. Han de1xat de preSidir-les

els Srs. Xav1er Creus Gallofré per la secc1ó de Billar; el Sr. Jord1 Trilla

P~m1es per la secc1ó de Tenn1s; el Sr. Ricard Ibañez Julia per la secció de

Voleibol 1 el Sr. Em111 S1squellas per la secc1ó d'hoque1 damunt pat1ns. Els

que presideixen ara aquestes seccions son els Srs. Josep S. Mariscal Guerra,

el Sr. Jord1 Gum~ Roselló, el Sr. Jaume Castanera·Ferrando 1 el Sr. Jordi Marca

Vallverdú, respectivament.

A tots ells els desitgem una bona 1 encertada gestió, plena d'exits, que confiem

compartir.

L'últim trimestre de 1'any, "neix" una nova secció, la de Triatló, essent el

pare, el Sr. 'P1tu' Casanovas, que passa a ser el President.

Les secc10ns del Club, són encap~a18des per:

Atlet1sme

Basquet
Billar

Ciclisme

Com1ssió de Natac1ó

Escacs

Bartomeu Balsells Balaña

Joan R. Gil Cuenca

Josep S. Mariscal 1 Guerra

Josep Ma. Maeso Rov1ra

Antoni Castelló 1 Auqué
Joan P1ñol 1 Cos



Enguany també, hem de deixar constancia dels am1cs assoc1ats que hens han
de1xat. Malauradament en són bastants els traspassats 1 d'entre tots, ens cal
nomenar el Sr. Joan Marca i Miró, soci núm. 1, ex-president i fundador de
l'entitat.

Hoque1 damunt pat1ns
Pat1natge Art1st1c
G1mnastica R1tm1ca
Tennis
Tennis de Taula
Tr1atlhó
Vole1bol

Jordi Marca i Vallverdú

Enr1c Esp1nal Romero
Neus Cumalat i Martor1
Jordi GumA 1 Roselló
Antoni PAmies Pamies

Josep Casanova 1 G11abert
Enric Castaneda i Ferrando

L'ENDAVANT continua la seva bona marxa, 1 malgrat que amb una mica de retras,

és a punt de sortir el núm. 11.

El Club, ha establert conven1s amb l'Ajuntament, escola esport1va d'est1u,

l'IMAC, Grup D'Empreses Repsol-Petroli, Ca1xa Tarragona, etc ..
Hem cedit les nostres 1nstal.lacions, o en alguns casos cobrant per despeses

minimes, a un grup de Funcionar1s de l'Excm. Ajuntament de Reus, Cos de Bombers,
Assegurances Reddis, Consell Comarcal de l'Esport, grups d'esportistes de la
comarca, com s6n escolars, associac1ons etc ..

Un any més, el grup escolar ARCE, torna a becar 12 esportistes del Club, que
pels seus merits 9sport1us i académ1cs s'ho merexien.

En acabar l'any el nombre total de socis era de 6810, i el moviment de tot
l'any i990 queda reflexat en el segUent grafi c:

L'escola de l'Esplai, es va interessar per les activ1tats esport1ves Que varem
dur 8 terme durant tot l'any p8ssat, mot1u pet qual se 11 va enviar tot allb

que fa referéncia a l'esport de totes les seccions.

- Jord1 Vernis 1 Bodró

- Lluís Borras i Colomé

- Josep Balsell 1 Pam1es
- Joan P1~ol i Cos

- Carles Montforte Te1x1dó
- Oscar Sotorra 1 El1as

- Jord1 Sanjuan 1 Mur
- I~ak1 Diez 1 Campos
- David Rodríguez Rodguez.
- Porf1 Navarro i Rocamora

ATLETISME Cristina Ru1z i Sanchez

BASQUET Montse Catala 1 Fortuny
BILLAR
ESCACS
G.RITMICA Iolanda V1d1ella 1 Romero 

HOQUEI
PATINATGE Laura Sanchez i Garc1a

TENNIS Marta Raspall 1 Bernaus
1. TAULA

VOLEIBOL Iolanda Mojón 1 Garc1a
NATACIO Eva hered1a 1 Caballero
SOCORRISME Ester Mars111ach i López
WATERPOLO .Iolanda Estradé i Sarda

A la revetlla de Sant Pere, ens trobavem una bona colla d'assoc1ats, 1 a 1'11

de setembre, en la celebrac1ó del dia del Club es lliura el V Trofeu Esport1sta
Destacat a:
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GrAficll de Socis _

La mitjana de socis de l'any 1989 fou de 6851 mentre que per l'any 1990 ha estat
de 7147 associats. Aquest augment considerable de soc1s, ens obliga a extremar
les mesures de vigilancia i per aixb, es varen ,contractar els serveis d'un

guarda de seguretat.

El concurs internacional de fotografia esportiva FOTOSPORT, ha arribat a la XI

edició, i amb el convenc1ment que tots plegats, concursants 1 patroc1nadors,
han fet de FOTOSPORT el capdavanter mundial de fotografia esportiva.

Per aquest motiu, una representac16 de la Junta Directiva, juntament amb el
Sr. Enric P~mies, erem rebuts pel Molt. Hrble. President de la Genera1itat de

Catalunya, Sr. Jordi Pujol 1 Soley.

La festa va ser llulda, amb bon amb1ent 1 moltes emoc1ons. AQuest d1a va ser

presentat of1c1alment l'h1mmne del Club, lletra del Sr. El1as 1 música del Sr.
Garc1a. Són aquests actes, en conjunt, que donen un amb1ent social 1 als quals
tots procurem passar-ho bé.
Com que de festes parlem, dir Que ens varem ~dher1r a la PLATAFORMA CIVICA en
favor de les nostres festes, les Quals han de ser escollides pel poble catala.

També amb caracter reivindicatiu, ens varem adherir a l'associació cívica

d'homenatge nacional al president Lluís Companys, en motiu dels 50 anys del seu
afusellament.

Al capítol de Serveis, podem afegir-hi el tema de les revissions mediques, que
a carrec dels pressupostos del Club, es fan a tots els esportistes federats de
l'Entitat. En total han estat més de set-centes rev1sions.

En el capítol d'obres i millores, fem constar que al llarg de tot l'any, entre

coses típiques d'un manten1ment habitual, podem destacar: l'arrenjament de la
pergola de la pista d'atlet1sme, millora del sistema de clorat de piscines,
arrenjament del passad1s de Secretaria, col. locació del rétol a l'entrada del
Club, repas general al pavel16 nou, enllumentat interior, bancs, detalls de
Jardiner1a, etc ..

NATACIO

L'any 1990 pot passar a la histbria del club com un dels més positius pel Que
fa a la comissió de Nataci6 pels exits dels seus esportistes.
Aixi comen ••a l'any 1990 amb el doble campionat d'Espanya absolut d'hivern
d'Ado1f Coll en les proves de 50m i 100m lliures, amb récords d'Espanya que va

repetir a l'estiu en la prova dels 100m lliures 1 el va confirmar com el millor



especialista de la distAncia de 1'Estat, la qual cosa li suposaria la inclussi6
en l'equip espanyol, que participarA, l'any i991, en els campionats del mon 8
Perth (AustrAlia) i on també va ser incles després de moltes diferencies amb
els estaments federatius un altre nedador del club, en Jordi Cervera, en
l'especialitat de les llargues distAncies.

També cal remarcar la bona temporada del Xavi Baeza, qui al final de la mateixa
fitxa pel CN Metropole, 3r en la prova dels 400m 11iures als campionats
d'Espanya absoluts d'estiu, 1 de l'Iñaki Diez, aquest any becat pel C A R, 2n
en la prova dels 1500m lliures als campionats d'Espanya absoluts d'estiu. Aixi
mateix, l'equip de relleus 4x200 m lliures composat per Adolf Coll, Alex
Casanovas, Iñaki Diez i Xavi Baeza assoli el sotscampionat d'Espanya absolut
d'estiu.

MEDALLES OBTINGUDES PELS NEDADORS DEL CN REUS PLOMS EN

~k$ CAMPIONATS DE CATALUNYA _~~SPANY~

Campionat de Catalunya d'hivern d'edats. 18/21 genero
S. Soronellas: 1a en iOO bra9a.

2a en 100 1 400 11iures.
2a en 200 i 400 estils.

3a en 100 1 200 papallona ~ 200 bra9a.
Anna M. Baeza: 2a en 100 i 200 papallona.

3a en 100 bra9a.

Campionat d'Espanya absolut d'hivern. Madrid, 1/4 febrero

Campionat escolar d'estiu a Reus, 2,3,9 i 10 de juny.

Campinats d'Espanya d'edats d'hivern. Saragossa, 9-11 febrero
Xavier Baaza: ir en 200 lliures.

2n en 400 1 1500 lliures.
Iñaki Diez: ir en 1500 11iures.

2n en 400 lliures.
3r en 200 lliures.

Alex Casanovas: 3r en 1500 lliures.

L. Esguevillas: 3r en 200 papallona.
Anna M. Baeza: 1a en 100 papal10na.

Campfonat de Catalunya de masters. Barcelona 9 de juny~

Carme Porta: 1a en 400 lliures i 50 eSQuena.
Rosita Odena:

1a en 50 bra<;a.
2a en 100 lliures.Jaume Feu:

ir en 100 estils.
3r en 100 lliures.Joan Elias:

ir en 100 lliures.
J. Casanovas:

ir en 100 estils i 50 esquena.

El club ha tingut representants en els equips espanyols que han participat en

diverses competicions internacionals: l'Adolf Coll, Xav) Baeza, Iñaki Diez 1
Anna M. Baeza.

Per edats, Xavi Baeza, Iñaki Diez i Anna Baeza obtingueren bons resultats sanse
oblidar a Silvia Soronellas, Alex Casanovas, Lluis Esguevillas, Diego Ortega,
Marcos Tendero, Alex Ros i David Rodriguez que assoliren, tots ells, primers

11ocs en els campi onats d'Espanya i en e1s de Cata 1unya en 1es respect ives
categories.

Aquest any hi hagueren campionats d'Espanya i de Catalunya en les categories
de mAsters i de veterans, en que la participaci6 del club fou certament positiva
de la mA de "Pitu" Casanovas, Carme Porta, Rosita Odena, Jaume Feu i Joan Elias.

En l'organitzaci6, el nostre club, per segona vegada en la seva histeria,
acollia els campionats de Catalunya absoluts de nataci6 d'estiu amb la presencia
en una de les jornades de les csmeres de TV3. Donada la seva modalitat "open"
vingueren equips de Portugal i d'Anglaterra, rebent felicitacions de tothom.
La representaci6 dels equips anglesos, s'interessa per les bones instal. lacions,

per poder-hi fer concentracions els seus nedadors internacionals per a
Barcelona-92.

També varem organitzar els campionats de Catalunya escolars de nataci6 i, com
cada any, els ja tradicionals trofeus "Ciutat de Reus" 1 "Ramon Barrera",
edicions que foren les de més participaci6, i també la travessia al port de
Salou inclosa en els actes de la diada del club.

A nivell tecnic, amb la direcci6 d'en Bas-Jam Stam, és destacable la tasca dels
monitors de club en la sempre dificil recerca de nous nedadors i la contractaci6

com a segon entrenador de nataci6, donada la incorporaci6 a la Mili d'en Jordi
Rodriguez, de l'Oscar Baella, també responsable dels equips de waterpolo.

WATERPOLO

Adolf Coll:

L. Esguevill as:
Diego Ortega:

S. Sorone 11as:

Marcos Tendero:

Alex Ros:

ir en 50 1 100 lliures.

ir en 50 i iOO 11. i 100 i 200 papallona
ir en 200, 400 i 1500 lliures.
3r en 100 lliures.
ia en 200 estils.

2a en 100 bra<;a.
3a en 400 lliures.
ir en 200 lliures.
2n en 400 i 1500 lliures.

ir en 100 bra<;a.
2n en 200 bra<;a 1 100 esquena.

Campionat de Catalunya absolut d'estiu. Reus, 5-8 juliol.

Campionat d'Espanya Masters. Sabadell 14-15 de juliol.

El nostre primer equip va recuperar, després de molts anys, la segona categoria
estatal i va assolir el 3r lloc al campionat de Catalunya absolut 2a categoria
després de l'ascens l'any anterior.

A les categories inferiors es va continuar fent la feina d'aprenentatge i de
promoci6 amb la participaci6 en els campionats de Catalunya d'edats i, per
primera vegada, es va constituir l'equip femeni de waterpolo del club que va
participar en el respectiu campionat de Catalunya absoluto

Adolf Coll:

Xavier Baeza:

Carme Porta:
Rosita Odena:

Josep Casanovas:

ir en 200 i 400 estils i 100 papallona.
2n en 200 lliures.
2n en 100 i 400 lliures.

2a en 400 11iures 1 100 eSQuena.
2a en 100 bra9a.
ir en 50 i 100 esquena.
2n en 100 estils.



ATLETISME

EQUIPS DE REllEUS MASCUlINS

Campionat d'espanya d'edats d'estiu. M~rida, agosto

Campionat d'Espanya d'edats d'hivern. Saragossa, 9-11 febrero

Campionat de Catalunya d'edats d'estiu. Girona,19-22 juliol.

Del campionat de Catalunya de promeses celebrat a les nostre pistes, destaquem
la participació de 6 atletes masculins i 2 femenins, resaltant la medalla d'or
obtinguda en la prova de llargada per Jesús F. Montoliu, a més d'una medalla
de plata, 3 de bronze i 1 finalista. En categoria femenina hi van haver 2
participants, aconseguint la medalla d'or Carme Bes en 400m, 1 medalla de plata
1 1 finalista.

De la participació en els campionats estatals s'ha de destacar:
En categoria absoluta van participar-hi 6 homes i 5 dones aconseguint 3
finalistes masculins i el sots-campionat en salt d'al~ada a carrec de Carme

Exp6sito.
En categoria promeses hi van participar 5 homes ; 1 dona, aconseguint 1
medalla de bronze en homes i una finalista en dones.

En categoria jún;or van participar-hi 5 homes i 4 dones, obtenint 1 medalla
de bronze en homes i en dones dues finalistes.

En categoria cadet hi van participar 3 atletes.

De la participació en els campionats Generals de Catalunya Absoluts, cal
destacar la medalla d'or en la prova de salt de llargada a carrec de Jesús F.
Monto11u, i 3 medalles d'argent i 3 finalistes d'un total de 12 participants
masculins.

Quant'a dones, obtingué medalla d'or en salt d'al~ada Carme Expósito, i també
2 medalles de bronze i 5 finalistes de les 8 participants que hi van assistir.

Durant la temporada 89/90 en la secci6 d'atletisme, cal destacar l'organització
de les segUents competicions:

Campionat Territorial de Fons.
Campionat de Catalunya categoria promeses.
Campionat Territorial absoluto
Gran Premi Ciutat de Reus.
Gran premi 'Marcel.li Gené'.

ir en 100 lliures.
2n en 50 i 200 lliures.
3r en 400 lliures.
2n en 1500 lliures.

3r en 100 papallona.
ir en 200 lliures.
3r en 400 lliures.

3a en 100 bra~a.
1a en 400 estils.

2a en 100 papallona i 200 estils.
3a en 100 i 200 bra~a.
ir en 50, 100 i 400 lliures.
ir en 200 i 400 estils.

3r en 100 papallona.

Xavier Baeza: 2n en 200 lliures.
3r en 100 lliures.Iñaki Diez:

2n en 400 i 1500 lliures.

Anna M. Baeza:
1a en 200 papallona.

3a en 400 estils.Cristina Montalbo:

3a en 800 lliures.

Adolf Coll:

Xavier Baeza:
Ifíaki Diez:

Campionat d'Espanya absolut d'estiu. Mat;Pó 23-26 juliol.

D. Rodriguez:

l. Esguevill as:
Diego Ortega:

S. Soronellas:

Anna M. Baeza:

2ns classificats en 4x 200 lliures.

Campionat de Catalunya ese. d'estiu. Reus,2-3 / 9-10 juny.

1rs classificats en 4 x 200 lliures.
2ns classificats en 4 X 100 lliures.
3rs classificats en 4 x 100 estils.

Campionat de Catalunya absolut d'estiu. Reus, 5-8 de julio1.

1rs en 4 x 200 lliures, i 4 x 100 11iures.

Campionat d'Espanya absoluts d'estiu. Mataró, 23-26 de juliol.

Al Campionat de Catalunya júnior, hi van ass;stir 6 atletes masculins, obte
nint-se 1 medalla d'or en la prova de llan~ament de disc acarree d'Albert

Segués;,aix1 com 1 medalla d'argent, 2 de bronze i 3 finalistes.
En categoria femenina la participació va tenir més exit, ates que, de les 9
atletes que van fer minima per assistri-h1, van aconseguir 4 medalles d'or a
carrec de: Merce Bes en 400m, Carme Romero en 800m, Núria Toldra en llan~ament

de pes i l'equip de 4X400 format per Angels Garcia, Merce Bes, Carolina Menendez
i Carme Romero, a més s'aconsegui 1 medalla de plata i 3 finalistes.

En els campionats Territorials absoluts s'ha de destacar els 13 titols de

campions, 7 de sub-campions i 5 medalles de bronze aconseguits en categoria
masculina i els 7 titols de campiones, 10 de sots-campiones i 7 medalles de
bronze en categoria femenina.

2ns classificats en 4 x 200 lliures.

Camp;onat d'Espanya d'edats d'est;u a Mer;da. Agost.

2ns c1ass;ficats en 4 x 200 11iures.

Quant a competicions per Clubs; a nivell absolut, es va participar en la ll;ga
Catalana de 1a d;vis;Ó tant en homes com en dones, aconsegu;nt els dos equips

c1assificar-se per a la fase final.

Quant a la ll;ga nacional, i per primera vegada en la historia de la secció,
es va arribar a disputar la final tant en homes com en dones.

1. _



BASQUET

Relaci6 de les classificacions obtingudes pels nostres equips participants en
el campionat Territorial, campionat de Catalunya i campionat d'Espanya, durant
tota la temporada 1989/90.

A finals de juny es va produir el canvi de Junta, amb 1'entrada d'un nou
President.

S'han pogut millorar les instal.lacions i resoldre algunes mancances. El
resultat ha estat l'augment de socis i del rendiment esportiu dels jugadors en
competici6.

Senior Femenf A
Senior Femenf B

Juvenl1 Femení
Juven 11 Mascu 11
Cadet Femeni A
Cadet Femenf B
Cadet Masculf A
Cadet Masculf B

Infantil Femenf
Infant 11 Masc. A

Infantil Masc. B

Pre-Infant11 M.

3r lloc a la Lliga estatal 1a Divisi6 B
4t lloc al campionat de Catalunya de 2a categoria, grup 1.
5e lloc a la final del campionat de Catalunya de 2a categoria.
Ascens al campionat de Catalunya de 1a categoria.

3r lloc al campionat Territorial de Barcelona, grup 1.
2n lloc a la fase final del Campionat Territorial.
2n lloc al campionat Territorial, categoria preferent.
7e lloc al campionat Territqrial, categoria preferent.
8e lloc al campionat Territorial, categoria preferent.
ge lloc al campionat Territorial, categoria obert-promoci6

dels Jocs esportius de Catalunya.
4t lloc al campionat Territorial, categoria Preferent.
5e lloc al campionat obert Consell Comarcal del Baix Camp,
dels Jocs esportius de Catalunya.

ge lloc al campionat "Obert" Consell Comarcal del Baix Camp,
dels Jocs Esportius de Catalunya.

ge lloc al campionat Territorial de promoci6.

Esportivament, els fets més destacables han estat els segUents:

l'equip a la "LIGA NACIONAL DE TRES BANDAS" i com a conseqUencia d'una brutal
reestructuraci6 de la segona divisi6 va perdre amb dignitat la categoria
nacional, fent cap a la categoria regional.

El mes de setembre i amb motiu de les Festes vam organitzar el "1 TROFEU

CIUTAT DE REUS". Va comptar amb la presencia de diversos campions estatals

i va guanyar-lo el nostre jugador Josep L. Liarte, imbatut.

L'equip de tres bandes, compost pels jugadors Liarte, Balsells, Mariscal,
Vidiella, Girón, Ceballos i Barenys, ha assolit un nou exit, en haver-se
classificat com ir i 2n de la fase inicial de la LLIGA REGIONAL. Ara jugarA

la fase final de Catalunya i, tot seguit, la fase d'ascens a la "LIGA
NACIONAL DE TRES BANDAS", i intentara recuperar la categoria que mai no havia
de perdre.

A títol individual, jugadors de la secció han aconseguit diversos campionats
i sUb-campionats de Catalunya.

Relaci6 de les competicions oficials federades en que prenen part els nostres
equips, durant la temporada 1990/91

Josep L.liarte Campi6 de banda 1a categoria (desembre).
Llufs Vidiella Campi6 de t.'·esbandes 3a categoría (mar~)

Josep Gir6n Sots-campi6 de tres bandes 3a cat.(nov.)

L'any 1990 ha estat un any important per a la secci6. S'han prodult uns fets
molt interessants per a nosaltres en connexi6, si s'escau, amb el "boom" que
ha prodult el billar a Espanya. Té molt a veure la projecci6 constant en els
mitjans de difussió, especialment la televisi6.

"'

Senior Femenf A
Senior Femení B
Senior Masculí
Juvenil Femenf
Juvenil Masculf

Cadet Femeni A \
Cadet Femení B /
Cadet Femení C
Cadet Masculí A

Cadet Mascu 1í B
1nfant 11 Femen í
Infantil Masc. A

Infantil Masc. B

Lliga Estatal de 1a Divisi6 B, grup 8.
Campionat de Catalunya 1a categoria, grup segon
Campionat de Catalunya 3a categoria A.
Campionat Territorial de Barcelona, grup segon
Campionat Territorial, classificatori per al campionat de
Catalunya.
Campionat Territorial categoria preferent.
classificatori per al campionat de Catalunya.

Campionat Territorial obert dels Jocs esportius de Catalunya.
Campionat Territorial, categoria obert promoci6, classifi

catori per optar a la fase final dels Jocs esportius de
Catalunya.
Campionat Territorial obert dels Jocsesportius de Catalunya.
Campionat Territorial obert dels Jocs esportius de Catalunya.
Campionat Terrritorial, categoria Preferent, classificatori

per al campionat de Catalunya.
Campionat Territorial obert dels Jocs esportius de Catalunya.

B!LLAR

Destacades participacions en els Campionats d'Espanya i "opens" nacionals
de tresbandes, dels jugadors Liarte, Mariscali Garín aSan Javier (Múrcia),

Valencia, Madrid, Barcelona i Fuengirola (MAlaga).

En resum, estem molt satisfets del desenvolupament de la secció i dels resultats
assolits durant l'any 1990, essent molt bones les prespectives per aquest nou
any.

Dins el perfode tradicional, entre els dies 26 i 30 de juny, es va posar en
marxa la 31a edici6 de la Volta Ciclista a la provfncia de Tarragona.

El 1990, realitzArem la 31a edici6, i 26a d'ininterrompuda organització del
nostre Club, ates que fou l'any 1964 quan la varem reemprendre. L'exit esportiu
ha estat un feto Efectivament, ja que equips d'Holanda, Belgica, Fran~a,

Selecció pre-olímpica ADO 92 i altres de tots els indrets de l'Estat, fins a
117 corredors, varen sortir el dia 26 de juny de Montbri6 del Camp, per anar

a Alcanar, Deltebre, Amposta, Vila-seca de Solcina, Cunit, Tarragona 1 Reus,
final d'etapa, el dia 30 de juny.

El recorregut de la Volta a Tarragona compren practicament tota la provfncia.
Sortim del Baix Camp, visitem el MontsiA, el Priorat, el Tarragones, l'Alt Camp,

la Conca de BarberA, etc. amb un recorregut de prop de 80 pobles que veuen

l'esfor~ dels corredors afeccionats. Podria esmentar-se també com a pre-inici



d'una carrera professiona1, com aixi ha estat enguany, on el guanyador, una

vegada va acabar la Vo1ta, era fitxat per a un equip professina1.

~s una satisfacci6 per a la secci6 Ciclista del Club Nataci6 Reus P10ms
l'esdeveniment esportiu que representa la Vo1ta a Tarragona. Rebem ajuts de
firmes comercials, de la Genera1itat, del ajuntaments i del Conse11 Comarcal
del Baix Campo Tot aixo ens motiva a posar, any rera any, el 11ist6 més a1t,
tant a nive11 d'organitzaci6 com esportiu. El pressupost de i990 fou de deu
milions de pessetes, i el tractem de cobrir de la forma esmentada.

Un total de 382 persones han format enguany l'equi p de 1a Vol ta, entre

corredors, organitzaci6, serveis, premsa, radio, TV, etc. Ja anem pel 1991, amb
una previsi6 de pressupost de 12 mi1ions de pessetes. Ja hem comenC(at les
entrevistes de fina1s d'etapa, premis, etc.; tot de cara a consolidar-nos encara

més, perqué es parli de la Vo1ta a Tarragona, J de Tarragona i e1s seus pob1es,
arreu de l'Estat espanyo1 i més en11a de les nostres fronteres.

ESCACS

Després d'una bri11ant actuaci6 de 1'equip "A" al Campionat Provincial de segona
Categori a, obt ingué 1a segona p1a9a que 1i dona l'ascens automat ie a 1a primera
,Categoria Provincial.

A la final de la Copa Tarragona, disputada a les Borges del Camp, el nostre

equip es proclama campi6 de Segona Categoria, en imposar-se al conjunt del
Mas-roig.

Sots-campions de 2a i 3a en el Campionat Provincial d'Escacs actiu.

Guanyadors del Torneig de l'Amistat per equips, organitzat pe1 Club d'Escacs
Montb1anc i disputat en el transcurs de sis setmanes, en tres de les qua1s el
nostre equip esdevingué guanyador.

Els dimarts i els dijous de cada setmana, 11evat e1s mesos d'estiu, ha funcionat
l'Esco la d'Escacs i s'han fet 1es c1asses d'ensenyament i perfeccionament

d'aquest joc amb una nombrosa participació de nois en edat escolar.

Ha tingut 110c la segona edici6 del Trofeu Joan Piñol, d'Escacs actiu (partides
de mitja hora), i en aquesta edició Vicen9 Cos va ser el guanyador.

S'ha participat en tots e1s torneigs (individuals i per equips) organitzats per
la Federaci6 Territorial.

El campionat provincial de gent gran fou guanyat pel nostre jugador Josep
Fortuny.

Com ja és norma de la Secci6, s'aprofiten e1s dissabtes que no hi ha
competicions, per organitzar un torneig social de partides comentades, que ha
guanyat el jugador Fortuny, seguit a mo1ts pocs punts de distancia per Sanchez
Ir.

Recentment ha fina1itzat el Campionat Social, disputat en dos grups de 10

jugadors. J. Fortuny ha estat el guanyador de 1 grup "Primer" mentre que el jove
Artur Va11s ho ha estat en el grup "Segon".

A les nostres instal.lacions i en el transcurs de 1'any, hem organitzat diverses

rondes de l'"Open" Provincial individual -Memorial Josep M. Ca1bet, i també
la tota1itat de l'individual Provincial d'Escacs actiu, disputat en dues
maratonianes jornades. Ambdues competicions van haver de tenir 110c al Pavel16
ve11 del Club, ates que cadascuna de les esmentades competicions va comptar amb

una participaci6 que va osci1.1ar entorn de1s 200 escaquistes.

El Conse11 Comarcal de l'Esport ens va encarregar l'organitzaci6 del Campionat

Comarca 1 Escolar, a 1es categories infant i1 f cadet, tant en la fase
classificatoria, de 8 rondes, com les semifina1s i final.

Per ú1tim remarcar que en el transcurs de la temporada i d'acord amb les
destacades actuacions en les diverses competicions en que han intervingut, han

aseendit de categoria e1s segGents jugadors:

Josep Fortuny, de 1a a Preferent - VicenC( Cos,de 2a a 1a.

Josep M.Came11, de 2a a 1a

- Joe1 Moreno,de 3a a 2a.

X. Montserrat,

de 3a a 2a- J.M.Ba1ce11s, de 3a a 2a

,EOTQ-ª.1'..QR't

E"'Juany, la Bienna1 fou convocada exc1usivament sobre 1'esport femení. A la
vegada que retre homenatge a 1es mo 1tes dones que pract iquen esport - que
encara en mo1ts indrets no és acceptat com una activitat a que tenen tot el dret

-, voHem donar un "ai re diferent" a la ja tradicional Mostra. Hi van conc6rrer
704 fotografies (500 en b1anc i negre, i 204 en color) obra de 163 autors que
procedien de 28 palsos.

En la presentaci6 a Reus vam comptar aquesta vegada amb la va1uosa col. 1aboració
de l'IMAC. Les despeses d'organització i d'edició del cata1eg anaren a carrec
com altres ,anys del: Comite 01 ímpic Internacional, de la Secretaria General de

l'Esport i de la Caixa de Pensions "La Caixa".

Després de Reus, les 100 obres se1eccionades per a l'exposició passaren per
Manresa, Caste11ó, Girona, Balaguer i Barcelona. Com en les dues anteriors

biennals,~acabat el cicle, les fotografies s'han exposat a Lausanne, al Museu

del Comité Olimpic, des del dia 9 de gener lins al 17 de febrero Assistí a
aquesta darrera inauguració el nostre soci Enric PAmies que ha estat el
responsable de FOTOSPORT des de l'inici l'any 1970.

En la inauguraci6 de FOTOSPORT a Barcelona, a la seu del Museu i Centre
d'Estudis de l'Esport "Melcior ColetO de la Genera1itat de Catalunya, el nostre
Club feu ofrena al Museu d'una co1.1ecc i6 comp 1eta de 1es meda 11es de FOTOSPORT,
creades per a 1a nostra organi tzació per l'art ista reusenc Ramon Ferran i Pages.

A més a més de la premsa dels diferents llocs on s'ha,exposat FOTOSPORT (també
a SUlssa), que s'ha fet resso de la nostra Mostra, la publicaci6 barce10nina
EL MUNDO DEPORTIVO hi va dedicar tres de les pagines centra1s, la revista

madrllenya ARTE FOTOGRAFICO dotze pagines i la revista de fotografia belga
OBJECTIF tot un número comp1ert (32 pagines) amb la reproducci6 de tot un
venta11 de fotografies de les cinc darreres bienna1s. El president del COI, Sr.
Antoni Samaranch, va tenir la gentilesa d'escriure una presentaci6 de FOTOSPORT

per a aquesta pub1icaci6 belga.

Una vegada més, REUS i el nostre Club han estat noticia en mo1ts indrets, merces
a FOTOSPORT.



Delegat
Fisioterapeuta
Mecanic

GIMNaSTICA RíTMICA

La nostra secció és la benjamina de la casa (amb una participació de 62 nenes),

com a tal, pocs són els resultats extraordinaris els que de moment hem assolit.

El més important per a nosaltres és fer coneixer aquesta activitat a com més

quitxalla sigui possible, i no deixar de costat les classificacions obtigunóes
en altres nivells.

Ens varem presentar a les competicions organitzades per la Federació Catalana
de Gimnastica i per la Generalitat, i varem aconseguir els segOents resultats:

COMPETJCIONS ¡NDIVIDUALS

Comarcal .•..... 2 medalles d'or, 3 d'argent i una de bronze
Provincial ..... 1 medalla ó'argent

Catalunya ....•. 7é lloc

COMPETICIONS P~R CONJUNTS

Asso1frem el 6e lloc de Cata1unya, d'entre 21 participants. Per ser la primera

vegada que sortfem en competicions oficials ho considerem un exit.

La plantilla de l'equip senior es composa deIs segOents components: Josep M.
Torrell, pere Elias, Albert Delgado, Francisco Crespo, Jordi Palau, Xavier
Jounou, Joan Benftez, Josep M. BorrAs, Eduard Marca, Jordi Vernis i Jordi
Ivorra.

Preparador tecnic - Llufs Ferrer.
ffsic - Quim Ras.

- Paco HernAndez.
- Jordi Gras.

- Jordi Torroja.

La plantilla de l'equip júnior es va formar amb els segOents components: Javier
Sanz, Oscar Alfonso, Llufs Alcaraz, Jordi Fernandez, Jordi Llambrich, Xavier
Figueres, Josep Espasa i Gerard Amigó.
Preparador tecn1c - Joan Bonet.
Delegat - Cristóbal Alcaraz.

S'esmenta la baixa del jugador Eduard Marca per l'accident que va tenir el dia

15 de setembre i que el manté separat de l'equip una bona temporada, i la baixa
de Pere Elias per causes part1cu1ars.

L'equip senior va participar el 23 de setembre al "TROFEU 12 HORES" que
organitza cada any el CP CALAFELL junt amb e1s clubs de Cerdanyo1a, Ca1afell,
Horta, Ploms, Ca1afe11 B, GP Vilanova.
Cal destacar la incorporació del Sr. Josep M. Ferrando a l'equip tecnic de la
secció, com a coordinador esportiu i organitzador de l'Hoquei de base.

¡¡

El mes d'octubre s'inicien les competicions de l'equip senior amb la primera
fase de 1a divisió nacional.

Competicions durant l'any 1990 deIS nostres equips.

L'equip senior: Durant el mes de gener i febrer conc1ueix la Lliga nacional de
1a divisió, constitult pe1s segOents equips:

Aquesta fase fina1itzara el dia 27 de gener de 1991 i esperem mantenir la
categoria·.

Grup A ir Lloret

2n Espanyol
3r Cerdanyola
4t Vendrel1
5e Tenerife

56 Areces
7e P10ms

Be Ripoll
ge Cibe1es

10e Santutxu

Sentmenat
Vi lafranca
Vendre 1:1
PLOMS
Palma de Mallorca

Espanyo1
Cerdanyo1a
Areces - Astúries

Xuntanza- La Corunya
Massanet

~ECCIO __BAS_u¿'HOQUEI DAMUNT p~n~§

La secció d'hoquei base damunt patins va comen~ar els entrenaments el mes de
setembre, després del perfode de vacances, amb un total aproximat de 100 nens.
Es van inscriure al campionat territorial un total de B equips a les categories
de pre-benjamf 1 equip, benjamins 2 equips, a1evins 2 equips, infanti1s 2 equips
i Juvenil 1 equipo

La Secció estava dirigida pel Sr. Emi1i Sisquel1as, el Sr. Victor Baiget com

a delegat, el Sr. Anton Raja com a director tecnic de l'equip, i com a jugadors
e1s seguents: Pere E1ias, Rubén Escuté, Anton Palau, Joan Benftez, Jordi Vernis,
Jaume Porta, Jordi Pa1au, Eduard Marca, J. Francesc Franch i Pere Espuny.
El total de punts a la classificació és de 13 i amb un total de 45 gols. Al
final es manté la categoria.

Tot seguit s'inicia la LLIGA CATALANA constitulda pe1 Geeg, Vendr~ll, PLOMS,

Ripoll, Manresa i Vilafranca, que no es pot fina1itzar per no presentar-s'hi
alguns dels participants.
Poc temps abans de fina1itzar la temporada s'incorporen a la junta els segOents
membres: Ramon Casas, Josep M. L1ambrich, Ramon Salas i Jordi Marca. El mes de
setembre assumeix la presid~ncia de la secció el Sr. Jordi Marca.

Després d'un perfode de vacances s'inicien tot seguit les activitats esportives
de la secció el dia 16 d'agost, per tal de completar la preparació ffsica i

tecnica deIS jugadors per a la propera temporada que comen~a a primers
d'octubre.

CLASSIFICACIONS: - Pre-benjamins - 2n
- Benjamins A - 2n
- Benjamins B - 5e
- A1evins A - 2n
- A1evins B - 3r
- Infantils A - 2n
- Infanti1s B - 5e
- Juvenils - 4t



Campionat d'espanya Infantil.
Laura Sanchez 6a C1assificada

Campionat de Cata1unya Infantil.
Laura Sanchez 5a C1assificada

Campionat Provincial Infantil.
Laura SAnchez 1a C1assificada
Laia Gavarró .•......... iDa
Meritxe11 Ferrando ..•.. 11a

Campionat Provincial de tercera Categoria.
Beatriz Sanchez .•...... 9a C1assificada
Cristina Torné ..•...... 13a

Ange1s Martinez 14a

Femenina) .debutants (Categoria
3a C1assificada
9a
14a

Campionat Provincial de
M. del Mar Segarra .....
Gemma Gonza1ez ...•.....

Marta Puig ..........•

Per tancar la temporada es va celebrar al nostre pavelló el campionat "5 Hores

d'hoquei" categoria benjamins. En aquest torneig, hi va participar un equip de
cada una de les nostres provincies juntament amb els dos equips benjamins de
la nostra secció.

Van quedar classificats per a la fase del campionat de Catalunya e1s equips
alevins A, a1evins B i infanti1s.

També es va participar al campionat "Copa Diputació" amb e1s resu1tats segUents:

Benjamins B - 2n C1asificat
A1evi B - ir
Infantil 2n

Pre-benjamins 2n

L'equip dels a1evins va participar al primer campionat d'hoquei base de Sicoris
(L1eida). Vam ser e1s primers c1assificats, vam aconseguir el premi al mi110r
equip i el premi a l'equip menys golejat.

Comen9a l'any en plena competició de L1iga, constitulda pe1s segUents equips:
CN Reus PLOMS, Reus D. B, P1a de Sta. Maria, F1ix, Ca1afe1l, Vila-seca,
Montb1anc, Reus D. A, Dertusa, Va11s, Cambri1s i l'Esp1uga de Franco1;.

E1s components del nostre conjunt són: A1bert Delgado, Gerard Amigó, Pere Roig,
Jordi L1ambrich, Josep Espasa, J. Francesc Franch i Miquel Pérez.
El preparador tecnic és el Sr. Badia i el de1egat de l'equip és el Sr. A1caraz.

Aquesta L1iga combina equips seniors i júniors. El nostre equip va acabar la
competició en el 3r 110c de1s júniors.

Campionat Provincial Segona Categoria B.
Susanna Espina1 1a C1assificada
Sandra Rodriguez 3a
L1ulsa Be1tran 58
Maribe1 Martos 9a
Monica Rom 13a
Ruth Escuté •........... 16a

Campionat de Cata1unya Segona categoria B.
Susanna Espina1 3a C1assificada
L1ulsa Be1tran •........ 13a "

Sandra Rodriguez 17a

PATINATGE

Campionat d'Espanya segona categoria B
Susanna Espina1 ........• 4a C1assificada
L1ulsaBe1tran .•••..•... 16a "

(Amb aquest resu1tat, Susana Espina1 puja a 2a Categoria A)~
Patinadores que van
Monica Carrera

alga FernAndez
M. del Mar Gili

Lidia López
Angela Blanco

superar la primera prova de debutants:
M. Conchi G6mez
M. Roser Bulto
M. José Barrera

Marta Cayue1a

Campionat Internacional Pontedera (Italia)
Laura Sanchez 1a C1assificada (Categoria Infantil)
Susanna Espinal .., 7a Class1ficada (Segona Categoria "B")

Criterium l'Hospita1et de l'Infant
Susanna Espinal 6a Classificada

Capionat Provincial de debutants (categoria Masculina).
DamiA Gracia ....•...... 3r C1assificat

Patinadors/es que van

M. del Mar Segarra
Marta Puig
Silvia HerMia

Patinadores que van
M. del Mar L6pez
Lidia Rovira

Laura López

superar la segona prova de debutants:
Ester Terricabras
M. del Mar Gili

superar la tercera prova de debutants:
Laia Salas
Gemma GonzA1ez
DamiA GrAc ia

Copa President Categoria debutants mascu1ins
Damia Gracia · 3r C1ass1ficat

Copa President Categoria debutants femenins
M. del Mar Segarra 3a Classificada
Silvia Heredia 7a

Copa President categoria infantil
Laura Sanchez 1a C1assificada
Meritxe11 Ferrando 7a

Copa President tercera categoria
Beatriz Sanchez •.......• 7a Classificada
Cristina Torné .........• iDa



Copa President segona categoria B
Susanna Espinal 1a Classificada
Llulsa Beltran ........•. 2a "

Copa President Categoria Parelles mixtes
Roser Bultó .

Gerard Virgili ......•.. Tes Classificats

Copa President per equips
CLUB NATACló REUS PLOMS 2n Classificat

TENNIS

L'escola de Tennis és la base d'on han sortit els jugadors que actualment formen

els diferents equips, amb diferents categories (benjam1ns, infantils, cadets,
júniors i seniors) masculines i femenines.

Els nostres equips han participat en tots els campionats provincials i de

Catalunya en les diverses categories amb els segOents resultats destacats:

- Campions provincials "fins tres punts" masculins.
- Campions provincial s "Consolació" masculins.
- Campions provincials júniors femenins.

- Campions provincials cadets masculins i femenins.
- Sots-Campions provincials infantil masculins i alevins femenins.

En el campionat de Catalunya per equips senior masculins, se segueix en la
categoria d'argent, després de fer la promoció per pujar a oro En la categoria
femenina, s'ha aconseguit mantenir la categoria d'or.

Individualment, s'han assolit com a més destacats els segOents resultats:

Albert Rius, sots-campió provincial infantil.

Marc Mas, campió provincial cadet i sots-campió provincial júnior.
Marisa Pérez, campiona Provincial cadet i júnior, i sotscampiona provincial
absoluta.

Lluis Miró, campió provincial absoluto

El nostre jugador Marc Mas va ser el campió del Petit master del circuit juvenil
d'estiu en la categoria cadets, organitzat per la Federaci6 Catalana de Tennis;
també va arribar a les semi-finals dels campionats de Catalunya de sub-15,

júniors i absoluts de 3a categoria.

Aquesta secció va organitzar amb exit els campionats provincials de cadets i
júniors categoria masculina i femenina, tot que coincidiren amb la confrontaci6
internacional amistosa dels equips de copa davis d'Espanya i TxecoslovAquia,

disputats al nostre pavel16 cobert.

Continuem amb la nostra tasca de formació de nens i nenes a la nostra escola

de tennis, actualment hi ha quasi dos-cents alumnes.

TENNIS TAULA

Comen~a l'any amb l'encontre internacional de lliga Europea, entre les
seleccions d'Espanya i Luxemburg, essent un exit'tant esportiu com de público
En l'Ambit general, destacar la participaci6 als campionats provincials en
equips i en individuals. El primer equip es va classificar Te d'un total de
10.
En juvenils, van participar dos equips, classificant-se en 6e lloc d'un total

de 12 equips. En equips infantils participavem amb 5 equips classificats en 3r
lloc d'un total de 15 equips, cosa que permermet participar a la lliga Catalana
que s'instaurA per primera vegada. Indiv1dualment, el 5e lloc d'Albert pascual
en 1a categoria. En infantils, el 6e lloc de Jesús Loren y en Alevi el Te lloc
de Velasco.

D'en~A que som plomistes no havíem tingut mai una temporada tan favorable com
la del 1989/90. A més del campionat de Lliga Catalana de 3a divisi6 amb l'equip
sen10r masculí ja esmentat a l'anterior memária, els nostres equips han
aeonseguit els segOents guardons:

* Pel que fa a 1'equip sen10r femeni, a més de lluitar per 1'aseens de
categori a que no va poder aconsegui r, va quedar sots-campi6 de 1a L1iga
catalana de 2a div1si6, grup C.

* L'equip senior masculi va mantenir la categoria i va proclamar-se sots-campi6
del campionat de Catalunya de 2a divisi6, grup B.

* A 1'estiu, les noies van guanyar el trofeu de Voleibol - Platja de Tarragona.

L' 1nici de la temporada 1990/91 ens ha donat allá que vulgarment en diem "una
de freda"i una de calenta", ja que 1'equip senior femeni només podrA lluitar
per evitar el descens de categor1a, en haver quedat sense "chanceo en el grup
classificatori.

En canv1, el senior masculi farA la fase d'ascens a 1a catalana (2a divisió
nacional) en haver quedat segons del seu grupo Els dos equips juvenils no van
poder classificar-se per a la fase final del campionat de Catalunya, i es vam
haver de conformar amb jugar la Copa president per procurar ser la propera
temporada als campionats juvení 1s de 1a divisi6. L'equi p cadet femeni, com l'any
passat, jugaran als Jocs Escolars de la Generalitat de Catalunya.



No vo1driem acabar aquesta memoria sanse que en nom de tots e1s membres de la

Junta Directiva, agrair a1s membres de les seccions, l'ajut que ens han donat

a l'hora de confeccionar aquesta memoria, i si ens em deixat que1com a dir, us
demanem una a1tra vegada la vostra col. 1aborac16, envers nosa1tres, que restem
sempre a la vostra disposici6.

La Junta Directiva.

CLUB NATACló REUS PLOMS 1991


