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Fa un any aproximadament, us anunciavem el cobriment de la
piscina de 25 metres. Una llarga llista d'inconvenients tecnics
no ens han permes de portar-la a terme al llarg de 1991, pero
ara, una vegada superats tots els entrebancs, us podem anunciar
que per fí, és una realitat.
Aquesta obra servira dones, per a descongestionar
activitat natatoria que hi ha al nostre club
evidentment, per a poder oferir uns millors serveis a
massa social.

La posta en marxa de la piscina durant tot l'any, permetra el
triple objectiu de la nostra entitat (l'ensenyament o formació
esportiva, els entrenaments i competicions i d'esbarjo). Aquesta
vella-nova instal.lació, sera un fet a finals del mes de maigo
Aixo ens permetra estabilitzar el nombre de socis, que a finals
del mes de desembre era de 6825.

Els components de la Junta Directiva són els segtients:

President
Sots-president adjunt
Sots-president esportiu
Sots-president economic
Secretari
Sots-secretari
Tresorer
Comptable
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Jordi Gras i Martin
Enric Ollé i Reviejo
Xavier Creus i Gallofré
Antoni Castelló i Latour
Pere Lluís Virgili i Ferré
Josep Baró i Fort
Josep Mercadé i Roig
Josep Gené i Marcó
Josep M. Altes i perelló
Antoni Castelló i Auqué
Joan Fernandez i Soto
Antoni Velasco i Ramirez

La comissió economica, queda
Serret, Joan Mas Escoda, Tomas
Garreta i Joan Bosch Sarda; el
pel Sr. Artur Rabassa i Pujol.

composta pels Srs. Josep Portal
Llurba Alabart, Francesc Torrell
Comité de Garanties, és presidit

En el decurs de l'any, s'han produYt diferents canvis de
directius. El Sr. Primitiu Vallverdú i Josep M. Basora, han
deixat d'ocupar elscarrecs de sots-president economic i
comptable respectivament. Antoni Castelló, deix el carrec de
vocal per encap~alar el de sots-president economic. S'incorporen
Josep Gené com a comptable i Josep M. Altes com a vocal.

Les seccions també han sofert alguns canvis de directius. Han
deixat de presidir-les els Srs. Josep S. Mariscal, Jordi Guma i
Jordi Marca, de les seccions de Billar, Tennis i Hoquei
respectivament. Qui les presideixen ara són els Srs. Josep L.
Liarte, Josep Gené i Xavier Creus, respectivament. A tots ells
els desitgen una bona i encertada gestió plena d'exits, que
confiero compartir.



També hi
finals de
L'equip de
permanent,
millorar-lo

han hagut canvis en la direcció del Bar-Restaurant. A
novembre se'n feia carrec el Sr. José Magdalena.
col.laboradors que té i la iniciativa d'empenta

han servit per a donar-li un altre caire i per
dia a dia.

Les seccions del Club, són encap~alades per:

Atletisme
Basquet
Billar
Ciclisme
Comissió de Natació
Escacs
Hoquei damunt patins
Patinatge Artistic
Gimnastica Ritmica
Tennis
Tennis de Taula
Triatlhó
Voleibol

Bartomeu Balsells Balaña
Joan R. Gil Cuenca
Josep L. Liarte
Josep M. Maeso Rovira
Antoni Castelló i Auqué
Joan Piñol i Cos
Xavier Creus i Gallofré
Enric Espinal Romero
Neus Cumalat i martori
Josep Gené i Marcó
Antoni Pamies Pamies
Josep Casanovas i Gilabert
Enric Castaneda i Ferrando

El concurs internacional de fotografia esportiva FOTOSPORT,
enguany en la seva XII edició, és un treball continuat, que amb
caracter bianual, és el capdavanter mundial en fotografia
esportiva, on al front de l'equip organitzador hi ha el Sr.
Enric Pamies i Carreté.

El dia 22 de mar~, el senyor Joan M. Pujals, President de la
Diputació, visitava les nostres instal.lacions i signava al
llibre d'Or de l'Entitat. Previament, una representació de la
Junta Directiva havia estat rebuda al Palau Bofarull per tal de
veure l'estat de les obres.

En el capítol d'obres i millares, fem constar que al llarg de
tot l'any, entre coses típiques d'un manteniment habitual, podem
destacar l'ampliació de la platja de la piscina de 50 metres, el
repas general al pavelló nou, l'enllumentat interior,
l'arrenjament de bancs, els detalls de Jardineria, etc .., i com
a obra més destacable l'arrenjament del sastre de la piscina
coberta.

L'ENDAVANT continua la seva marxa, i és a punt de sortir el núm.
14. Ens cal tot el vostre suport, els vostres suggeriments i les
vostres col.laboracions per tirar endavant una publicació que és
del soci i per al socio

El Club, ha establert convenis amb l'Ajuntament, amb el Consell
Comarcal del Baix Camp, amb l'escola esportiva d'estiu, amb
l'IMAC, amb el grup d'empreses Repsol-Petroli, amb el club de
disminuits Costa Daurada, etc ..
Hem cedit les nostres instal.lacions, o en alguns casos cobrant
per despeses mínimes, a un grup de Funcionaris de l'Excm.
Ajuntament de Reus, al Cos de Bombers, a la Policia Local, al
Consell Comarcal de l'Esport, a grups d'esportistes de la
comarca, com són escolars, associacions etc ..



Les festes
Tennis, la
del soci,
lliurava el

són sempre ben rebudes i cal destacar la diada del
revetlla de Sant Pere, que va tenir molt bona resposta
així com a la festa de 1'11 de setembre, en la qual es
V trofeu esportista destacat als seglients:

ATLETISME
BASQUET
BILLAR
ESCACS
G.RITMICA
HOQUE 1
PATINATGE
TENNIS
T. TAULA
TRIATLO
VOLEIBOL
NATACIO
SOCORRISME
WATERPOLO

Sara Tomas Agustí
Natalia Vaño Pujol

Raquel Galvan Guevara

Ma. LluYsa Beltran Ortiz
Anna Raspall i Bernaus

Laura M. Luetich Furlan
Marisa Gens Barbera
Sara Nuñez Fuentes
M. Rosa Gómez Ortega
Aranzazu Moreno Mendez

- Jesús Montolio alcon
- Antonio Jorge Fernandes
- Josep L. Mariscal Guerra
- Josep Fortuny Solé

- Jordi Palau Odena

- David Cortes Gómez
- CarIes Loren Alvarez
- Xavier del Pozo Coma
- Alfons Pou Canals
- Alex Casanovas Escoda
- Josep M. Plasencia Romera
- Juan José Rojas Espuña

Tot seguit,
Ramon Folch
femení, en
deIs anys.

es va fer entrega de l'escut d'OR de l'entitat a
i Folch, entrenador de basquet de l'equip senior

reconeixement a la seva dedicació i esfor9 al llarg

La festa va ser lluYda, amb bon ambient i moltes emocions. Són
aquests actes, en conjunt, que donen un ambient social i als
quals tots procurem passar-ho bé.

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

La part esportiva, es relaciona a banda d'acord amb les
activitats de cada secció, si bé volem destacar uns exits molt
importants, tant a nivell internacional com a nivell estatal, i
en especialitats esportives ben diferents; la natació, amb la
presencia deIs nedadors adolf Coll i Jordi Cervera al campionat
del món, i la d'Iñaki Díez, present al Campionat d'Europa júnior;
el basquet, per mitja del nostre primer equip femení que va
assolir, per primera vegada a la historia, l'ascens a la divisió
d'Honor i els Escacs, que van confirmar novament la capacitat
organitzativa de la gent de la secció en un campionat d'Espanya
juvenil. Així dones, tres fites més en aquest llarg caminar del
nostre club, que mereixen el reconeixement del món de l'esport i
que novament, es fan creditores de la nostra enhorabona.



COMISSIÓ DE NATACló

L'any 1991, i per primera vegada a la historia del nostre
club, van participar els nostres nedadors ADOLF COLL i JORDI
CERVERA en els campionats del món de natació que es van
disputar a Perth (Australia) els primers dies del mes de
genero També al llarg de l'any 1991 ha portat un altre gran
resultat com va ser el d'I~AKI DíEZ en els campionats
d'Europa júniors disputats a Anvers (Belgica) en la prova de
1.500 metreslliures assolint el 3r lloc amb una millor marca
estatal de la prova i edat.

L'Adolf Coll va continuar essent el millor especialista
espanyol en 'les proves de 50 i 100 metres lliures i així ho
va demostrar amb els títols d'aquestes proves en els
Campionats d'Espanya absoluts d'hivern, mantenint els seus
records estatals. També va formar part de la selecció estatal
absoluta que va participar en els Campionats d'Europa de
natació absoluts i en els Jocs mediterranis que es disputaren
ambdós a Atenes (Grecia), com a diversos encontres
internacionals arreu d'Europa. D'altra banda, fou escollit
"MILLOR ESPORTISTA PROVINCIAL ANY 1990".

L'Iñaki Díez a més del seu gran resultat abans esmentat, va
obtenir un 2n lloc en els Campionats d'Espanya absoluts
d'hivern en la prova de 1.500 metres lliures. En aquesta
mateixa prova, i a nivell d'edats va assolir el Ir lloc tant
en els Campionats d'Espanya d'hivern com en els d'estiu essent
el posse1dor de la millor marca nacional de la seva edat, així
com també en la prova de 400 metres lliures. També va
participar amb l'equip estatal júnior en diferents Mítings
internacionals.

Els bons resultats i la regularitat al llarg de la temporada
han fet que tant l'Adolf Coll com l'Iñaki Díez, ambdós becats
al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, i dins del Pla ADO
(Ajuda a l'Esportista Olímpic) tinguin serioses possibilitats
de partipar en els propers XXV JOCS OLíMPICS de Barcelona.

L'Anna M. Baeza, per la seva part, va obtenir el primer lloc
en la prova de 100 metres papallona, tant en els Campionats
d'Espanya júniors d'hivern com en els d'estiu i fou
seleccionada per participar en el Torneig 8 nacions a Roma.

El darrer mes de l'any va portar el debut com a internacional
júnior de David Rodríguez que, amb 13 anys, va participar amb
la selecció espanyola en el Míting "Jean Taris" que va tenir
lloc a París i que, a part d'aquesta fita, ~a obtenir durant
la temporada diversos primers llocs en els seus Campionats de
Catalunya d'edats a la vegada que és titular de la millor
marca de Catalunya en la prova de 200 metres estils.

També cal assenyalar els resultats assolits durant la
temporada en els seus respectius campionats a Josep Gené, Rosa
M. Gómez, Núria Rioné, Lluís Esguevillas, Sílvia Soronellas,
Alex Ros, Diego Ortega, Sara Núñez, Oscar Pisa i deIs menuts
Iratxe Arteaga i Josep M. Rosell.



Per equips, el club obtingué el 4t lloc en la 1 Lliga nacional
de clubs de la divisió disputada a Igualada i es va mantenir
per l'altre costat, a la primera divisió catalana.

En l'organització, vam acollir els campionats de Catalunya
masters i veterans, on els participants del club varen obtenir
uns bons resultats. Així mateix es van organitzar els anuals
trofeus Ciutat de Reus i Ramon Barrera, i també la tradicional
travessia al port de Salou, inclosa en els actes de la Diada del
club.

En l'aspecte
en la sempre
sacrificat,
col.laboració
Rodríguez.

tecnic, cal remarcar la tasca deIs nostres monitors
difícil recerca de nous valors en aquest esport tan
amb la direcció d'en Bas Jan Stam i amb la
d'en Oscar Baella i la reincorporació d'en Jordi

WATERPOLO

El rejoveniment i per aquest motiu la manca d'experencia, el
nostre primer equip de Waterpolo no va poder mantenir la
categoria de 2a nacional assolida l'any anterior, categoria que,
malgrat aixo, s'intentara recuperar en el decurs del campionat
que s'iniciara a principis de l'any 1992.

Per edats, és destacable la presencia cada vegada més gran
d'integrants dins els equips, i comen~a a donar fruit la tasca
iniciada, sobretot d'aprenentatge, l'any anterior. Quan a
l'equip femení constitu1t per primera vegada la temporada
anterior, s'esta dins un període de formació s'escursen les
diferencies tecniques respecte als altres equips catalans amb
molt més anys d'experiencia.

RELACIO DE MEDALLES OBTINGUDES 1 PARTICIPACIO DELS NEDADORS DEL
CN REUS PLOMS EN ELS DIFERENTS CAMPIONATS.

Campionat del món

- ADOLF COLL: 21e
Be

- JORDI CERVERA: 22e

Perth (Australia) 3/13 gener 1991

100 lliures
4 x 100 estils (record d'Espanya)
llarga distancia·

Campionat d'Europa absolut ~tenes (Grecia) 20/25 agost

- ADOLF COLL: 22e 100 lliures

Campionat d'Europa júnior Arnvers (Belgica) 1/4 agost

- IRAKI DíEZ: 12e
3r

400 liures
1.500 lliures (Millor marca nacional)



Jocs mediterrans Atenes (Grecia) 26 juny - 3 juliol
-------------------------------------------------------
- ADOLF COLL: 50 lliures

100 lliures

Campionats de Catalunya d'edats d'hivern

DAVID RODRíGUEZ: Ir100 i 400 lliures i 200 estils
3r

100 papallona
OSCAR PISA:

3r100 brac;a
SARA NúREZ:

3r100 papallona
EQUIP MASCULí:

3r4 x 100 estils
ALEX ROS:

-
3r

100 brac;a
SíLVIA SORONELLAS:

Ir100 esquena
3r

100 brac;a i 200 estils

Hi participarenD.Rodríguez, O.Pisa, M.A. Rodríguez,D.Sala
manca, M. Cercos, E.Rovira, F.Vazquez, S.Núñez, E.Carvajal,
M.Roldan, D.Ortega, A. de Felipe, A.Ros, D.Espadas,
A.Rodríguez, A.Sanchez, E.Nogués, A.Martínez, S.Soronellas,
V.Luna, I.Bausan i N.Callau.

Campionats Catalunya absoluts d'hivern -B-

JOSEP GENÉ:
ROSA M. GóMEZ:
EQUIP FEMENí:

Ir 200 lliures
Ir 100 i 200 esquena
Ir 4 x 100 estils
3r 4 x 100 lliures

Hi participaren E.Cortes, J.Gené,M.Rivadulla, C.Carvajal,
E.Marsillach, R.M.GÓmez, A. Calero i E.Heredia

Campionats Catalunya absoluts d'hivern -A-

ADOLF COLL:

IRAKI DíEZ:

ANNA M. BAEZA:

Ir 100 i 200 lliures i 100 papallona
2n 200 estils
3r 1500 lliures (categoria absolut)
Ir 200 i 1.500 lliures (categoria júnior)
2n 400 lliures (categoria júnior)
3r 200 estils (categoria júnior)

Hi participaren A.Coll, I.Díez, A. Casanovas, L. Esguevillas,
A.Baeza, N.Rione, C.Montalbo i J.Rodríguez.

Campionat d'Espanya infantil d'hivern

Hi participaren
S.Soronellas.

A.Ros, D.Ortega, D.Espadas, N.Callau i.
Campionat d'Espanya júnior d'hivern

IAAKI DíEZ:

ANNA M. BAEZA:

Ir 1500 lliures
2n 200 i 400 lliures
Ir 100 papallona

Hi participaren I.Díez, A.Baeza i J.Rodríguez.



Campionat d'Espanya absolut d'hivern

ADOLF COLL:

IRAKI DíEZ:

Ir 50 i 100 lliures
3r 200 lliures
2n 1500 lliures

Hi participaren A.Coll, I.Díez i C.Montalbo.

Campionat de Catalunya absoluts d'estiu -A-

ADOLF COLL:

EQUIP MASCULí:
IRAKI DíEZ:
ANNA M. BAEZA:

2n 50 lliures
3r 100 esquena
3r 4 x 100 lliures
3r 400 lliures (categoria júnior)
la 100 papallona (categoria júnior)
2a 400 estils (categoria júnior)
3a 200 papallona i 200 estils (júnior)

Hi participaren A.Coll, I.Díez, A.Casanovas, J.Gené, A.Baeza,
R.M.GÓmez i J.Rodríguez

Campionat d'Espanya escolar d'estiu

SíLVIA SORONELLAS: 3a 200 bra9a i 400 estils

Hi participaren A. Ros, D. Ortega, D. Espadas, S. Núñez, S.
Soronellas, N.Callau, E.Carvajal

Campionat de Catalunya absoluts d'estiu -B-

LLUíS ESGUEVILLAS: Ir100 i 200 papallona
2n

100 lliures
3r

50 lliures
NúRIA RION~:

2a200 bra9a
3a

100 bra9a
EQUIP FEMENí

3r4 x 200 lliures

Hi participaren L.Esguevillas, C.Carvajal, N.Rioné, A.Calero i
M.Rivadulla.

Jocs escolars de Catalunya d~estiu

JOSEP M. ROSELL:
lRATXE ARTEAGA:

Ir 50 lliures
la 50·esquena

Hi participaren S.Vazquez, H.Villaden,
J.M. Rosell, X.Mendoza, N.Nogues,
M.Carvajal, R.Folch i L.Reina.

X. Badia, A. López,
M.Gomez, I.Arteaga,



Campionats de Catalunya d'edats d'estiu

DAVID RODRíGUEZ:

EQUIP MASCULí:
DíDAC ORTEGA:
ALEX ROS:
SíLVIA SORONELLAS:
EQUIP FEMENí:

Ir 400 lliures, 100 esquena i 200 estils
2n 100 bra<;a
3r 4 x 100 estils
2n 200, 400 i 1500 lliures
3r 200 bra<;a
3a 100 i 200 esquena
3r 4 'x 200 lliures

Hi participaren D.Rodríguez, M.Cercos, E.Rovira, O.Pisa,
D.Salamanca, D.Baeza, F.Vazquez, S.Núñez, E.Carvajal, R.Arasa,
M.Gonzalez, E.Nogués, D.Ortega, A.Martínez, A.de Felipe,
J.Arteaga, A.Ros, D.Espadas, A.Sanchez, S.Soronellas,V.Luna,
N.Callau, I.Bausan, D.Galindo i A.Rosell.

Campionats d'Espanya Absoluts d'estiu

Hi participaren A.Coll, A.Casanovas i A.Baeza.

Gran Premi d'Espanya d'edats d'estiu

IRAKI DíEZ:

ANNA M. BAEZA:

lr 400 i 1500 lliures
3r 200 lliures
la 100 papallona
2a 200 papallona

Hi participaren l. Díez, L. Esguevillas, J. Rodríguez, C.Car
vajal, A.Baeza, E.Marsillach

Campionat de Catalunya master i veterans

CARME PORTA: la400 lliures i 50 esquena
ISABEL CERVERA:

la400 lliures
2a

100 estils
ROSA oDENA:

la50 bra<;a
CARION JOCELYNE:

2a50 bra<;a
3a

100 estils
VICTORIA DE PAZ:

3a50 bra<;a
PAQUITA RICO:

3a50 lliures
NúRIA CARRANZA:

la50 esquena i 100 estils
EQUIP FEMENí:

3r4 x 25 estils
JESúS MONFIL:

2n400 lliures
JOAN ELlAS:

Ir100 lliures
3r

400 lliures
...

FRANCESC CARRERAS:2n

100 lliures .

JORDI FONTBOT1;::

Ir50 lliures
2n

100 lliures
MARICHAL ANDRE::

Ir100 estils i 50 esquena
JAUME FEU:

Ir100 estils
2n

100 lliures
FERRAN CASTELLó:

Ir100 estils i 50 esquena
ANTONI CASTELLó:

2n100 estils

EQUIP MASCULí:

3r4 x 25 estils



A T L E T 1 S M E

La participació a la Lliga catalana de clubs de la categoria ha
estat un exit total, ja que ambdós equips van arribar a disputar
la final per aconseguir el títol. Les dones ho van fer a les
nos tres pistes, juntament amb les millors atletes catalanes, i
van aconseguir una quarta placa; els homes, desplacats fins a
l'estadi Serrahima de Barcelona, també van tenir una actuació
destacada. També van quedar classificats en quarta posició.

A títol individual cal destacar:
Campionat d'Espanya absolut celebrat a Montjulc: obtenen
mínima per assistir-hi 8 atletes:
José L. Velasco Se en llancament de martell
Jesús Montoliu 6e en salt de llargada
Carme Exposito 6a en salt d'alcada
Carme Romero 7a en 800 m llisos
Montse Benavent 8a en 10 quilometes marxa i record T. Absolut
Pau Bundó lle en 3000 m obstacles i record T. absolut

Campionat d'Espanya promeses celebrat a Sant Boi;
aconsegueixen mínima de participació 8 atletes, i destaquen:
Pau Bundó 1r en 3000 m obstacles
Albert Segués 2n en llancament de disc
Carme Romero 3a en 800 m llisos
Jesús Montoliu 3r en salt de llargada
Núria Toldra 8a en llancament de pes

Campionat d'Espanya júnior; la millor classificació l'obté:
Xavier Salvat 6e en 400 m

Campionat d'Espanya cadet disputat
participen 8 atletes, destacant:
Jordi Rofes 1r en salt d'alcada
Josep Bonillo 7e en llan~ament de
Josep Bonillo 7e en llancament de
Raquel Martin 8a en 1000 m llisos

a l'estadi Serrahima on

martell
disc

Campionat de Catalunya absolut, representats per 27 atletes.
S'han de resaltar:
Raul Sabaté 1r en 400 m llisos
José L. Velasco 1r en llancament de martell
C N Reus "Ploms" 1r en 4x400 (Mendoza,Sabaté,Salvat,Romero)
Carme Romero 2a en 800 m.
Carme Expósito 2a en salt d'alcada
Montse Benavent 2a en 10 Km marxa (fora estadi~
Montse Benavent 3a en 5 Km~marxa en ruta(LLinars del Valles)
Núria Toldra 3a en llancament de pes
Jesús Montoliu 3r en salt de llargada
CN Reus "Ploms" 4t en 4x400 (Vaquero,Romero,Martin,Bes)
Roser Gil 5a en 3.000 m .
Pau Bundó Se en 5.000 m
Albert Segués 6e en llan~ament de disc
David Miret 6e en llancament de pes
Carme Bes 7a en 800 m



Campionat de
participaren 8
Jesús Montoliu
Albert Segués
Ralil Sabaté
Pau Bund6
Carme Romero
Núria Toldra
Jesús Montoliu
Xavier Ruz

Catalunya promeses, disputat a Granollers.
atletes i s'obtingueren 7 medalles:

Ir en salt de llargada
1r en llan~ament de disc
1r en 400 m
1r en 5.000 m
2a en 800 m
3a en llan9ament de pes
3r en 400 m
4t en 400 m

Hi

2a en 1.000 m
2n en Ilan9ament de martell
la en 80 m llisos
la en 150 mIr en 80 m1r en 1000 m obstacles3a en Ilan9ament de disc

Campionat de Catalunya júnior celebrat a Granollers. Hi
participaren 15 atletes:
Josep M. Reche 1r en 3.000 m obstacles
CN Reus Ploms" 1r en 4x400 (Mendoza,Llambrich,López,Salvat)
Montse Benavent 2a en 5.000 m marxa
David Miret 2n en llan9ament de pes
Oscar Mendoza 4t en 400 m
Lluís L6pez 4t en 800 m
Monica Ortega 5a en 800 m
Xavier Salvat Se en 400 m
Josep Fernandez 7e en Ilan9ament de martell
Elisabet Catilla 8a en 200 m

Campionat cata la de relleus de promoció
CN Reus Ploms 1r en 4x300 (cadet homes)
CN~Reus Ploms 3r en 4x80 (infantil homes)
CN Reus Ploms 1r en 4x300 (infantil homes)
CN Reus Ploms 2n en 4x80 (benjamí homes)
CN Reus Ploms 2n en 4x60 (benjamí dones)

Campionat catala cadet i infantil, amb 28 participants
destaquem:
Raquel Martin
Josep Bonillo
Infantil:
Anna Ribes
Angelina Masdeu
Josep Illan
Pau Martin
Laura Florencio

Campionat de Catalunya de marxa en ruta, categoria aleví
Regina Gras 2a en 2.000 m

PISTA COBERTA. Campionat d'Espanya absoluto Sevilla 16/2/91
Carme Expósito 5a en salt d'al9ada
Carme Bes 5a en 800 m -

Campionat d'Espanya júnior. Saragossa
Immaculada Huguet 4a en Ilan9ament de pes

Cal destacar la concentració per part de la Reial Federaci6
Espanyola d'atletisme deIs atletes segtients:

Carme Bes
Carme Expósito

Carme Romero
Jordi Rofes·



A l'ambit catala, també
Montse Benavent
Josep Bonillo
Juan J. Gómez
Jesús Montoliu
José L. Velasco

han estat concentrats:
Raquel Martin
Carme Romero
Jesús Gonzalez
Albert Segués

BASQUET

Relació de les classificacions obtingudes pels nostres equips
participants en els campionats de Catalunya i d'Espanya, durant
la temporada 1990/91.

~ Competició

COMARCAL-REUS PLOMS 1r classificat del grup B de la Lliga
Senior femení A Estatal la Divisió B.

2n classificat a la fase d'ascens de
Bilbao. Sots-campió d'Espanya.
Ascens a la la Divisió Estatal.

Senior femení B
PLOMS-VALIRA

8e classificat al Campionat de Cata
lunya de la categoria.

Juvenil femení
PLOMS-VALIRA

1r classificat del grup 02,
Campionat Territorial de Barcelona.

del

Cadet femení A
PLOMS-CRYSSA

3r classificat
Territorial preferent.

del Campionat

Cadet femení B
PLOMS-VALIRA

6e classificat
rial preferent.

del Campionat Territo-

Infantil femení
Promoció

Senior masculí

Juvenil masculí

Cadet masculí
PLOMS-ALUMINIS REUS

Infantil masculí
PLOMS-AUTO REUS

Infantil masculí

Se classificat a les fases finals deIs
Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

1r classificat a la fase Territorial. 4t
classificat a la fase final intergrups
Tarragona-Lleida del Campionat de Catalunya
de 3a categoria A.

Ir classificat a la la i 2a fase del
Campionat Territorial.
3r classificat a la final del Campionat de
Catalunya.

2n classificat al Campionat Territorial
obert/promoció.

7e classificat al Campionat Territorial
preferent.

Se classificat a les fases finals deIs Jocs
Esportius Escolars de Catalunya.



Relació de les competicions oficials federades en que~prenen
part els nostres equips, durant la temporada 1991/92

Senior femení
Senior masculí
Juvenil femení
Juvenil masculí
Cadet femení A
Cadet femení B
Cadet masculí A
Cadet masculí B
Cades maculí Prom.

Infantil femení

Infantil masculí

Lliga Estatal de la Divisió (A-2).
Campionat de Catalunya 3a categoria A.
Campionat de Catalunya juv. "preferent"
Campionat Territorial juvenil
Campionat de Cato cadet "preferent".
Campionat Territorial obert/promoció.
Campionat Territorial obert/promoció.
Campionat Territorial obert/promoció.
Campionat Territorial obert deIs Jocs
Escolars de Catalunya.
Campionat Territorial obert deIs Jocs
Esportius Escolars de Catalunya.
Campionat Terrritorial obert deIs Jocs
Esportius de Catalunya.

BILLAR

L'any 1991 ha estat un any important per a la secció. S'h~n
produ1t uns fets molt interessants per a nosaltres en connexió
amb el "boom" que ha produ1t el billar a Espanya. Hi té molt a
veure la projecció constant en els mitjans de difussió,
especialment la televisió.

Esportivament, els fets més destacables han estat els segilents:

Campionats de Catalunya

J.L. Liarte
Balsells
J.L. Liarte
Girón

Campió en banda de la categoria
Campió en quadre 47/2 de 3a categoria.
Sots-campió en quadre 47/1 de la categoria
Sots-campió a 3 bandes, 3a categoria.

Campionats d'Espanya

J.L. Liarte : Sots-campió en banda de la categoria.

Campionts d'Europa

J.L. Liarte : l7e classificat en banda de la categoria.

ESCACS
-

D'entrada, poqem avan~ar ~que la secció ha participat en la
totalitat de les proves - siguin dé caracter individual o bé per
equips- que ha organitzat la Delegació Territorial, en les quals
ha obtingut resultats excel.lents. Són els segilents:

Se lloc al Campionat de Catalunya per equps de la
categoria, assolit per l'equip A .

. L'ascens de l'equip B a la 2a categoria.
4t lloc de l'equip C a la 3a categoria

. La proclamació de l'equip B com a campió de la copa
Tarragona de 3a categoria.



Els ascensos de categoria deIs jugadors segtients:
Joel Moreno, de 2a a la
Josep M. Camell, de 2a a la
Octavi Roig, de 3a a 2a
Jordi Simón, de 3a a 2a
Artur Valls, de 3a a 2a

En el capítol d'organitzacions, cal fer esment de les segtients:
Una ronda de l'Open J.M.Calbet, d'ambit provincial.
Una ronda de l'individual provincial.
La totalitat de la fase comarcal del campionat escolar
d'infantils i cadets.
Una ronda del Torneig de l'amistat, i la realització del
campionat social i un torneig de partides comentades.

Les dues últimes organitzacions de la temporada, és a dir, fins
al mes de juliol, que podem qualificar com les més importants,
-no de l'any, sinó de molts anys- van ser el 1 Torneig Obert
d'Escacs Actiu Ciutat de Reus, disputat els dies 29 i 30 de juny
en el marc de l'Hotel Gaudí, que va aplegar 116 jugadors de les
cateries Mestres, Preferents, Primeres, Segones i Terceres. La
campanya que es va fer per a la promocio d'aquest torneig va
estar compensada amb la participació d'aquest elevat nombre de
participants, provinents de diferents punts de la geografia
catalana, i segons les impressions recollides d'alguns d'ells,
en quedar en tant complaguts, que per a les properes edicions han
promes convertir-se en ferms propagandistes dintre els seUB
clubs per intentar participar-hi junt amb altres companys.

Aquesta competició ens va servir d'assaig per a la que podriem
anomenar la prova de foc del Campionat d'Espanya d'Escacs,
categoria juvenil, que es disputa del 14 al 21 de juliol, ambdós
inclosos, als salons de I'Hotel Gaudí amb una participació de 42
jugadors, que representaven 18 federacions autonomiques. El
repte que ens haviem plantejat creiem que l'hem aconseguit de
forma satisfactoria. L'intens treball desenvolupat per l'equip
d'organització, que en el transcurs de diverses setmanes va
dedicar hores i més hores a la preparació d'aquest campionat, va
tenir una meravellosa compensació amb l'exit assolit, per la
qual cosa va mereixer els elogis del president de la Federaió
Espanyola, el Sr. Roman Torán, i els de la Federació catalana,
encap~alada pel senyor Flores.

Tots dos presidents van viure 'in situ'i en dies diferents les
vivencies d'unes jornades inoblidables per als aficionats als
Escacs, que en un gran nombre van fer acte de presencia al local
de joc per a viure de prop l'actuació d'aquesta promoció
d'escaquistes.

Durant els mesas d'estiu, es va participar al Torneig Llampec,
organitzat pel CE Vila~seca, amb un equip de 10 jugadors, i es
va obtenir únicament la 5a pl~a.

Al Torneig de l'Amistat, que
Montblanc, amb equips de 5
resultar guanyador per segon
club que ha repetit victoria en

per quart any va organitzar el CE
jugaors, el nostre Club en va
any consecutiu, essent el primer
l'esmentat torneig.



Alguns jugadors han participat amb resultats for~a satisfactoris
a diferents torneigs individuals d'estiu, concretament als
"Opens" de I'Hospitalet de l'Infant, Tortosa i el vendrell.

La temporada 1991/92 va comen~ar el Ir de setembre, amb la
disputa del 111 Trofeu Joan Piñol, d'escacs actiu, amb una
participació de 22 jugadors, i que fou guanyat per Jaume
Boqueras. A la finalització de les partides, i al local social
del Club, tingué lloc un dinar de germanor, que va reunir a
cinquanta comensals entre jugadors i familiars. L'acte va
finalitzar amb el repartiment de premis de la temporada
anterior. Al campionat provincial individual de partides
rapides, celebrat a Horta de Sant Joan, esdevingué Campió de
Segona el nostre jugador David Virgili.
Al campionat Provincial per equips d'escacs actiu, jugat a la
Canonja, els nostre equips es classificaren 3r en categoria
absoluta i 2n en tercera categoria. Al campionat provincial
individual d'escacs actiu que va tenir lloc a Lloren~ del
Penedes es van obtenir les classificacions segtients:

Categoria Preferent: Ir Xavier Solé, 6e Joan Gutiérrez
Categoria Segona : Ir David Virgili, 3r Angel Montserrat
Categoria Tercera : Ir Josep Olivé

El primer diumenge de desembre va finalitzar el Campionat
Provincial Individual, jugat a 9 rondes (de les quals, la 7a va
ser organitzada per aquesta secció), i va obtenir en categoria
preferent el 3r lloc Xavier Solé i el l4e Joan Gutiérrez.
En segona categoria, Ir David Virgili, 6e Artur Valls i 18e
Jordi Simón. EIs dos primers, gracies a la puntuació obtinguda,
han aconseguit l'ascens de 2a a la categoria.

Ha finalitzat el campionat Social de l'any '91 del qual en va
resultar guanyador Vicens Cos, seguit de Buqueras i Moreno, en
primera categoria; Xavi Montserrat, Virgili i Piñol en segona
categoria, i Ferré, J.R.Rodríguez i Gea en tercera categoria.
L'última activitat de l'any ha estat l'organització de les 6
rondes del campionat corresponent als jocs escolars, en les
categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, i han obtingut el
títol de campions en tres de les categories esrnentades els
jugadors deIs nostre equips Ernest Rodríguez, Artur Valls i Joan
Gutierrez.

GIMNaSTICA RíTMICA

El tercer any en que la secció participa en competicions
organitzades, tant per .la Federació catalana com per la
Conselleria d'Esports de la Generalitat, ha estat molt profitós
i encoratjador, pel fet que s'han vist, més que mai, el treball
i sacrifici de les gimnastes (i de la família) en els resultats
obtinguts durant la temporada 90-91.
El mes de juny varem participar al Trofeu Massó, ce1ebrat a
Tarragona al pavelló de Sant Pere i Sant Pau. Tot i no ser una
competició oficial, el nivell era molt alt perque era l'última
prova que es portava a terme en la temporada i en la qual les
gimnastes arribaven amb totes les seves facultats físiques.



ser per al nostre club, i al mateix temps
medalles d'or . una d'argent i tres de

El primer premi va
varem obtenir dues
bronze.
El mes de febrer, la secció va portar a terme un gran repte, en
preparar i organitzar la primera fase de la copa catalana, tant
de gimnastica artística masculina i femenina com la gimnastica
rítmica, amb un total de 600 gimnastes repartits en els dos
pavellons.

Els resultats i les crítiques foren molt favorables al club, ja
que són pocs els que disposen d'installacions com les nostres.

HOQUEI

Durant l'any, 1991 els resultats esportius de la nostra secció
han estat for~a positius. L'equip senior aconsegueix mantenir la
categoria a la la divisió nacional. Quant a la base, cal
destacar que després de molt de temps, s'ha assolit un campionat
d'Espanya idos trofeus de primers classificats en la copa .
Diputació. t
A la temporada 1991-1992, en plena competició, se segueix la
mateixa tónica.
El mes de novembre el Sr. Jordi Marca, president de la secció,
va presentar la dimissió del carrec, i va asumir la presidencia
el Sr. Xavier Crus.
Aquests són les classificacions a les diverses categories.

Senior:
Júnior:
Juvenil:

Infantil A:

Infantil B:

Aleví A:

Aleví B:

Benjamí A:

Benjamí B:

Prebenjamí:

Be classificat al campionat la nacional
Be al campionat de 2a catalana.
3r al campionat territorial i 2n a la copa
diputació.
3r al campionat territorial i subcampió de la
copa Catalunya.
3r al campionat territorial i campió de la copa
Diputació .
1r al campionat territorial i campió de la copa
d'Espanya.
6eal campionat territorial i 4t de la copa
Diputació.
Se al campionat territorial i campió copa
Diputació.
4t al campionat territorial i 3r a la copa
Diputació.
Campionat territorial sense classificació.

part deIs nostres jugadors, van
equip benjamí B va quedar en

Per culminar la temporada 1990/91, es va celebrar, al pavelló,
el Torneig de les X 'S HORES D'HOQUEI'. En aquest torneig
participen un equip de cadascuna de les nostres províncies,
juntament amb els dos equips benjamins de la secció. El nostre
equip benjamí A va jugar la final amb l'equip penya Blaugrana de
Vallirana. Aquest partit va ser for~a interessant i molt
disputat.
Després d'un gran esfor~ per
quedar en segon lloc. L'altre
tercer lloc.



Així mateix, cal destacar la presencia d'un jugador
internacional al nostre Club, concretement a l'equip juvenil. El
jugador Josep M. Badia va ser seleccionat per la selecció
espanyola d'hoquei per jugar al campionat europeu a la ciutat de
Dusseldorf (Alemanya).

PATINATGE

Patinadorsjres que van
Gerard Virgili
Guadalupe Roa
Natalia Santiso

superar la primera prova de debutants:
Abiga'il Margelí
Clara Cabaus
Montserrat Ferrando

Patinadores que van
Mbnica Carrera
Lídia López
Angela Blanco
M.Roser Bultó

patinadores que van
Ester Terricabras
alga Fernández
M. del Mar López
Angela Blanco

superar la segona prova de debutants:
Marta Cayuela
Mari Conchi Gómez
Anna Olivares
alga Fernández

superar la tercera prova de debutants:
Lídia Rovira
Laura Mercader
Mbnica Carrera

"

Campionat provincial de
Mbnica Carrera .
Lídia Rovira .
Angela Blanco .
alga Fernández .
M. del Mar López .
Ester Terricabras .
Laura Mercader .

debutants (categoria
l3a classificada
l4a "
l8a "
20a
24a
26a
27a

femenina).

Campionat provincial infantil.
Laura Sanchez la classificada
Meritxell Ferrando 4a "
Laia Gavarró l2a "
Marta Puig l3a "

Campionat de Catalunya infantil.
Laura Sanchez 2a classificada
Meritxell Ferrando 25a "
(En la modalitat de patinatge lliure, Laura Sanchez es va
classificar en la la posició)

Campionat d'Espanya infantil~
Laura Sanchez 3a classificada
En la modalitat de patinatge lliure,
classificar en la la posició.)

Laura Sanchez es va

Campionat provincial de
M. del Mar Segarra .
Beatriz Sanchez .
Cristina Torné .
Angels Martínez .

tercera categoria.
5a classificada
8a "
lOa "
l4a "



Així mateix, cal destacar la presencia d'un jugador
internacional al nostre Club, concretement a l'equip juvenil. El
jugador Josep M. Badia va ser seleccionat per la selecció
espanyola d'hoquei per jugar al campionat europeu a la ciutat de
Dusseldorf (Alemanya).

PATINATGE

Patinadorsjres que van
Gerard Virgili
Guadalupe Roa
Natalia Santiso

superar la primera prova de debutants:
Abiga'il Margelí
Clara Cabaus
Montserrat Ferrando

Patinadores que van
Mbnica Carrera
Lídia López
Angela Blanco
M.Roser Bultó

patinadores que van
Ester Terricabras
alga Fernández
M. del Mar López
Angela Blanco

superar la segona prova de debutants:
Marta Cayuela
Mari Conchi Gómez
Anna Olivares
alga Fernández

superar la tercera prova de debutants:
Lídia Rovira
Laura Mercader
Mbnica Carrera

"

Campionat provincial de
Mbnica Carrera .
Lídia Rovira .
Angela Blanco .
alga Fernández .
M. del Mar López .
Ester Terricabras .
Laura Mercader .

debutants (categoria
13a classificada
l4a "
l8a "
20a
24a
26a
27a

femenina).

Campionat provincial infantil.
Laura Sanchez la classificada
Meritxell Ferrando 4a "
Laia Gavarró 12a "
Marta Puig l3a "

Campionat de Catalunya infantil.
Laura Sanchez 2a classificada
Meritxell Ferrando 25a "
(En la modalitat de patinatge lliure, Laura Sanchez es va
classificar en la la posició)

Campionat d'Espanya infantil\
Laura Sanchez 3a classificada
En la modalitat de patinatge lliure,
classificar en la la posició.)

Laura Sanchez es va

Campionat provincial de
M. del Mar Segarra .
Beatriz Sanchez .
Cristina Torné .
Angels Martínez .

tercera categoria.
5a classificada
8a "
lOa "
l4a "



"

Campionat provincial de
Maribel Martos .
LluYsa Beltran .
Monica Rom .

Campionat provincial de
Xavier Castro .
Bienvenido Jiménez .
Damia Gracia .

segona categoria B.
4a classificada
8a
9a

segona categoria B.
Ir classificat
2n
4t

Campionat de Catalunya segona categoria B.
Maribel Martos 17a classificada

"

Campionat de Catalunya
Xavier Castro .
Damia Gracia .
Bienvenido Jiménez .

segona categoria B.
ge classificat
He
12e

Campionat provincial de segona categoria A.
Susanna Espinal la classificada

Campionat de Catalunya de segona categoria A.
Susanna Espinal 6a classificada

Campionat d'Espanya segona categoria A
Susanna Espinal 7a classificada

Campionat internacional Pontedera (Italia)
Laura Sanchez la classificada
Susanna Espinal Sa classificada

Campionat internacional LA MERCe (Barcelona)
Laura Sanchez la classificada
Susanna Espinal la classificada

Criterium de l'Hospitalet de l'Infant
Susanna Espinal 2a classificada

copa president categoria debutants masculins
Ivan Pamies 6e classificat

copa president categoria debutants femenins
Laura López Sa classificada
Lídia Rovira l2a

Copa president categoria infantil
Laura Sanchez la classificada
Meritxell Ferrando 8a

Copa president tercera categoria
M. del Mar Segarra 3a classificada
Beatriz Sánchez 5a "

Copa president segona categoria B
Maribel Martos la classificada
LluYsa Beltran .......• 9á



Copa president de segona categoria B
Xavier Castro 1r classificat
Damia Gracia 3r classificat

Copa president de segona categoria A
Susanna Espinal la classificada

Copa president per equips
CLUB NATACló REUS PLOMS 2n classificat

TRIATLó

Hem de comen~ar la nostra historia indicant que som la secció
més jove del club ja que, oficialment, es va formalitzar en la
darrera reunió extraordinaria el dia 22 de febrer de 1991.

Arnb anterioritat a aquesta data, ja varem comen~ar a organitzar
allo que realment preten ser la secció d'un esport que veu
créixer dia a dia el nombre de practicants tant al nostre país
com en altres estats.

El president del COI, el Sr. Joan Antoni Samaranch, va indicar
en la seva estan~a a Ni~a, on se celebra cada any un deIs
triatlons més importants' del món, que possiblement aquest esport
sera present en els jocs olímpics que se celebraran l'any 2000,
i que a Atlanta 1996 sera esport d'exhibició.

Encara que som l'última secció que ha ingressat a la nostra
entitat, podem dir que els exits assolits pels nostres
components han estat constants, tal i com detallarem a
continuació, i aixo ens dóna molta moral per continuar i
millorar per al bé del nostre club i d'aquest esport.

AIs que encara no saben que és un triatló, els direm que, en la
categoria olímpica, que és on més proves se'n celebren, es
tracta de nedar 1.500 metres, córrer amb bicicleta 40
quilometres i després córrer 10 quilometres a peu, tot aixo
encadenadament i sense parar, ja que el guanyador és qui arriba
primer després de fer aquest recorregut. Aquestes proves tenen
lloc a l'estiu. A l'hivern se celebra el duatló, on s'han de
córrer 7 quilometres i anar amb bicicleta 30 quilometres per
tornar a córrer 3 quilometres més.

El club sera l'organitzador del primer duatló que s'hagi
celebrat a la província, i tindra lloc el proper dia 26 d'abril.
Sera anomenat lr DUATó CIUTAT DE REUS, puntuable per al circuit
catala de duatló.

Els resultats més importants són:
Equip femení: campió de Catalunya de triatló. ( Laura Luetich,

Rosa Tena, Agnes Riera i OIga Urbano).

Laura Luetich, de nacionalitat argentina, ha guanyat les
seglients proves: en triatló, la a Sitges, Zarauz, Jesús,
Roquetes, Pulpí, Tortosa, Guadalajara i Palafrugell; 2a a
Madrid, i 3a a Barcelona. En duatló, la a Banyoles, 2a a Olot, i
3a a Zalla i Madrid.



Rosa Tena ha guanyat els segtients triatlons: Eivissa, Lekeitio,
Sant Esteve de Perpinya, Palmaces i Cabezón de la Sal; 2a a
Banyoles, Mifio i Posadas, i Sa a Barcelona.

Laura Luetich s'ha proclamat campiona de Catalunya en duatló i
triatló, Rosa Tena ha estat sots-campiona d'Espanya en triatló i
ha par~icipat al campionat d'Europa celebrat a Ginebra i al
campionat del món d'Australia.

En categoria masculina, on hi ha més competencia, hem participat
en més de 20 proves, tant de duatló com de triatló. S'han
millorat moltíssim els resultats a mesura que ·s'anava
participant en proves. Destaquem entr~els triatletes a Juan C.
Adell i Jordi Fontboté, que s'han classificat dins deIs millors
de l'estat, acompanyats per Xavier del Pozo, Pere Roig, David
Arias, Jordi Boix, Jaume Merla i Francesc Ensenyat.

També volem destacar la
Claudio _Parodi, argentí,
Laura Luetich, que amb
esport, esta aconseguint
molts exits a l'entitat.

tasca del nostre
professor d'educació
el seu gran saber
un equip que d'ací

entrenador i amic
física i marit de
en aquest difícil
a un temps donara

Vam celebrar
molts socis.
Pozo.

el
EIs

primer DUATLó social amb la participació de
guanyadors van ser Laura Luetich i Xavier del

TENNIS TAULA

Durant l'any 1991, la secció ha participat al campionat
provincial per equips en totes les categories, on el lr equip va
quedar en Se lloc. En juvenils van participar amb dos equips que
aconseguiren el Se lloc d'un total de 12 equips. Amb infantils
per primer cop van jugar a la Lliga catalana, on van fer un
paper discret, i també van participar als campionats de
Catalunya jugats a Salou, amb resultats més que acceptables. En
el decurs de l'any, els infantils, juntament amb els juvenils,
participaran a la Lliga catalana, on esperem uns bons resultats.

VOLEIBOL

Comenc;arem
Les noies
qual cosa
el grup de

l'any afrontant les fases decisives de la competició.
disputaren la permanencia a la la Divisió catalana, la
aconseguiren comodament, i van assolir_ la la plac;a en

sis equips ..•

Pel que fa als nois, comenc;aren bé la fase d'ascens, pero van
acabar al final mal classificats, cosa que els va fer perdre
qualsevol opció per pujar a la. EIs equips juvenils van jugar
les copes Primavera, sense sobresortir-hi, i les cadets, els
Jocs Escolars, també discretament.
Per tancar la temporada 90/91, els equips seniors van disputar
les lligues catalanes amb una actuació mediocre.



Abans de comen9ar la temporada 91/92, es va disputar a Tortosa
el 1r Trofeu "Verge de la Cinta" enfront els equips del CV
Tortosa, i els nostre equips van guanyar-ne les dues versions,
la masculina i la femenina. Posteriorment se celebra el 6e.
Trofeu "Ciutat de Reus", també contra els equips del CV Tortosa,
en els qual s'obtingué la victoria, només, en la categoria
masculina.

Ja en competició, direm
fase d'ascens a la
comen9ament. Els nois,
aconseguir una de les
Divisió Catalana .

que l'equip femení va guanyar a po1s la
divisió estatal, després d'un mal

per contra, quasi amb facilitat, van
places per a la fase d'ascens a la la

.No voldriem acabar aquesta memoria sense que en nom de tots els
membres de la Junta Directiva, agrair als membres de les
seccions, l'ajut que ens han donat a l'hora de confeccionar
aquesta memoria, i si ens em deixat quelcom a dir, us demanem/
una altra vegada la vostra col.laboració, envers nosaltres, que~
restem sempre a la vostra disposició.

La Junta Directiva.
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