Club Natació Reus Ploms

–

MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES 2013

MEMÒRIA
D’ACTIVITATS
GENERALS i
ESPORTIVES
ANY 2013

Assemblea General Ordinària
21 de març de 2014

Club Natació Reus Ploms

–

MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES 2013

MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES DEL CLUB
La Junta Directiva de l’Entitat, , té el components següents:
President
Vice president primer
Vice presidenta esportiva
Vice president econòmic
Tresorer
Secretari
Vocal Delegat de la Comissió de Natació
Vocals

Andreu Giménez Fort
Dídac Rodríguez Gras
Iolanda Giménez Miranda
Antoni Mateu Guijas
Xavier Sumalla Recasens
Ramon Grau Llorens
Ramon Sancho Clavé
Mª Rosa Mondéjar Rovira
Joan Josep Sardà Arasa
Josep Mª Juncosa Fernández
Mª Carme Cavallé Ferrè
Joan Carles Gavaldà Bordes
Pere Norte Blanc

A l’Assemblea General Ordinària es nomenaren els components de la Comissió Econòmica que són: Sr. José
Antonio Roa Baró, Sr Crescenci Giménez, Sr. Francisco Roig Badia, Sr. Joan Pinyol Cos i Olegari Marquet
Quitarte
Les seccions del Club estan encapçalades per:
Atletisme
Basquetbol
Comissió de Natació
Escacs
Excursionisme
Fotosport
Hoquei damunt Patins
Gimnàstica Rítmica
Patinatge Artístic
Tennis:
Triatló

Eduard Ortiz Castellón
Olegari Marquet Quitarte
Ramon Sancho Clavé
Joan Piñol Cos
David Llambrich Robert
Josep Casanoves Dolcet
Joaquim Martí Pastor
Patricia Càrdenas
José Antonio Roa Baró
José Manuel Félez Valcárcel
Josep Casanovas Gilabert

Vàrem començar l’any amb 2.187 socis i el vàrem acabar amb 2.118 associats, el que ha significat un
descens d’associats de 69 menys.
Volem deixar constància, malauradament, dels associats traspassats, el Sr. Lluis Fernández Rovira,
Sr.Antonio Jové Mora, Sra. Carme Montagut Roijals, Sr. Francisco Mota Medina i Sr. Ramon Sardà Ramon.
L’11 de Setembre es va celebrar, com ja es tradició, la Diada del Club, enguany en la XXVII edició. En el
decurs del sopar es va lliurar el Diploma d’Or, que van merèixer els que complien 50 anys ininterromputs
com a socis de l’ Entitat i que van ser:
ANTONI M. DESCARREGA GUELL
VENTURA PAGES OROMI

ANTONIO GENE PALAU
RAMON RIBE CORT

JOAN R. MONCADA SEMENTE
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Es va lliurar també en aquesta ocasió als socis el Diploma d’Argent, que van merèixer els que complien 25
anys ininterromputs com a socis de la nostre Entitat i que van ser:
ARTUR VALLS MARTI
MARC ALTES VIRGILI
JOSEP M. AXET MARTI
TERESA M. BARBERA TELLA
MARGARIDA BERGADA BARTOL
MIREIA CASANOVAS RAMIREZ
JAUME FEU VIÑALS
MANUEL MARQUEZ PAREDES
MARIA DEL CARME MARTI ABELLA
NEUS MARTINEZ SUÑER
MARIA ISABEL PUENTE RUIZ
MISERICORDIA RODRIGUEZ PAMIES
FEDERICO ACHAERANDIO GAINZARAIN
JOSEP MARIA CASANOVES DOLCET
JOSEP MARIA QUERALT CASANOVAS

JORDI AXET MARTI
JESUS BELLOBI BELTRAN
CARME PONS PRAT
JORDI NOLLA ANGUERA

També, com és tradicional, en el decurs d’aquest acte es van lliurar els guardons corresponents als
esportistes més destacats de l’any 2013 escollits per cadascuna de les seccions i que van ser:
ATLETISME:
CRISTINA GARGALLO CIURANA
EXCURSIONISME:
PERE OLLÉ REVIEJO
BÀSQUET:
XAVIER SANCHEZ FERNANDEZ

MERCÈ MONCUSI MERCADE

ROSA BRAVO FERRAN

GIMNÀSTICA RÍTMICA:
CELIA GUTIERREZ GIMENEZ
HOQUEI DAMUNT PATINS:
JOAN ROIG TOST
NATACIÓ:
RUBEN TELLEZ DIAZ

MARINA MARTINEZ GRAU

NATACIÓ SINCRONITZADA:
PAULA MOYA ORTIZ
SALVAMENT i SOCORRISME:
POL PARRA ESTRADE

ALBA GIRÓ SUBIRATS

TENNIS:
DANIEL ALDAY CIURANA
TRIATLÓ:
ERIC MERINO

LESLIE VIOLÍ
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Dintre de les activitats de totes les seccions i del Club a continuació exposarem el reguitzell d’actes
organitzats:
Es va col·laborar en l’organització de la Festa de la Natació en el “MULLA’T per l’esclerosi múltiple”, on el
Club és un dels centres d’informació de tota la província de Tarragona ja des de la primera edició.
Cal destacar les altres competicions que organitza el club, de les que en destaquem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

78a. Travessada al Port de Salou de Natació. 11 de Setembre.
Campionat de Catalunya de Relleus. 5 de Juny.
XXXVII Trofeu Ciutat de Reus de natació. 5 de maig.
XXXII Trofeu Ramon Barrera de natació. 5 de maig.
54è. Gran Premi Marcel·lí Gené d’Atletisme.
XVI Memorial Jordi Gras de bàsquet. Setembre.
XV Torneig Internacional Ciutat de Reus d’escacs. 26 i 27 de juny.
Atletisme Fase Territorial dels Jocs Esportius de Catalunya. 5 i 19 de març.
XII hores de Mini bàsquet. 26, 27 i 28 d’abril.
Triatló Escolar. 13 de juny.
Trofeu d’iniciació de patinatge provincial. 13 i 14 de juliol.
Competició Gimnàstica Rítmica. 11 de maig.
Circuit juvenil d’estiu de Tennis. 20 a 27 de juliol.

A través de REUS, ESPORT i LLEURE, van realitzar unes estades als mesos de març, d’abril i octubre. Uns
equips femenins anglesos, que van celebrar uns campionats de NETBALL entre elles. En total van participar
unes 250 noies que van utilitzar el pavelló JOAN SIROLLA tant en el bàsquet com en el d’hoquei i patinatge.
També han llogat les instal·lacions del Club una empresa de formació de vigilants de seguretat, i un altre
empresa per impartir cursos de socorrista aquàtic, lo que ha representat una bona font d’ingressos al club.
La Revetlla de Sant Pere va comptar amb molts associats que van voler compartir tan meravellosa festa.
RESUM de:

HOQUEI PATINS
Iniciem la temporada 2012-2013 amb la presentació dels equips al pavelló Joan Sirolla el dia 16 de
setembre amb un total de 8 equips de la base i l’equip de Primera Catalana.

Fotografia de grup a la presentació d’ equips temporada 2012-2013.

Les competicions oficials comencen a finals de setembre amb els següents resultats a final de
temporada.
-CN REUS PLOMS (Primera catalana).
7è classificat Primera Catalana grup A.
-CN REUS PLOMS (Juvenil).
2on classificat juvenil grup K.
3è classificat en el grup P1 de Preferent.
9è classificat en el campionat de Catalunya preferent.
-CN REUS PLOMS (INFANTIL).
5è classificat en el grup 4 Infantil.
8è classificat en el grup F4 de la copa federació.

-CN REUS PLOMS (Aleví).
3è classificat al grup 18 aleví.
4rt classificat al grup F12 de la copa Federació.
-CN REUS PLOMS (Benjamí A).
3è classificat Benjamí Tarragona grup A.
3è classificat Benjamí Tarragona preferent.
-CN REUS PLOMS (Benjamí B).
7è classificat Benjamí Tarragona grup B.
1è classificat Benjamí Tarragona F2.
-CN REUS PLOMS (Prebenjamí A).
2on classificat Prebenjamí Tarragona grup A.
2on classificat Prebenjamí Tarragona F1.
8è classificat al Campionat de Catalunya Prebenjamí.
-CN REUS PLOMS (Prebenjamí B).
7è classificat Prebenjamí Tarragona grup B.
4rt classificat Prebenjamí Tarragona F3.
-CN REUS PLOMS (Prebenjamí Iniciació).
Son els esportistes més menuts de la nostra secció que comencen a competir i que ens fan sentir molt
orgullosos dels seus progressos al llarg de tota la temporada.
-CN REUS PLOMS (ESCOLA).
Participació a la 13a. FESTA TORNEIG JOAN PETIT NENS AMB CÀNCER a Sant Just Desvern el 25 de
maig de 2013.
Finalment, com a cloenda de la temporada, celebrem el VII TORNEIG D’HOQUEI BASE DEL CN REUS
PLOMS els dies 15 i 16 de juny amb la participació de tots els esportistes de la nostra secció i diferents
equips convidats d’arreu dels països catalans.

NATACIÓ

Foto presa a Prades
Les fites més destacades de la segona part de la temporada 2012-2013 i la primera de la 2014 han
estat les següents:
Categoria Absoluta,
Participació al mes de gener al C.N. Terrassa al campionat de Catalunya Open
Internacional Absolut, hi vàrem estar representats per la Jordina Ballester, la Laura López,
la Sandra Rodríguez i en Pau Fontgivell, amb l’assoliment d’una millora de marques
general.
Participació a la final de la Lliga de la Copa Catalana aconseguint la permanència a la
categoria, fet més que destacable els nostres minsos recursos en comparació a les
extenses plantilles dels altres clubs de la categoria.
Campionat Absolut Territoral, presència del nostre equip on van aconseguir el 3er. lloc
amb la participació més que destacada de Mireia Giménez medalles d’or i argent, Laura
López medalla d’or, Sandra Rodríguez medalla d’argent, Jordina Ballesté medalla de
bronze i també bronze amb l’equip de relleus de 8X50.
Categoria infantil i júnior,
Participació al Campionat de Catalunya d’hivern a Sabadell amb un total de deu nedadors,
amb una millora de marques en general i en particular un 6è. lloc de la Mireia Giménez,
un 10è. lloc del Rubén Téllez, un 11è. lloc pel Ekaitz Sánchez i un altre 11è. lloc pel Fabián
Altozano.
Participació al Campionat de Catalunya d’estiu Infantil amb un total essent el resultat
aconseguit més rellevant una 5a. plaça per part de la Mireia Giménez, amb aquesta
marca va participar al Campionat d’Espanya a la prova del 800m. lliures
Participació altre cop en un campionat d’hivern, però aquest avançat uns dies al
desembre a les instal·lacions del CN Sabadell, amb una més que destacable expedició de
nedadors plomistes, un total de 21. Amb el resultat d’una medalla d’or i una de bronze
per part de la Nora Arilla i un reguitzell de posicions entre els 10 primers: Alex
Ruíz 8è.classificat a la prova de 200 papallona (MMP), Nora Arilla -Campiona de Catalunya
a la prova de 100 papallona (MMP) (MME) 3a. classificada a la prova de 200 papallona
(MMP) (MME), 7a. classificada a la prova de 100 lliures 6a. classificada a la prova de 50
lliures, Ariadna Martínez, 8a. classificada a la prova de 100 papallona (MMP) (MME), 10a.

classificada a la prova de 200 papallona (MMP) (MME), Marina Martínez 6a. classificada a
la prova de 200 papallona, Ekaitz Sànchez 6è. classificat a la prova de 100 esquena
(MMP), 8è. classificat a la prova de 200 esquena (MMP),Mireia Giménez 7a. classificada a
la prova de 800 lliures i 8a. en 400 lliures les dues (MMP)(MME).
Categoria Alevina,
Participació de tot l’equip integrant a la final de la Lliga de la Primera Divisió Catalana a
Molins de Rei, assolint la 12a. posició.
Participació al Campionat de Catalunya d’estiu al CN Terrassa amb un total d’onze
nedadors, amb l’èxit de les tres medalles d’or aconseguides pel Ferran Siré i la 4a. posició
en 100 m. papallona de la Marina Martínez.
Participació de les germanes Marina i Arianna Martínez al Campionat d’Espanya,
proclamant-se la primera sots campiona d’Espanya a la prova dels 200m. papallona.
Categoria Benjamí,
Participació a la Final de Relleus organitzada a les nostres instal·lacions i a la Final
Territorial amb un total de cinc nedadors.
Categoria Màsters,
Participació de l’Antoni Castelló i el Pitu Casanovas al Campionat d’Espanya d’hivern
aconseguint medalla d’or en totes les proves que van participar. Tanmateix participació al
Campionat de Catalunya assolint altre cop medalla d’or en totes les proves a més,
l’Antoni, va assolir nou rècord d’Espanya a la prova de 400 metres lliures i també el
rècord de Catalunya a la del 200 metres lliures.
Esdeveniments organitzats per la Comissió de Natació
Certament podem afirmar que aquest any 2013 el podrem recordar com un any on la Comissió ha dut
a terme un treball en l’apartat de l’organització de proves molt intens, ja que a banda de les jornades
habituals de lliga de natació, també a organitzat els seus tradicionals Trofeu Ramon Barrera i Ciutat de
Reus, amb una esplèndida participació de nedadors vinguts tan de la resta de la província com de tota
Catalunya. És un fet ja que aquestes proves de començaments d’estiu són un referent per a molts
nedadors que necessiten assolir marques en piscina de 50 metres de cara als campionats i per altra,
també representen un magnífic test, ja què la classificació és per mitjà de la fórmula del nedador
complet.

La nova arribada de la Travessa

Un apartat a banda mereix la nostra Travessa al Port de Salou, referent al calendari de travesses en
aigües obertes tan per la seva antiguitat, com en l’apartat organitzatiu i de premis.
Queda demostrat, un any més, amb l’alta participació en un dia, l’Onze de Setembre que celebrem la
diada del nostre Club i la Diada Nacional del nostre País, que la nostra prova d’aigües obertes agrada
molt i any rere any anem afegint modificacions per tal que el desenvolupament de la prova sigui el
més eficient possible, canviant l’arribada, incorporant el xip electrònic, etc, etc.
Mencionar finalment que aquest any 2013 vam estar escollits per la Federació Catalana de Natació
per organitzar i celebrar la Final de Relleus de les categories pre-benjamí i benjamí, amb un èxit sense
precedents. Més de 3.000 nedadors hi van participar acompanyats dels seus tècnics i familiars en un
esdeveniment que, per la seva magnitud, va ser una prova d’esforç més que considerable i de la que
ens en vam sortir, gràcies al treball desinteressat tant dels membres de la Junta de la Comissió, com
d’un exèrcit de mares i pares de nedadors plomistes que hi van col·laborar.

NATACIÓ SINCRONITZADA
LLIGA CATALANA INTER CLUBS
L’equip més veterà del Club va participar a la Lliga Catalana Interclubs. Aquesta competició
constava de dues jornades de figures i una de combos.
La primera jornada de figures va tenir lloc a Sabadell el 16 de febrer de 2013, les noies van
participar amb les següents figures: Cama de Ballet Simple i Cop de peu a la lluna a turmells.

D’esquerra a dreta: Marina Martínez, entrenadora
Silvia Ventura, Ariadna Martínez, Paula Moya,
Marina Rodríguez, Leyre Navarro i Blanca Fumanal,

La segona jornada de figures va tenir lloc a Berga el 6 d’abril de 2013, les noies van realitzar la
última figura d’aquesta competició, la Tintorera.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Blanca
Fumanal, Ariadna Martínez, Marina Rodríguez,
entrenadora Silvia Ventura, Paula Moya, Marina
Martínez

La suma de les tres figures va donar els següents resultats:

1
9
10
11
27
53

Marina Rodríguez Pons
Paula Moya Ortiz
Marina Martínez Grau
Blanca Fumanal Herranz
Ariadna Martínez Grau
Leyre Navarro Caballero

26.093 punts
21.573 punts
21.453 punts
21.427 punts
19.200 punts
11.333 punts

Així doncs, la Marina Rodríguez va quedar en 1a. posició i es va emportar la medalla d’or.

L’última jornada d’aquesta competició va tenir lloc a Tarragona el 29 de juny de 2013. En
aquesta, les noies van participar amb un Combo de Moulin Rouge. Obtenint una puntuació
molt bona que va fer que quedessin primeres de Catalunya de nivell 2.

D’esquerra a dreta: Marina Rodríguez, Leyre Navarro, Marina Martínez, Blanca Fumanal.
Ariadna Martínez, Paula Moya

D’esquerra a dreta: Marina Martínez, Paula Moya, Ariadna Martínez, Marina Rodríguez, Leyre
Navarro, Blanca Fumanal.
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESCOLES
El diumenge 16 de juny de 2013 les nedadores de natació sincronitzada del C.N. Reus Ploms
van participar al Campionat de Catalunya d’Escoles a la Categoria de majors de 10 anys a la
Piscina Municipal de Montjuic (Barcelona).
Les nedadores més veteranes de l’equip van quedar en 3a. posició obtenint la medalla de
bronze. Van participar a la categoria C (2000 i 1999) amb un remix de cançons de Moulin
Rouge.

D’esquerra a dreta: Marina Martínez, Leyre Navarro, Marina Rodríguez, Paula Moya, Blanca
Fumanal, Ariadna Martínez i l’entrenadora Silvia Ventura

I les nedadores de l’equip aleví – benjamí van quedar en 6a. posició a la categoria B (2002 i
2001) amb un remix de cançons de Grease.

D’esquerra a dreta: Mar Sugranyes, Jana Ferraté, Iris Reche, Lorena Navarro, Naiara Reche,
Etna Font i Júlia Pijoan

Natació sincronitzada 2013 - 2014
El dissabte 14 de desembre de 2013 les nedadores més veteranes de natació sincronitzada del C.N.
Reus Ploms van participar a la Primera Jornada de Figures de la Lliga Catalana Interclubs al nivell 2.
La seu d’aquesta competició va ser la piscina municipal El Tossalet de Berga. Les noies van
participar amb dues figures: Floreta i Cama de Ballet Simple. Els resultats van ser els següents:
2
3
5
15
76
81

Marina Rodríguez Pons
Paula Moya Ortiz
Jana Ferraté López
Leyre Navarro Caballero
Lorena Navarro Caballero
Marina Martínez Grau

15.2933 punts
14.8867 punts
14.5333 punts
13.8567 punts
11.9400 punts
11.2562 punts

Fila de dalt: Lorena Navarro, Leyre Navarro, Marina
Rodríguez i Marina Martínez.
Fila de baix: Jana Ferraté, Paula Moya i entrenadora
Silvia Ventura.

A aquests resultats caldrà sumar-hi
la puntuació de la última figura
(Tintorera) en la propera jornada del
22 de març per tal d’obtenir els
resultats finals de la competició.

PATINATGE ARTÍSTIC
Durant el transcurs del 2013, la Secció de Patinatge Artístic del C.N. Reus Ploms continua la seva
consolidació tant en el nombre de patinadors, que ha augmentat considerablement, com en els èxits
aconseguits.
L’any 2013, un total de 19 patinadores han assolit alguna de les quatre proves de debutants; 8 patinadores
d’iniciació de la nostra Secció han assolit el Nivell C de lliure i 4 el Nivell C de figures obligatòries; 5 el Nivell
B i 1 el Nivell A.
Aquest any també hem participat en els Jocs Esportius Escolars del Consell Comarcal del Baix Camp
aconseguint molt bons resultats i la classificació de 5 patinadores per al Trofeu Diputació De Tarragona .
1a. FASE JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP (27/01/2013 CAMBRILS)
MINIS
2a. JULIA OLMO
5a. SILVIA LAGO
PREBENJAMÍ C
4a. JULIA ESTELLÉ
PREBENJAMÍ B
1a. ELNA PELLICÉ
3a. IRINA GARCIA
7è. PERE CATALÀ
BENJAMÍ B
1a. GEMMA FORES
BENJAMÍ A
11a. IRENE GARCIA
ALEVÍ A
1a. RUTH FORES
INFANTIL C
1a. ANNA MORENTE
INFANTIL B
1a. PAULA ANGLÈS

1a. CONVOCATÒRIA NIVELL C (03/02/2013 AMPOSTA)
VAN SUPERAR LA PROVA DE NIVELL C:
ELNA PELLICÉ
MARIA MORENTE
SILVI GARCIA - ARROBA

2a. FASE JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP (17/02/2013 RIUDOMS)
MINIS
3a. SILVIA LAGO
5a. JULIA OLMO
PREBENJAMÍ C
5a. JULIA ESTELLÉ
PREBENJAMÍ B
1a. ELNA PELLICÉ
2a. IRINA GARCIA
6è. PERE CATALÀ
BENJAMÍ B
1a. GEMMA FORES
BENJAMÍ A
5a. MARIA MORENTE
8a. IRENE GARCIA
13a. JULIA ESTIVILL
ALEVÍ A
2a. RUTH FORES
INFANTIL C
2a. ARIADNA GARCIA
3a. ANNA MORENTE
INFANTIL B
1a. PAULA ANGLÈS
I TROFEU D’INICIACIÓ (17/03/2013 AMPOSTA)
NIVELL C FINS A 7 ANYS
6è. PERE CATALÀ
NIVELL C 8 – 9 ANYS
2a. MARIA MORENTE
7a. SILVIA GARCIA – ARROBA
8a. ELNA PELLICÉ
11a. IRENE GARCIA
NIVELL B 8 – 9 ANYS
14a. JULIA AMADO
22a. LAIA MATEOS
23a. AINA ROMERO
NIVELL B 10 – 11 ANYS
18a. LLUNA PALLEJÀ
NIVELL A 12 – 13 ANYS
12a. INA GUTIERREZ

NIVELL CERTIFICAT 12 – 13 ANYS
10a. JUDIT MARTÍ
3a. FASE JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP (22/03/2013 REUS
DEPORTIU)
MINIS
2a. JULIA OLMO
5a. SILVIA LAGO
PREBENJAMÍ C
7a. JULIA ESTELLÉ
PREBENJAMÍ B
1a. ELNA PELLICÉ
2a. IRINA GARCIA
8è. PERE CATALÀ
BENJAMÍ B
1a. GEMMA FORES
BENJAMÍ A
12a. MARIA MORENTE
17a. IRENE GARCIA
18a. JULIA ESTIVILL
ALEVÍ A
3a. RUTH FORES
INFANTIL C
3a. ANNA MORENTE
INFANTIL B
3a. PAULA ANGLÈS
RESULTATS FINALS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS CONSELL COMARCAL BAIX CAMP
MINIS
3a. JULIA OLMO
4a. SILVIA LAGO
PREBENJAMÍ C
6a. JULIA ESTELLÉ
PREBENJAMÍ B
1a. ELNA PELLICÉ
2a. IRINA GARCIA
7è. PERE CATALÀ
BENJAMÍ B
1a. GEMMA FORES

BENJAMÍ A
12a. MARIA MORENTE
13a. IRENE GARCIA
19a. JULIA ESTIVILL
ALEVÍ A
2a. RUTH FORES
INFANTIL C
2a. ANNA MORENTE
INFANTIL B
1a. PAULA ANGLÈS

CAMPIONAT TERITORIAL CATEGORIA CADET
12a. BELÉN MARTÍ

I TROFEU CATEGORIES (28/04/2013 TORTOSA)
INFANTIL A
6a. JULIA AGUDO
CADET B
5a. BELÉN MARTÍ

TROFEU DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (12/05/2013 VENDRELL)
PREBENJAMÍ B
2a. IRINA GARCIA
3a. ELNA PELLICÉ
BENJAMÍ B
3a. GEMMA FORES
ALEVÍ A
8a. RUTH FORES
INFANTIL B
6a. PAULA ANGLÈS
2a. CONVOCATÒRIA NIVELL C (02/06/2013 C. N. REUS PLOMS)
VAN SUPERAR EL NIVELL C (MODALITAT LLIURE):
IRENE GARCIA
ANNA MORENTE
PERE CATALÀ

VAN SUPERAR EL NIVELL C (MODALITAT FIGURES OBLIGATÒRIES):
MARTA CATALÀ
BELÉN MARTÍ
PAULA ANGLÈS
JULIA AMADO
VA SUPERAR EL NIVELL A:
AINA GUTIERREZ

2a. CONVOCATÒRIA NIVELL B
VAN SUPERAR EL NIVELL B:
RUTH FORES
PAULA ANGLÈS
JULIA AMADO
CAMPIONAT TERRITORIAL INFANTIL (30/06/2013 AMPOSTA)
8a. JULIA AGUDO
II TROFEU D’INICIACIÓ (02/07/2013 C. N. REUS PLOMS)
NIVELL C 0 – 7 ANYS
10a. JULIA OLMO
NIVELL C 8 – 9 ANYS
1a. MARIA MORENTE
5a. SILVIA GARCIA – ARROBA
7a. ELNA PELLICÉ
10a. IRINA GARCIA
NIVELL C 12 – 13 ANYS
3a. ANNA MORENTE
NIVELL C + 14 ANYS
1a. ARIADNA GARCIA
NIVELL B 8 – 9 ANYS
1a. JULIA AMADO
NIVELL B 10 – 11 ANYS
8a. LLUNA PALLEJÀ
22a. PAULA OLMO
NIVELL B 12 – 13 ANYS
2a. PAULA ANGLÈS
NIVELL A 10 – 11 ANYS
16a MARTA CATALÀ

III TROFEU D’INICIACIÓ NIVELLS C I A (29/09/2013 ALCOVER)
NIVELL C 0 – 7 ANYS
4rt. PERE CATALÀ
6a. JULIA OLMO
NIVELL C 8 – 9 ANYS
1a. MARIA MORENTE
2a. SILVIA GARCIA – ARROBA
6a. IRENE GARCIA
8a. IRINA GARCIA
9a. ELNA PELLICÉ
NIVELL C 12 – 13 ANYS
2a. ANNA MORENTE
NIVELL C + 14 ANYS
2a. ARIADNA GARCIA
TROFEU D’INICIACIÓ III NIVELL B (05/10/2013 CAMBRILS)
NIVELL B 8 – 9 ANYS
1a. JULIA AMADO
14a. AINA ROMERO
NIVELL B 10 – 11 ANYS
16a. PAULA OLMO
NIVELL B 12 – 13 ANYS
2a. PAULA ANGLÈS
8a. RUTH FORES
CLASSIFICACIÓ FINAL TROFEUS D’INICIACIÓ
NIVELL C 0 – 7 ANYS
5è. PERE CATALÀ
9a. JULIA OLMO
NIVELL C 8 – 9 ANYS
1a. MARIA MORENTE
2a. SILVIA GARCIA – ARROBA
8a. ELNA PELLICÉ
10a. IRENE GARCIA
14a. IRINA GARCIA
NIVELL C 12 – 13 ANYS
3a. ANNA MORENTE
NIVELL C + 14 ANYS
1a. ARIADNA GARCIA

NIVELL B 8 – 9 ANYS
1a. JULIA AMADO
29a. LAIA MATEOS
NIVELL B 10 – 11 ANYS
15a. LLUNA PALLEJÀ
20a. PAULA OLMO
NIVELL B 12 – 13 ANYS
1a. PAULA ANGLÈS
6a. RUTH FORES
NIVELL A 10 – 11 ANYS
18a. MARTA CATALÀ
NIVELL A 12 – 13 ANYS
20a. AINA GUTIERREZ
NIVELL CERIFICAT 12 – 13 ANYS
17a. JUDIT MARTÍ

3a. CONVOCATÒRIA NIVELL C (13/10/2013 SALOU)
VAN SUPERAR EL NIVELL C:
JULIA OLMO
ARIADNA GARCIA

II TROFEU CATEGORIES (19/10/2013 ALCANAR)
INFANTIL B
2a. JULIA AGUDO
CADET B
4a. BELÉN MARTÍ

CAMPIONAT DE LA TARDOR (02/11/2013 CAMBRILS)
INICIACIÓ NIVELL C
1a. MARIA MORENTE
6a. SILVIA GARCIA – ARROBA
8a. ARIADNA GARCIA
11a. ANNA MORENTE
INICIACIÓ NIVELL B
2a. JULIA AMADO
8a. PAULA ANGLÈS

CATEGORIA INFANTIL
4a. JULIA AGUDO
CATEGORIA CADET
6a. BELÉN MARTÍ

3a. CONVOCATÒRIA NIVELL B (10/11/2013 TORTOSA)
VAN SUPERAR EL NIVELL B:
LLUNA PALLEJÀ
SILVIA GARCIA - ARROBA

COPA CATALANA D’INICIACIÓ (16/11/2013 LA SEU D’URGELL)
NIVELL C
3a. MARIA MORENTE
NIVELL B
12a. JULIA AMADO

SALVAMENT I SOCORRISME
El cap de setmana del 8 de juny es va celebrar, a les instal·lacions del CN Reus Ploms i dels Amics de
Riudoms, el Campionat de Catalunya per edats.
Després de quedar sempre per darrera del Club esportiu Sant Joanenc en la general conjunta, aquest cop
els nostres socorristes van ser capaços de fer-se amb la classificació conjunta i proclamar-se campions de
Catalunya 2013 d'hivern. Cal esmentar que els nois es van proclamar també campions de les categories
alevina, infantil i cadet. Les noies, per altra banda, es van fer amb la segona posició de les categories
alevina, infantil i cadet.
Aquests resultats ens van encoratjar a lluitar per mirar d'assolir les millors posicions possibles en el
campionat estatal que es va celebrar del 27 al 30 de juny a Alacant.
En aquest campionat els nostres socorristes van estar a un alt nivell, ja que vam competir amb més de 60
socorristes de les seves respectives categories i molts d'ells van estar entre els 20 primers.
Cal destacar les finals aconseguides en les proves de platja per l'Alba Giró, l'Ona Gavaldà i l'Alex Ruiz, així
com a Pol Parra, que un any més es va proclamar campió d'Espanya infantil de la prova nedar surf. A més,
també va aconseguir el bronze en la prova de taula i una novena posició en les banderes. Pel que fa a
piscina, el més destacat va ser la sisena posició de Pol Parra en els 100m obstacles.
Per altre banda, Ivan Centelles, Marc Martos i Marc Sancho també van demostrar un bon nivell en el seu
primer any en la categoria cadet, competint contra socorristes més experimentats que ells.
Per finalitzar la bona temporada dels nostres socorristes es va celebrar al setembre el campionat de
Catalunya de platja per edats a Castelldefels.
Aquest any s’ha complert l’objectiu establert, proclamar-se campions de Catalunya en la suma de punts de
totes les categories. Gràcies a la bona actuació de tots els nostres socorristes van poder pujar al més alt
del podi després d’intentar-ho durant dos anys, on es va quedar sempre a l’estela del CP Sant Joanenc.
L’esportista més destacat va ser el Pol Parra, que després de les dues medalles que va aconseguir en el
nacional d’Alacant, es va proclamar campió de Catalunya infantil en les 4 proves que va disputar. Però això
no va ser tot. L’Alba Giró, per la seva part, es va proclamar campiona de Catalunya infantil en dues proves,
subcampiona en una altra i tercera en la que restava. Per altra banda, la Míriam Ciurana es va proclamar
campiona de Catalunya cadet en la prova de carrera amb taula. La resta de l’equip també va obtenir uns
bons resultats, com l’Ona Gavaldà, que es va proclamar subcampiona infantil en dues proves i l’Alex Ruiz,
que va quedar tercer en dues proves.
Tot i aquestes bones actuacions de podi, no s’ha d’oblidar a la resta de membres, ja que sense la seva
actuació tan individual com en relleus no hagués fet possible aconseguir el campionat. Parlem doncs del
Marc Martos que es va classificar sempre entre els 8 primers participants, aconseguint un meritori quart
lloc en el 50m esprint. El Marc Sancho, que igual que el seu company, va aconseguir un meritori quart lloc i
estar entre els 10 primers participants. L’ Ivan Centelles també va estar entre els 12 primers, obtenint
punts que van ser vitals per aconseguir el campionat. Per altra banda, va participar per primer cop la
nostra nova incorporació la Blanca Fumanal que, tot i ser el seu primer campionat després d’haver
realitzat un únic entrenament, de ben segur donarà les mateixes bones alegries que els seus companys en

aquesta nova temporada que començarà a l’octubre. També van ser claus les segones posicions
obtingudes en els relleus, tant de l’equip masculí com de l’equip femení.
Així doncs, es van complir els objectius que es van marcar des de la direcció tècnica, proclamant-se
campions de Catalunya per edats tant en la piscina com en la platja.
Esperem que aquesta nova temporada que començarà sigui molt millor que aquests últims anys i podem
seguir portant ben amunt el nom del nostre club, així com el de la nostra ciutat.
Molts ànims de part del vostre entrenador i a seguir lluitant i millorant per fer-nos un lloc en aquest
esport!

SECCIÓ D’ATLETISME
CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL pista coberta a SABADELL
-

Sonia Diop, 600 metres, 3a.
Andrea Bernal Castells, 2000 metres, 8a.
David Fort Diaz, 1000 metres, 7a.

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET pista coberta a SABADELL
-

Elia Pujades Girona, 300 metres, 8a.

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL aire lliure de CAMP CLAR - TARRAGONA
-

Jordina Navais Flores, 600 metres, 6a.
Sonia Diop, 600 metres, 7a.
Andrea Bernal Castells, 1000 metres obstacles, 6a.
David Fort Diaz, 1000 metres, 6a.

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET aire lliure a LLORET DE MAR
-

Elia Pujades Girona, 300 metres balles, 6a.
Guillem Vallvé Pena, 300 metres balles, 9a.

La secció d’Atletisme del Club Natació Reus Ploms va organitzar, com cada any, la celebració el dia 16 de
març del Gran Premi Marcel·lí Gené.
El dia 19/02/2013 es va celebrar el Trofeu Nadal a les pistes d’atletisme del Club Natació Reus Ploms.

S’AVIS DEL BÀSQUET
29 de març

Esmorzar amb “clotxa” Com ja és tradicional, a l’ermita de la Santíssima
Trinitat (Espluga de Francolí). Celebrem el Divendres Sant, 16 participants.
Tot esmorzant la típica clotxa de pa amb arengada, fesols, ceba i tomàquet;
i després sortir a collir la farigola als Boscos de Poblet.

26 de maig

25a. Pujada REUS-PRADES
33 caminaires, que després van fer el dinar de germanor a la Fonda El Racó
(Cornudella de M.).

Organitzada pels S’Avis del Bàsquet. Cal tenir en compte que aquesta
excursió és de dificultat mitja-alta i requereix un cert grau de preparació.
7 hores de recorregut total, amb fortes rampes fins arribar als repetidors
de la Mussara i després d’esmorzar amb desnivells continus fins a Prades.

23 de juny

Revetlla de Sant Joan
11è.Concurs de Ball per Parelles, estil lliure.
1ers. Classificats: Manel i Rosa.
2ons. Classificats: Tomás i Conxi.
3ers. Classificats: Dolors i Francesc.
11è.Concurs de Ball Individual, estil lliure.
1era. Classificada: Cori Fort.
2ona. Classificada: Carme Papiol.
3er. Classificat: Albert Català.

14 de juliol

Festa dels S’Avis
Equip B

PARTIT FESTA S’AVIS 2013

EQUIP –A
Xavi ROIG
Aleix PIQUER
Alejandro BERMUDEZ
Oriol PENAS
Salvadó MEDINA
Jaume SARDÀ

EQUIP –B
J. Carles PENAS
Albert SENDRA
Jordi MONTOYA
Salvadó GARRIGA
Santi MARTINEZ

ÀRBITRE : Andreu Giménez
RESULTAT : EQUIP-A 65 EQUIP-B 59
Sopar a les instal·lacions del Club.
15 de juliol

16è. Social 3x3 NBA
El diumenge 14 de juliol s’ha celebrat la 17a. edició del social 3x3 NBA
(Natació-Bàsquet-Atletisme), organitzat pels S’Avis del Bàsquet.
Enguany han participat 17 esportistes, repartits en 3 equips. Els guanyadors
de la prova de natació a la piscina olímpica, amb relleus de 4x50m., van ser
els Increïbles: Jordi Montoya, Xavi Roig, Salvador Garriga i David Montoya
van nedar els relleus, Salvador Medina i Santi Martínez completen l’equip.
La prova d’atletisme, 4 relleus de 100m, la van guanyar els Cargols Coixos:
Marc Calvet, Adrià Pujol, Joaquim Prats i Ivan Eslava van córrer, completa
l’equip David Corbella.
Finalment es van jugar tres partits de bàsquet, que van enfrontar tots els
equips participants; els guanyadors d’aquests creuaments van ser els
Pen&Pic: Carles Penas, Aleix Piquer, Meritxell Penas, Sílvia Piquer, Oriol
Penas i Núria Molinero.
Àrbitres de les proves: Andreu Giménez i Albert Sendra.

1er. Classificat

2n. Classificat.

3r. Classificat.

En finalitzar el social es van entregar els respectius trofeus a la Sala
Generalitat del Club.
Classificació General:
1er. Pen&Pic (7 punts),
2on. Cargols Coixos (6 punts)
3er. Increïbles (5 punts)

27 d’octubre

11a. Baixada PRADES – POBLET
Organitzada pels S’Avis del Bàsquet. Sortida del Parc dels Capellans a les
6h.del matí en direcció a Prades. Esmorzar a la Mola dels Quatre Termes, el
dia va ser esplèndid i generós en bolets. Tot i que no anàvem preparats,
vam omplir cabassos de rovellons!!!

Recomanem aquesta excursió (tardor, època de bolets i colors del bosc)
com el paisatge i les vistes que es troben. Unes 6 hores i de dificultat mitjabaixa.
15 caminaires a més de 5 acompanyants en el posterior dinar de germanor
al Restaurant Hostal del Senglar (Espluga de Francolí).
26 desembre

2on. Memorial Josep Martí i Fort (Martinet)
El dia de Sant Esteve es va jugar el primer partit de bàsquet en memòria del
Sr. Josep Martí i Fort, “Martinet”. El Martinet ens va deixar el 8 de juliol de
2012. Es va fer soci del Ploms l’1 d’octubre de 1941, i formava part dels
S’Avis del Bàsquet des de 1981.
Va promoure uns partits de bàsquet, com a divertiment, que tenien lloc
cada 26 de desembre al Club. Inicialment es jugaven entre membres de la
família Martí, i posteriorment s’hi van incorporar els S’Avis del Bàsquet.
Els que hem participat en aquesta tradició familiar, volem continuar amb
aquests partits. Creiem que és una bona forma de recordar-lo i celebrar la
seva manera d’entendre i viure l’esport, amb un cert grau de competició,
però sobretot la excusa de trobar-se família i amics i passar una bona
estona practicant l’esport que més ens agrada.
El partit jugat entre els Martinet’s i els S’Avis del Bàsquet, va ser disputat,
de qualitat i joc net. El resultat final va ser de 80 a 61 a favor dels S’Avis

El capità dels S’Avis, Salvadó Medina, recull el trofeu, entregat per la Sra.
María, esposa del Martinet.

A més de les activitats puntuals esmentades, cal dir que aquest any 2013, el dia 15 de Juliol,
s’ha organitzat la 11a. Trobada de Xapes de Cava, amb una més que notable assistència,
coincidint amb el 16è. Social 3x3 N.B.A.

FOTOSPORT
EXPOSICIONS
Després de la clausura de
l’exposició inaugural al
CIMIR de Fotosport 2012
del 6 al 28 d’abril es va
poder veure al prestigiós
festival internacional de
fotografia FESTIMATGE
2013 en l’espai La Fàbrica
juntament amb moltes
altres exposicions de
diversos autors i
procedències.
Del 9 al 30 de maig de 2014 Fotosport 2012 va ser a Sant
Adrià de Besòs. La inauguració va ser presidida per José A.
Andrés, president de la Federació Catalana de Fotografia.
Del 10 al 31 d’octubre Fotosport va viatjar fins a Andorra on
es va exposar a la sal d’exposicions del Comú d’Encamp.
L’acte va ser presidit per Joan Burguès, vicepresident de la
Federació Internacional de Fotografia.

Finalment de l’1 de
desembre i fins el 23
de febrer de 2014,
Fotosport va ser
present al Museu
Olímpic i de l’Esport
de Barcelona.

Gràcies al conveni
signat entre el
MOE i el Club
Natació Reus
Ploms, cada edició
de Fotosport és acollida en la sala d’exposicions del MOE
i, a més, recordem que al MOE hi ha un espai permanent
dedicat a Fotosport.

REVISTA FOTOZOOM
Des de ja fan temps la revista fotogràfica FOTOZOMM de Mèxic ens ve fent una important promoció tan
de Fotosport com dels altres salons Europa i Fotosport.
Així doncs des de març a octubre de 2013 ha anat publicant uns extensos reculls de fotografies
premiades i seleccionades a Fotosport 2012.
Els mesos de novembre i desembre de 2013 van publicar sengles reculls de fotografia de EUROPA 2012.

RECONEIXEMENT A FOTOZOOM
Com a reconeixement a aquesta tasca de promoció a que abans ens referíem, vam decidir atorgar a
aquesta revista un diploma i una medalla Fotosport 2012.
Així, en el número de setembre van agrair aquest reconeixement amb un ampli article així com la
reproducció de la medalla i el diploma.

GaudiRfoto
Tal com ja anunciàvem en la memòria de 2012 Fotosport ha crescut i amb la marca FotoArtReus acull
també els salons internacionals de fotografia Europa i des de 2013 GaudiRfoto.
GaudiRfoto 2013 va ser un gran èxit, va rebre 5299 fotografies de 509 autors de 61 països de tot el món.
La intenció és doncs que cada any convoquem els salons Europa i GaudiRfoto i, els anys parells,
Fotosport ,com fem des de 1970.
Us presentem l’anagrama de GaudiRfoto, inspirat en les vidrieres de la Casa Batllo i el trofeu GaudiRfoto
2013.

CUBA, UNA MIRADA HISTÒRICA
Amb col·laboració amb el Govern Andorrà, la Federació Andorrana de Fotografia i el Centre de Lectura
de Reus, FotoArtReus va presentar a la Sala Fortuny del Centre l’exposició Cuba, una mirada històrica,
que ens presentava unes imatges històriques de la revolució cubana i els seus líders.,
Paral·lelament el dia 9 d’octubre, al Centre de Lectura, es va fer una conferència amb el tema, Cuba,
singular exemple d’integració de cultures.

SECCIÓ EXCURSIONISTA
L’any 2013 la Secció ha tingut un nivell d’activitats com en els vells temps.
S’han aconseguit fins a 7 cims de mes de 3.000 metres:
Aneto (3404m.) Mont-Perdut (3355m.) Taillón (3144m.) Balaitús (3144m.)
Ballibierna (3067m.) Culebras (3056m.) i Comaloformo (3033m.)
I han continuat les sortides normals per les nostres contrades, mentre hem
notat a faltar la participació a les curses per muntanya.
De manera entusiasta, la Secció ha continuant col·laborant amb les 4 entitats
excursionistes reusenques en l’organització de la 45a. Renovació de la Flama
de la Llengua Catalana que es celebra els mesos de gener i febrer del 2014.
A nivell social, cal destacar que en l’Assemblea de Socis de la Secció celebrada el 17 de setembre, va
estar escollit nou President de la Secció el David Llambrich Robert, que substitueix a Miquel Malet
Llop. La nova Junta que s’ha format es:
President. David Llambrich Robert,
Sots-President: Miquel Malet Casas,
Tresorer: David Malet Bañeras i
Secretària: Anna Ribes Alcover, acompanyats com a vocals pels sis anteriors membres de Junta.
Als actes de la Diada del Club, el 10 de setembre, es van distingir com a millors esportistes de la Secció
a Pere Ollé i Mercè Moncusí. I a la Diada Nacional de Catalunya del 11 de setembre, la nostra Secció va
inscriure a 65 persones a la Via Catalana, al Tram 212.
Passem a la MEMÒRIA DE LES
ACTIVITATS:
13 de gener- La Gritella : Bonic
recorregut, acompanyat de neu, guiats
pel nostre amic recentment traspassat
Blai Gascón (e.p.r.).
27 de gener- La Febró (Grau del Gris, Molí
de l’Esquirola, Gorguina)
3 de febrer- La Foradada del MontsiàDes de Les Ventalles (Freginals)
24 de febrer- Collbató-Montserrat,
assistint als actes de la 44a. renovació de
la Flama de la Llengua Catalana, recollint
en nom de les entitats reusenques el
relleu pels actes del 2014 el nostre jove
representant Miquel Malet Casas.
3 de març – Retirada del pessebre a
Capafons- Després
d’una nevada
sorprenent, espectacular recorregut per
retirar el pessebre a la Cova de les Gralles,
passant per la Foradada, Pont de Goi, La
Creu Trencada i el Coll del Graó.

10 de març- Cingles de Sant Joan- Des
d’Albarca pel camí de la Llisera, Ermita de
Sant Joan de Codolar, Grau del Tomaset i
pujant a la Roca Corbatera (1160m.
29 de març- A la farigola per Divendres Sant
– De Porrera a La Garranxa.
7 d’abril- Tivissa – Ermita de Sant Blai, Coves
de Vilella i Font de Sant Blai.
13-14 d’abril – GR 92 Etapes 7 i 8- Torroella
de Montgrí- Begur (21,910km.) i Begur –
Palamós (23,139km.)
21 d’abril – Vilanova d’Escornalbou – Curta
però exigent recorregut per les Escaletes,
Roca del Migdia, Camí de l’Areny, les Escales
del Diable, Cova Foradada, i Camí de Coll Roig.
12 de maig – Grau del Pí – Des d’El Lloar, pel
coll de les Bassetes, Camí de les Coves i Els
Rogerals.
19 de maig- Salfores i Enderrocada- Exigent
recorregut de quasi 21 km. i 800 m. de
desnivell, sortint de La Morera, Grau de
Salfores, Mas de l’Estrem, Grau de
l’Enderrocada i Mas de Forçans. .
26 de maig- Reus-Prades – 25na. Pujada a
Prades organitzada pels S’avis del Basquet,
amb 24 km. de recorregut i 1293 m. de
desnivell acumulat.
9 de juny – Les Cent Fonts – Des de l’Ermita
de la Stma. Trinitat de l’Espluga.
15-16 juny – Pic de Bastiments (2893m.)
Després de varis ajornaments pel perill
d’allaus, per les fortes nevades i el vent,
aquets dies es va poder fer la pujada des del
Refugi d’Ulldeter, baixant pel Coll de la
Geganta, Pic de l’Ombriaga (2634m.) i Pic de
la Dona (2704m.)
14 juliol – Trobada a Ulldemolins – Una
trentena d’excursionistes i ex-excursionistes,
ens trobem a l’Ermita de Santa Magdalena.
Uns pocs fan la pujada als Ventadors baixant
pel Grau del Llop.

20-21-22 juliol – Aneto (3404m.) Des de La
Besurta es va a dormir al Refugi de La
Renclusa i el dia 20 , David Llambrich, Anna
Ribes, Mercè Moncusí, Manuel Jiménez, Pere
Ollé, Miquel Malet Casas, Àngels Casas i
Miquel Malet Llop, aconsegueixen pujar al pic
mes alt dels Pirineus.
22 de setembre- Mont-Perdut (3355m.)
Mercè Moncusi, Anna Ribes i Miquel Malet
Casas, aconsegueixen el 3er. cim mes alt dels
Pirineus, començant des de Nerín i passant
pel Refugi de Goriz.. Total 21,950 km. i
1534m. de desnivell.
El 6 d’octubre – Albiol- Comença la
temporada 2013/2014 amb una fàcil pujada
al Pla de l’Estelada.
20 d’octubre- 49è. Dia del Camí de
Muntanya- Des de Vandellós, al Poblat de
Castelló i Camí del Beltran.
27 d’octubre – 18ª Marxa Dufour- De La
Febró als Avancots i als Avencs de La Febró,
organitzat pel C.E. Reddis.
10 de novembre – Tossal Gros – Des de Prenafeta, curta excursió de 7 kms.
24 de novembre – Montferri – Del Santuari de Montserrat a Montferri, Torre del Moro i Tossa Grossa.
15 de desembre- Pessebre a Mont-ral – Un grup de 24 caminadors posen el pessebre a La Roca
Foradada de Mont-ral, visitant també la Cova de la Moneda.
22 de desembre – Vilella Baixa- Es tanca l’any amb una entretinguda excursió pels voltants de Vilella
Baixa, pel Grau dels Bous, Cabana de les Creuetes i Pont de Cavaloca.
----------------------------------------Fins aquí ha estat el resum de les sortides i competicions oficials. Ara, per acabar, farem un petit
resum de les sortides “no oficials” i “particulars mes destacades” de les que hem tingut coneixement i
ha quedat constància amb les notes publicades al Blog de la Secció. Sens dubte n’hi ha moltes més que
es poden considerar normals o be no es comuniquen a la Secció

NO OFICIALS:
17 de febrer – Montferri – Torre del Moro (Miquel Malet)
5 de maig- Pratdip – Montredó (Pere Ollé).

PARTICULARS
10 febrer – Travessa Viladrau – La Garriga 31,6 km. (Mercè Moncusí)
10 març – XIV Marxa Castells de la Segarra 54,4 km. (Natàlia Aguilar)
23-30 juny – 6 Estanys de la Vall d’Incles- Andorra (Miquel Malet i Àngels Casas)
13 juliol - Pics de Ballibierna (3067m) i Culebras (3056m.) ( Pere Ollé i Manel Jiménez)
14 agost – Pic de Taillón (3144m.) (Natàlia Aguilar)
1 setembre – Pic de Balaitús (3144m.) (David Llambrich i Anna Ribes)
15 setembre – Pic de Comaloformo (3033m.) (David Malet)
21-28 setembre - GR10 – Bagneres de Luchon a Esbintz (Pere Ollé)
19 octubre – Montserrat – Agulles (Pere Ollé)
30-10 a 2-11 – Encamp – Andorra (Miquel Malet i Àngels Casas)
11 a 16 novembre – GR92- Etapes 9ª Palamós fins la 14ª La Vallgorguina (Pere Ollé)
------------------------------------------------e-mail: excursionisme@reusploms.cat
Blog: http://excursionismeploms.wordpress.com/
Web: http://www.reusploms.cat/seccions/excursionisme/

TENNIS I PÀDEL

-

ESCOLA DE TENNIS amb aproximadament uns 90 alumnes.

-

ESCOLA DE PÀDEL amb aproximadament uns 50 alumnes.

-

LLIGA DE PÀDEL.

-

CAMPIONATS SOCIALS DE TENNIS a totes les categories.

-

LLIGA DE TENNIS.

-

Diada de MINI TENNIS PROVINCIAL (2 cops a l’any) amb una participació d’uns 50
nens/es.

-

CAMPIONAT “Pàdel i mojitos”.

-

CAMPIONAT PROVINCIAL ABSOLUT masculí, femení i dobles.

-

CAMPIONAT DEL CIRCUIT JUVENIL D’ESTIU masculí i femení.

-

VIATGE A MÀLAGA - Campus d’estiu d’1 setmana de durada.

-

SOPAR DIADA DEL TENNIS I PÀDEL amb 130 participants.

-

Berenar - Festa de cloenda de l’escola pel mes de Juny.

-

Berenar i amic invisible al NADAL amb els alumnes de l’escola.

-

Al llarg de tot l’any hem participat en els diversos campionats provincials i comarcals
amb els equips de la secció.

-

Participació dels equips absoluts masculí i femení en el Campionat de Catalunya per
equips.

BÀSQUET
SECCIÓ DE BÀSQUET DEL C.N. REUS PLOMS, CONJUNTAMENT AMB EL CLUB BÀSQUET LA SALLE REUS
ACTIVITATS SOCIALS I ESPORTIVES

CAMPUS TECNIFICACIÓ I PERFECCIONAMENT
Durant el mes de Juliol s’ha dut a terme el Campus de Tecnificació i Perfeccionament adreçat a nens / es
de fins a 16 anys. En total han participat 50 jugadors.
CLÍNIC ASSOCIACIÓ D’ENTRENADORS AMB SALVA MALDONADO – ENTRENADOR FIAT JOVENTUT DE
BADALONA.
Vam tenir entre nosaltres l’entrenador del Joventut de Badalona que va fer un Clínic amb el títol “el
rebot”, adreçat a més de 50 entrenadors que van omplir la pista del pavelló.
NIT DEL BÀSQUET CATALÀ: EL NOSTRE DIRECTOR TECNIC REP A BARCELONA LA MEDALLA D’ARGENT
DE LA FEDERACIO CATALANA DE BASQUET.
En el marc de la Nit del Bàsquet Català,es va fer l’entrega de diferents reconeixements. Entre ells el
nostre Director Esportiu, Sr. Raúl Bonet, va ser guardonat amb la medalla d’argent de la Federació
Catalana de Bàsquet.
32a. EDICIÓ DE LES XII HORES DE MINIBASQUET LA SALLE REUS – TORNEIG GERMÀ RAMÓN BOSCH
Durant el cap de setmana del 30.04 i 01.05 va tenir lloc una nova edició de les XII Hores Minibàsquet La
Salle Reus. Van ser 3 dies de competició on més de 60 equips vinguts de tot l´Estat van poder disputar
un torneig que ja es tot un referent a nivell estatal.
15a. EDICIÓ DEL MEMORIAL JORDI GRAS.
A finals del mes de gener, vam celebrar el Memorial Jordi Gras on al final del partit dels nostres equips
de Copa Catalunya, els familiars del Sr. Gras van fer entrega del trofeu al guanyador del partit.

PARTICIPACIÓ AL PARC INFANTIL DE NADAL
Durant les Festes de Nadal, vam participar al Parc Infantil de Nadal de la nostre ciutat, on un gran
nombre de nens/es van poder practicar el tiro a cistella.
1a. TROBADA D’ESCOLES DE BASQUET “EL GRAN ENTRENAMENT”
També per primer cop, als pavellons de bàsquet i hoquei del C.N. Reus Ploms, vam aplegar durant tot un
matí de dissabte un entrenament amb nens i nenes dels col·legis: Joan Rebull, Sant Josep, Puigcerver i La
Salle de la nostre ciutat, des de les categories pre-benjamí fins a aleví. Va ser un entrenament “especial”
perquè vam barrejar a tots els nens dels diferents col·legis, agrupats per edats.
ACTE DE PRESENTANCIÓ AL PAVELLÓ OLÍMPIC DE REUS.
Vam celebrar un espectacle de so i llums, on vam anar presentant els 32 equips que formen el nostre
projecte de bàsquet. L’espectacle va ser presentat pel PEP CALLAU, speaker del F.C. Barcelona. L’acte va
comptar amb la presencia de nombrós públic que va omplir les grades del pavelló.
CAMPANYA CARITAS “FEM UN TRIPLE CONTRA LA POBRESA”.
Dintre de l’acte de presentació dels equips, vam engegar una campanya de recollida d’aliments, que
durant l’acte vam fer la donació a Càritas Reus.
JORNADA DE XII HORES DE BÀSQUET DE PRE-TEMPORADA
Sense interrupció XII Hores de bàsquet amb partits des de les 8 h. del matí fins les 24 h.
CLOENDA TEMPORADA
Sopar amb participació dels pares , jugadors , directius del Club i responsables de la Secció de Bàsquet,
a les instal·lacions del C.N. Reus Ploms.

RESULTATS ESPORTIUS
Durant la temporada 2012- 2013 els nostres 32 equips des de categories d’escola fins a sènior, amb
masculí i femení, han participat en les diverses competicions d’àmbit territorial i català, amb els
següents resultats:
-

INFANTIL MASCULÍ NIVELL B: 1er classificat
MINI FEMENÍ: 1er classificat territorial
MINI MASCULÍ: 2on classificat territorial
JUNIOR MASCULÍ NIVELL B: 2on classificat territorial

A destacar que els nostres equips sèniors masculins i femenins que competeixen a la màxima categoria
catalana: copa Catalunya; han aconseguit mantenir les respectives categories, sent l’únic club de tota la
representació territorial de Tarragona que aconsegueix dos equips en aquest nivell.



GIMNÀSTICA RÍTMICA
TEMPORADADA PRIMAVERA-ESTIU
Les nostres gimnastes Eva Martín-Moreno Jiménez i Cèlia Gutiérrez Giménez ven
participar en les 2 primeres fases de Copa Catalana Individual nivell V, celebrades a
Vilanova del Camí i Andorra La Vella.

En categoría de Copa Catalana en Edat Escolar (CCEE) la nostra gimnasta Carla
Fernández va prendre part a 1ª Fase GR CCEE Individual, Nivell I-II-III, Zona Sud,, Sant
Carles de la Ràpita, on va assolir una 3ª posició.

Així mateix en conjunts les nenes de Nivell I-II i III van participar en les competicions
següents, on també van fer pòdium:
- 1ª Fase GR CCEE conjunts, Nivells I-II-III, Zona Sud, Torrefarrera
- 2ª Fase GR CCEE conjunts, Nivells I-II-III, Zona Sud, Reus



Per a aquestes competicions aquest any 2013 s’ha posat en marxa un maillot corporatiu
per al conjunts que participen en CCEE el qual, a banda dels colors blanc i negre, porta cos
en color taronja per donar-li vistositat a pista.
Al mes d’abril amb motiu de la celebració de la 2ª fase del concurs escolar “FEM
MATEMÀTIQUES”, organitzat per l’Escola Sant Josep i l’Escola Puigcerver de Reus i
portada a terme a les Instal·lacions del Pavelló Joan Sirolla del Club, la secció de rítmica va
ser convidada a fer una exhibició del seus exercicis:

Equip Benjamí II

Equip Infantil

Equip Sènior A



Ball d’Expressió Corporal Gimnastes Sèniors.

Entrem al mes de maig. Com ja ve sent habitual, es va celebrar en jornada de matí i tarda a
les instal·lacions del Pavelló Joan Sirolla del Club les següents competicions:
- Final Individual CCEE nivell IV,
- 2ª fase conjunts CCEE nivells I-II-III, Zona Nord i Sud, i
- 2ª fase modalitat combos CCEE.
Vàrem comptar amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Tarragona i l’Ajuntament de Reus.
Així mateix va ser patrocinada per Coca-cola, Jaume Vendrell sonoritzacions,
Aioutsourcing, Transports Simon Lafuente, Full Equip Sonoritzacions, I.E.S d’Horticultura i
Jardineria de Reus i l’aula de Serveis Prelaborals.
Aquesta competició va aplegar més de 550 gimnastes, distribuïdes entre el matí i la tarda,
essent el matí quan es va acumular més gruix de participants.
Les competicions de CCEE tenen una ràtio molt alta de públic, arribant a ser de 2,5
persones de públic per gimnasta en competició, la qual cosa va provocar que, tot i el canvi
de pavelló de bàsquet al de Hoquei es tornés a quedar a límits d’aforament al matí.



Per al lliurament de guardons vàrem comptar amb la presència de la Sra. Gemma Soler,
Representant territorial d’Esports a Tarragona de la Secretaria General d’Esports de la
Generalitat de Catalunya, la Sra. Mercè Cadens, Vicepresidenta de la Federació Catalana
de Gimnàstica, la Sra. Conxita Duran, Presidenta del comitè tècnic de la Federació
Catalana de Gimnàstica, el Sr. Andreu Giménez, President del Club Natació Reus Ploms i
la Sra. Patricia Cadens, Responsable en cap de la Secció de Gimnàstica Rítmica del Club.


Les gimnastes del nostre Club van assolir una 1a. posició tant en la categoria Benjamí nivell I

com en la categoria Aleví nivell I i una 2a. posició a la categoria Benjamí nivell II.

Conjunt Benjamí Nivell I

Conjunt Benjamí Nivell II

Conjunt Aleví Nivell I

Més endavant i també en el mes de maig, el nostre conjunt Infantil de Copa Catalana nivell
IV,amb l’aparell de maces, va participar en la 2ª fase de primavera, en sessió de tarda, que
es va celebrar en el Pavelló Municipal de la Vall d’Hebron. Portaven maillot negre amb
faldilla verda i groga i màniga vermella



Durant el matí en aquest pavelló es va celebrar el Trofeu Internacional de Gimnàstica
Rítmica, per la qual cosa es va aprofitar per passar el dia i veure les gimnastes de més
renom Internacional i l’exhibició que va fer el conjunt de la Selecció Espanyola.

Després de l’exhibició el nostre conjunt infantil es va poder fotografiar amb la capitana de
l’equip de la Selecció Espanyola i, més tard, mentre es preparaven per competir, també
amb l’Almudena Cid, ex-gimnasta de la Selecció que va participar a 4 Jocs Olímpics.



Per acabar la temporada de primavera-estiu i, tal com ja és habitual, es va fer el festival
d’estiu de la secció, que acostuma a coincidir amb el final del curs a les escoles, encara
que no de la nostra secció, que va de gener a desembre.
El festival, a banda de les actuacions de les gimnastes que havien participat en les
competicions de primavera-estiu, es va centrar en diferents cançons de Queen amb
coreografies executades per totes les gimnastes de la secció que van realitzar uns
magnífics exercicis.



TEMPORADADA TARDOR-HIVERN

Enguany, la nostra gimnasta Cèlia Gutierrez va ser escollida per la secció com a
mereixedora del guardó que lliura cada any el Club durant la celebració de la Diada als
millors esportistes



Durant la temporada tardor-hivern els nostres 2 equips sèniors va participar en les 3 fases
de Copa Catalana Conjunts, celebrades a Figueres, Reus i Sant Feliu de Llobregat, en la
categoria Sènior nivell V-VII, amb l’aparell de pilota.

Equip Sènior A

Equip Sènior B
Per finalitzar l’any es va celebrar el festival de Nadal on, com ja és habitual, les gimnastes
de la secció feliciten a tots els assistents el Nadal amb diferents coreografies.

Enguany, a banda dels balls d’expressió corporal inspirats en música pop-rock catalana, les
nostres entrenadores ens van sorprendre amb una coreografia amb cintes i que finalitzava
amb totes les gimnastes de la secció escribint amb els seus cosos BON NADAL a sobre el
tapís d’entrenament.



També vàrem fer un merescut i emotiu reconeixement a les gimnastes del equip Sènior B ja
que algunes d’elles ens deixaven per dedicar-se als seus estudis tot i que venen a veure’ns
molt sovint.

Sèniors i entrenadores amb la Neus Cumulat, ex-presidenta de la Secció.

Fotografia de Nadal de les gimnastes i entrenadores de la Secció.

PREMIS ESPORT I CIUTAT

FINALISTES
PREMIS ESPORT I CIUTAT 2013
MODALITAT PREMI
PIONERS DE L'ESPORT

DIRIGENTS DE L'ESPORT
TÈCNICS DE L'ESPORT
esport base
esport competició

FINALISTES

ESPORT

JOSEP CASANOVAS GILABERT
FRANCESC ROIG BADIA
OLEGUER MARQUET QUITARTE
JOAN M. MARSILLACH SANTAMARIA

JOSEP BAS MOLINA
RAÜL BONET VILANOVA

NATACIÓ
BÀSQUET

MILLORS CLUBS,EQUIPS o SECCIONS
ESPORTIVES
categoria absoluta)

COMISSIÓ DE NATACIO CN REUS PLOMS

NATACIÓ

MILLOR ESPORTISTA CIUTAT DE REUS
categoria absoluta F.
categoria absoluta M.

CRISTINA GARGALLO CIURANA
JOSEP MIQUEL BAS GARCÍA

ATLETISME
SALVAMENT I SOCORRISME

MARINA MARTINEZ GRAU
FERRAN SIRÉ FIGUERAS
POL PARRA ESTRADE

NATACIÓ
NATACIÓ
SALVAMENT I SOCORRISME

categoria Promoció M.

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
La rutina del manteniment diari de les petites coses així com la neteja de tot el Club, encara que
sembli que no tinguin una importància vital ni molt rellevant, s’ha de tenir en compte a l’hora de fer
una valoració tant des del punt de vista econòmic com del punt de vista organitzatiu del personal de
manteniment i neteja, entre d’altres.
Desemboçar desaigües, canviar bombetes i fluorescents de tot el Club, afegir sal i líquid anticorrosiu a
les canonades dels circuits d’aigua calenta, preparar el material necessari per desenvolupar qualsevol
activitat de qualsevol secció, passant per arreglar una aixeta, canviar el mecanisme de buidar el dipòsit
d’aigua del W.C., canviar els miralls i els assecadors dels vestidors, canviar el netejafons d’una piscina
a una altra, tirar terra a les pistes de tennis, soldar ferros de baranes trencades, i moltes altres
despeses petites, mica a mica fan una suma important de diners invertits en el club. Els productes de
neteja, desinfectants, detergents, àcids, etc.
Tenint en compte també aquestes petites reparacions, destaquem les següents:
-

-

-

-

-

A la sala de Judo i Taekwondo, s’ha canviat el climatitzador ( aire condicionat )
A la piscina de la Carretera de Tarragona, s’ha reparat una fuita d’aigua del vas d’expansió
S’ha canviat el comptador d’aigua i les vàlvules de retenció de l’entrada general d’aigua que hi
ha a la zona Marià Fortuny, segons un informe d’ “Aigües de Reus “
S’ha revisat el funcionament i s’han canviat les làmpares de les pistes de tennis.
S’ha arreglat l’automàtic de la bomba
d’entrada d’aigua al Pavelló Joan Sirolla.
Seguim fent cada tres mesos, el tractament
corresponent pel control de plagues.
Seguim fent cada mes, els controls
corresponents
i
les
anàlisis
microbiològiques i químiques de l’aigua de
totes les piscines, la calç,el PH, el clor, etc.
També de l’aigua sanitària i del pou.
Tenim tots els documents necessaris de la
homologació de tots els productes que
s’utilitzen, dels productes de neteja fins als
productes del control de plagues, raticides,
etc.
Cada any, les normes de seguretat
antiincendis, revisions dels extintors i les
tomes d’aigua també tenen el seu cost, i ho
han de fer empreses degudament
qualificades.
S’ha comprat un nou gravador per fer
targetes pels socis, així com dos lectors pel
torn.
S’ha arreglat el torn un parell de vegades.
S’han canviat les resistències de la sauna,
així com el termòstat.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S’ha substituït un tram de canonada i s’ha canviat la
vàlvula de tancament del circuit de la calefacció dels
vestidors de tennis.
S’han posat 2 bombes noves per fer circular l’aigua
del circuit primari que calenta l’aigua de la piscina
de Marià Fortuny.
S’ha posat 1 filtre gran al circuit de l’aigua calenta
perquè no vagi brossa a les calderes.
S’han arreglat les 2 bombes que mouen tota l’aigua
de la piscina de Marià Fortuny.
S’han revisat els equips Bayromat que controlen
automàticament el clor i el PH de les piscines de
Marià Fortuny i Carretera de Tarragona.
S’han canviat els mecanismes dels temporitzadors
dels W.C. públics de la recepció del Pavelló Joan
Sirolla.
S’ha canviat la bomba que mou l’aigua dels
acumuladors que donen aigua calenta als vestidors
del Pavelló Joan Sirolla
S’ha canviat la bomba que mou l’aigua dels
acumuladors que donen aigua calenta als vestidors
del tennis i Marià Fortuny.
S’ha reparat l’automatisme de la cadena de la
cúpula retràctil de la piscina Carretera de
Tarragona, i també s’han canviat les gomes de les
juntes entre mòduls, i s’ha greixat tot el sistema.
S’han instal·lat dos filtres de doble malla per
protegir les bombes del circuit primari de calefacció
del sediment d’òxid de les canonades de ferro que
estan en mal estat.
S’ha canviat una de les calderes a gas que calenta
l’aigua de la piscina Marià Fortuny.
S’ha canviat la bomba de l’aigua sanitària del
pavelló Joan Sirolla.
S’ha arreglat la fuita d’aigua de la piscina de Marià
Fortuny, que en el ben mig de les Festes de Nadal
2013 van buidar completament aquesta piscina
amb l’aigua ja calenta, conseqüència d’haver-se
trencat una canonada vella i en mal estat.
S’han tapat les goteres que hi havien a la piscina de Marià Fortuny.
S’ha arreglat la fuita d’aigua que vam tenir als vestidors del tennis, conseqüència del desguàs
emboçat de la vivenda del conserge.
Habilitar la connexió telefònica per les alarmes del club i canviar la central de l’alarma de la
zona de les oficines.
Arreglar les goteres de la teulada de la caseta de comptadors elèctrics generals de la zona del
pàdel i tennis.
Reparar 4 intercomunicadors interns ( walkie-talkies )
S’ha fet una còpia de totes les claus del club.
S’ha netejat l’ intercanviador d’ACS de la sala de calderes que dóna servei a la zona dels
vestidors de tennis.

-

-

S’ha canviat la vàlvula d’ompliment automàtic del circuit primari de calefacció de Marià
Fortuny.
S’han comunicat els col·lectors d’anada i retorn del circuit primari de calefacció i s’han
col·locat 2 bombes per millorar la recirculació de l’aigua calenta per forçar l’escalfament dels
intercanviadors amb més eficàcia.
S’han netejat els intercanviadors de l’aigua de la piscina de Marià Fortuny.
S’ha reparat el netejafons de les piscines.
S’ha canviat la bomba que mou l’aigua de la piscina petita de Marià Fortuny
S’han arreglat moltes portes (quasi bé totes) de les guixetes dels vestidors.
S’han substituït les làmpares foses del pavelló Joan Sirolla, bàsquet i Hoquei.
S’han pogut arreglar, moltes “BIKES” de la sala de spinning.
S’ha reparat una fuita d’aigua de la piscina de la Carretera de Tarragona.
S’ha reparat el rentavaixelles del restaurant del local social.
S’ha canviat el col·lector de sortida de les vàlvules de reg de la gespa de la pista d’atletisme.
S’ha pintat el vestidor i les grades de la piscina Marià Fortuny

