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MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES DEL CLUB
La Junta Directiva de l’Entitat, està formada pels següents membres:
President
Vicepresident primer
Vicepresidenta esportiva
Vicepresident econòmic
Tresorer
Secretari
Vocal Delegat de la Comissió de Natació
Vocals

Andreu Giménez Fort
Dídac Rodríguez Gras
Iolanda Giménez Miranda
Antoni Mateu Guijas
Joan Josep Sardà Arasa
Ramon Grau Llorens
Ramon Sancho Clavé
Mª Rosa Mondéjar Rovira
Joan Carles Gavaldà Bordes
Pere Norte Blanc
Enric Melich Martra

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

Eduard Ortiz Castellón
Sergi Piquer Penas
Ramon Sancho Clavé
Joan Piñol Cos
David Llambrich Robert
Josep Casanoves Dolcet
Joaquim Martí Pastor
Patricia Cadens
José Antonio Roa Baró
Josep Casanovas Gilabert

Vàrem començar l’any amb 2.118 socis i el vàrem acabar amb 2.134 associats, el que ha significat un
increment d’associats de 16 més.
Volem deixar constància, malauradament, dels associats traspassats, el Sr. Xavier Sumalla
Recasens, Sr. Olegari Marquet Quitarte, Sr. Juanjo Rojas, Sr. Pancracio Mestres Sardà, Sr.
Porfirio Navarro Rodriguez, Sr. Joaquin Garcia Olivares, Sr. Juan Miguel López López.
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El Club va celebrar el passat dimecres dia 10 de setembre la XXVIII Diada del Club, que va comptar
amb la presència de l’alcalde de Reus, l’il·lustríssim Sr. Carles Pellicer entre altres autoritats
polítiques i esportives així com diversos membres de la Junta Directiva.
En el decurs de l’acte 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:
JOSE L. MADUELL CANALS
MAGDALENA ROIG PASTOR
Mª. ÀNGELS TEIXELL AGUILA
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:
ERNEST BENACH PASCUAL
JOSEFINA CALVO MIGUEL
RAIMUNDA CASAS PÀMIES
EMILIA DE LA IGLESIA LÓPEZ
FRANCISCO JAVIER GUAL PONS
JUAN RAMON MOTA CASAS
ORIOL PI ROIG
FRANCISCO RODRÍGUEZ GIMÉNEZ
CARLES SIROLLA JUANPERE
ANNA SIROLLA JUANPERE
Enguany la Diada va adquirir un significat especial ja que, es va implantar el Reconeixement Xavier
Sumalla en memòria al company de la Junta Directiva traspassat recentment. Aquests premis volen
premiar l’esperit lluitador, humanista i de dedicació d’aquells persones o col·lectius que aportin tot el
que ell va representar en aquest Club i en les nostres vides. Així doncs, el Reconeixement Xavier
Sumalla del 2014 va ser per l’equip de Voluntaris del CN Reus Ploms per tot l’esforç, dedicació i
entrega a aquest Club.
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També, com és tradicional, en el decurs d’aquest acte es van lliurar els guardons corresponents als
esportistes més destacats de l’any 2014 escollits per cadascuna de les seccions i que van ser:
EXCURSIONISME:

MIQUEL MALET LLOP

BÀSQUET:

GARI MARQUET QUITARTE
ALBA SOTORRA PÀMIES

GIMNÀSTICA RÍTMICA:

LAURA GARCIA LORIENTE

HOQUEI DAMUNT PATINS:

JOAN LLORT ISERN

NATACIÓ:

FERRAN SIRÉ FIGUERAS
SANDRA RODRÍGUEZ RUBIO

NATACIÓ SINCRONITZADA:

JANA FERRATÉ LÓPEZ

PATINATGE ARTÍSTIC:

JÚLIA AMADO ESCOTÉ

SALVAMENT i SOCORRISME:

ÀLEX RUIZ URBANEJA
BLANCA FUMANAL HERRANZ

TENNIS:

XAVIER CORTIJOS ARIAS
LUCÍA GARCÍA RAMOS

TRIATLÓ:

ERIK DÍAZ MARTÍN
MERITXELL FIGUERAS GARANGOU
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Dintre de totes les activitats de les seccions i del mateix Club, destaquem:
•
•
•
•
•

Es va col·laborar amb “La Festa de l’Aigua” (27 juliol).
“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.
“Festa de l’Esport” (15 de juny).
Es va participar amb “La Marató de TV3” (14 desembre).
Jornada mobilitat sostenible (20 setembre).

Cal destacar les altres competicions que organitza el club, de les que en destaquem:
• 79ª Travessada al Port de Salou de Natació (11 setembre).
• Campionat de Catalunya de natació aleví (18,19 i 20 de juliol).
• XXXVIII Trofeu Ciutat de Reus de natació (7 de juny).
• XXXIII Trofeu Ramon Barrera de natació (14 de juny).
• 55è. Gran Premi Marcel·lí Gené d’Atletisme (16 març).
• XVII Memorial stage Jordi Gras de bàsquet (12,13 i 14 de setembre).
• Campionat de Catalunya d’escacs per equips (de gener a març).
• Torneig de Nadal (14 de desembre).
• XII hores de Mini bàsquet (de l’1 al 4 de maig).
• Duatló Escolar (15 de març).
• Circuit juvenil d’estiu de Tennis (del 21 al 26 de juliol).
A través de REUS ESPORT i LLEURE, es van realitzar unes estades d’uns equips femenins
anglesos, que van celebrar uns campionats de NETBALL entre elles. En total van participar unes 300
noies que van utilitzar el pavelló JOAN SIROLLA.
Així mateix, també es va col·laborar amb RELLSA amb la “Setmana de l’esperit Olímpic”.
També s’han llogat les instal·lacions del Club a una empresa de formació per dur a terme un seguit de
cursos com els d’ajudant de cuina, curs de sociosanitari i cursos de socorrisme.
La revetlla de Sant Pere va comptar amb molts associats que van voler compartir un dia especial tant
per la ciutat com pel nostre Club.
Durant els mesos d’estiu es van tornar a fer les “Estades d’estiu” per on van passar uns 650 nens i
nenes que van poder compartir un seguit d’activitats amb altres nens durant les vacances. Aquest any
va comportar un èxit, incrementant les xifres d’altres anys.
Al desembre el CN Reus Ploms va tornar a participar amb el “Parc infantil de Nadal” que organitza la
regidoria d’esports de Reus. Aquest any el tema va ser “ETS EL MILLOR ESPORTISTA DEL PARC?”
amb el que es pretenia trobar el nen o l’equip més complet esportivament.
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Finalistes als Premis Esport i Ciutat 2014:
Va rebre premi el sr. Joan M. Marsillach en qualitat de dirigent de l’esport, el sr. Antoni Castelló en la
categoria Màster i en Ferran Siré, en la categoria de millor esportista en promoció. Així mateix, la sra.
Cristina Gargallo, de l’equip de Triatló com a millor esportista i al sr. Garí Marquet com a pioner de
l’esport van rebre de mans del Sr. Alcalde, Carles Pellicer i dels regidors Alícia Alegret i en Sebastià
Domènech els guardons.
MODALITAT PREMI

FINALISTES

ESPORT

Dirigents de l'Esport

Joan Mª Marsillach Santamaria

Natació

Mèrits Esportius

Antoni Castelló Auqué

Natació

Millor Club/Equip

Comissió de Natació

Natació

Josep Miquel Bas García

Natació

Millor Esportista de Reus

Promeses

Pioners de l'Esport

Tècnics de l'Esport
Valors de l'Esport

Cristina Gargallo Ciurana

Triatló

Ferran Siré Figueras

Natació

Marina Martinez Grau

Natació

Pol Parra Estradé

Natació

Francesc Roig Badia

Natació

Oleguer Marquet Quitarte

Bàsquet

Josep Ramon Tarragó Colominas

Natació

Josep Bas Molina

Natació

Xavier Cabré Rodríguez

Hoquei

Fundació Esclerosi Múltiple

Natació
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HOQUEI DAMUNT PATINS
Com ja és tradicional iniciem la temporada 2013-2014 amb la presentació dels equips al pavelló Joan
Sirolla el dia 15 de setembre amb un total de 9 enfrontaments dels equips de la base, veterans i
Primera Catalana. Aquesta diada serveix també per fer l’estrena oficial de la nova equipament del
club.

Fotografia de grup a la presentació d’equips temporada 2013-2014

Les competicions oficials comencen a finals de setembre amb els següents resultats a final de
temporada:
CN REUS PLOMS (Primera catalana)
11é classificat Primera Catalana grup B, aconseguint salvar la categoria amb un molt meritori final de
temporada.
CN REUS PLOMS (INFANTIL)
2on classificat en el grup 14 Infantil.
3er classificat en el grup F3 de la copa federació.
CN REUS PLOMS (Aleví B)
5é classificat al grup 19 aleví.
4rt classificat al grup F11 de la copa Federació.
CN REUS PLOMS (Aleví A)
1er classificat al grup 22 aleví.
7é classificat al grup de preferent P3.
28é classificat en el campionat de Catalunya preferent.
CN REUS PLOMS (Benjamí)
3er classificat Benjamí Tarragona grup A.
5é classificat Benjamí Tarragona preferent.

DISTINCIONS: “Consejo Superior de Deportes” Placa d’0r al mèrit esportiu 1978.
Ajuntament de Reus, Medalla d’or Municipal al mèrit esportiu anys 1961 i 1975.
Entitat d’utilitat pública per acord del Consell de Ministres de 3 de març de 2000.

Club Natació Reus Ploms – MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES 2014

CN REUS PLOMS (Prebenjamí B)
8é classificat Prebenjamí Tarragona grup B.
5é classificat Prebejamí Tarragona F4.
CN REUS PLOMS (Prebenjamí A)
2on classificat Prebejamí Tarragona grup A.
5é classificat Prebenjamí Tarragona F1.
CN REUS PLOMS (Prebenjamí Iniciació)
6é classificat PB iniciació Tarragona grup B.
6é classificat PB iniciació Tarragona F2.
CN REUS PLOMS (ESCOLA)
Els més menuts de la nostra secció varen participar a la 14 FESTA TORNEIG JOAN PETIT NENS
AMB CANCER celebrada aquest any a Sant Hipòlit de Voltregà el dissabte 31 de maig de 2014.

Fotografia dels membres de l’escola i els tècnics

Finalment, com a cloenda de la temporada, celebrem el VIII TORNEIG D’HOQUEI BASE DEL CN
REUS PLOMS els dies 14 i 15 de juny amb la participació de tots els esportistes de la nostra secció i
diferents equips convidats d’arreu dels països catalans, Euskadi i comunitat valenciana.
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MEMÒRIA BASQUET PLOMS SALLE REUS
PARTICIPACIO AL PARC INFANTIL DE NADAL, AMB ESTAND PROPI (1 gener 2014):
Molta presència de nens i nenes al nostre stand al Parc Infantil de Nadal al Tecnoparc de Reus.
Diversos jugadors del nostre Sènior masculí han compartit jocs amb la cistella amb els més petits. El
Ploms Salle compleix un any més amb la ciutat de Reus fent passar una bona estona i fomentant la
pràctica del bàsquet.
PRESENTACIO DEL LLIBRE “ENTRENAMENT I EMOCIONS” (19 desembre 2014):
El President Benach ha estat l’encarregat de presentar el llibre “Entrenament i emocions” de
l’entrenador de bàsquet ACB i coach Xavier Garcia. En un auditori ple de gom a gom, Ernest Benach
ha fet una defensa de la pràctica de l’esport i els valors que aquest aporta als adolescents i joves en
general. Xavi Garcia, ha explicat la importància creixent que té per un esportista la preparació de la
part emocional. El llibre conté una sèrie de reflexions de l’autor dirigides a entrenadors, jugadors i
pares després d’experiències personals viscudes sobre tot pel seu pas per la banqueta del Manresa
de bàsquet, equip ACB. X. Garcia ha explicat que abans “els partits es guanyaven només pel físic
però en l’actualitat la part de les emocions esdevé clau en el bàsquet en particular i en l’esport en
general”. L’acte ha estat organitzat pel Salle-Ploms amb col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
ESTADES ESPORTIVES DE NADAL (1 gener 2014):
Aquest Nadal 2013 - 2014, us volem presentar una nova edició de les Estades Esportives de Nadal,
una molt bona opció pels nens i nenes de la nostra ciutat.
Aquesta edició presenta algunes novetats: a més de les activitats esportives i de lleure, també oferim
l’opció de realitzar sessions de Tecnificació d’algunes modalitats esportives específiques, amb
monitors i professionals de l’esport corresponent.
Amb les Estades Esportives de Nadal pretenem oferir un espai dinàmic on els nens i nenes es
diverteixin i gaudeixin del Nadal mitjançant la pràctica d’esport i la realització d’altres activitats
lúdiques com jocs, tallers i concursos, amb un format recreatiu i educatiu a la vegada i en un ambient
acollidor i amigable.

CLÍNIC AMB XAVI GARCIA AL PAVELLO OLIMPIC DE REUS (15 gener 2014):
Prop de dues-centes persones entre jugadors, entrenadors i pares han assistit al clínic de Xavi
Garcia. El coach, ha posat més l’accent en la part emocional del bàsquet. Ha alternat la part teòrica
amb exercicis a la pista que han anat a càrrec de l’equip femení del Júnior A del Salle Ploms. El
Clínic ha estat inaugurat per regidor d’esports del l’Ajuntament de Reus, Sr. Sebastià Domenech
acompanyat pel President del club, Sr. Sisco Llorach. L’edil ha manifestat el interès del Consistori
reusenc en l’organització d’aquest tipus d’actes tot felicitant al club reusenc. En acabar, s’ha disputat
el partit entre el CBT, equip d´EBA i el nostre equip de Copa Catalunya masculí.
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II TROBADA D’ESCOLES: EL GRAN ENTRENAMENT (8 febrer 2014):
Prop de 300 nens i nenes de diferents escoles de Reus repartits entre el Pavelló de La Salle Reus i el
Joan Sirolla han gaudit del “Gran Entrenament”. Dirigits pels entrenadors del Ploms Salle, han fet
diversos exercicis i disputat partits. Les cares dels nens expressaven felicitat i admiració pels
jugadors sèniors i juniors del club que els han explicat les seves experiències dels seus inicis de
l’esport de la cistella, els han orientat i dirigit. S’ha pogut comprovar que la base del club es cada dia
més amplia i que la tasca d’extendre el bàsquet a tothom comença a donar els seus fruits. Els
nombrosos pares assistents han pogut escoltar els consells d’un nutricionista i del fisioterapeuta del
Club Chema Olave per tal que de ben petits puguin adquirir uns hàbits saludables i amb la cultura de
l’esport.
SORTIDES A VEURE PARTITS D´ACB (24 gener 2014):
L’escola de bàsquet de La Salle ha preparat una sortida pel proper diumenge 2 de febrer a veure el
partit d ACB entre la Penya i el Manresa. Surten de La Pastoreta 9.30h – per veure el partit a les
12.30h.
JORNADA REGAL (17 febrer 2014):
El BÀSQUET SALLE PLOMS conjuntament amb la Federació Catalana de Bàsquet organitza la
JORNADA REGAL. Durant el partit que el nostre sènior masculí A disputarà aquest dissabte enfront a
l’AB EL VENDRELL. la CIA Asseguradora REGAL, patrocinadora del la competició de Copa
Catalunya masculina i femenina, repartirà regals entre els assistents al Pavelló i pels més petits, es
realitzaran concursos al mig de la pista en els períodes de descans i temps morts i moltes sorpreses
més.
33 EDICCIO DE LES XII HORES DE MINIBASQUET LA SALLE REUS – TORNEIG GERMÀ
RAMÓN BOSCH (1,2,3 i 4 maig 2014):
Del 1 al 4 maig tindrà lloc aquest Torneig, que s’ha consolidat com un dels referents a l´Estat per
aquesta categoria. Enguany s’incorpora les novetats de les visites a Port Aventura i a Gaudi Centre
pels visitants que omplen la nostre ciutat en aquestes dates.
Veure annex amb el dossier del Torneig.
24è TORNEIG DE BÀSQUET DEL COL·LEGI SANT JOSEP (22 març 2014):
El passat dia 22 de març de 2014 es va disputar el 24è Torneig de bàsquet del Col·legi Sant Josep
que va servir també per efectuar la presentació dels equips del col·legi.
Va ser una jornada festiva amb presencia massiva dels nens i nenes i els seu pares. Tots els equips
van tenir el suport de membres de l’equip Sènior A del ZAMAR 2000 PLOMS SALLE REUS de Copa
Catalunya, que van compartir dinar amb tots els jugadors del Col·legi.

ACTE DE CLOENDA DE TEMPORADA (6 juny 2014):
Cap a finals de Juny realitzem l’acte de cloenda de la temporada. Durant la tarda tenen lloc partits
amistosos entre equips de pares / mares contra fills. A l’acabar es va fer un sopar de germanor, que
va acabar amb els discursos del president de la secció de bàsquet i del C.N. Reus Ploms.
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FIRA SPORT LOVE (juny 2014):
El Club Basquet Ploms Salle està present al SALÓ LOVE SPORT que s’està duent a terme a la Fira
de Reus. Aquest matí hem rebut la visita del regidor d’esports del l’Ajuntament de Reus on ens ha
agraït la feina que està fen el nostre Club pel bàsquet reusenc.
CAMPUS ESTIU / CAMPUS VIDIMIRI (Juliol 2014):
Durant el mes de Juliol es portarà a terme el campus del club amb les següents novetats:
- La primera o la segona setmana de Juliol es desenvoluparà a les instal·lacions de La Nucía, a
Alacant, el lloc amb les millors instal·lacions de l’estat on molts professionals d’ACB fan les seves
preparacions. Els jugadors professionals Albert Miralles (Fiatc Joventut de Badalona) i Sergi Vidal (
Unicaja de Málaga), seran els encarregats de fer gaudir als nostres de l’esport, el lleure i les
convivències. Durant aquesta setmana el jugador/a podrà elegir què fer, si només bàsquet o bàsquet i
altres activitats. Es desenvoluparan entrenaments de grups pels matins i, si es vol, de tecnificació
específics dirigits per jugadors i entrenadors de l’entorn professional.
- Les altres dues setmanes es desenvoluparan amb torn de matí a les nostres instal·lacions, incloent
piscina. El treball serà de tecnificació, lleure i valors.
PARTIT HOMENATGE XAVI PARICIO (14 juny 2014):
Amb motiu de la retirada del nostre jugador XAVI PARICIO, va tenir lloc un partit de homenatge entre
el nostre equip sènior i un combinat de jugadors de la província.
ACORD AMB LA MARCA SPALDING (juliol 2014):
Us volem donar a conèixer l’acord amb que hem arribat amb la marca Spalding, mitjançant el seu
distribuïdor Redsport-Proclub.
Com sabeu, Spalding és proveïdor oficial de NBA, patrocinador de la Eurolliga de Bàsquet i marca
oficial de la FCBQ.
La qualitat dels seus productes i els seus dissenys han convertit a aquesta marca en un dels noms
més destacats del sector de la roba i els complements esportius.
Amb aquest nou acord els nostres jugadors i jugadores podran beneficiar-se i gaudir d’aquesta marca
líder mundial al Bàsquet. Ho farem d’una manera progressiva: des de els més petits (fins a preinfantil) i pels més grans (tots els nostres equips sèniors). En properes temporades farem arribar a la
resta de categories el canvi d’equipaments.
Aquesta no és l’única novetat en aquest apartat. Hem posat en marxa la botiga virtual amb les
avantatges pels nostres jugadors i jugadores de flexibilitzar a través de la xarxa, reposicions
immediates, personalització de la roba, entrega a domicili, etc.
Pel club permet una disminució d’estoc i de les tasques afegides d’aquest servei i per les famílies
molta més facilitat i comoditat.
Així doncs, entenem que amb aquesta nova marca i la nova eina de la botiga electrònica aconseguim
millorar els nostres equipaments i la seva distribució.
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STATGE ENTRENADORS TEMPORADA 14-15 (25 agost 2014):
Un any més, alguns equips ja fa més d’un mes, comencem una nova temporada. La quantitat de feina
en quant a organització, metodologia de treball, tècnica i tàctica del club fa que els entrenadors a
aquestes alçades facin feina de valent.
És per això, que aquest pasat Diumenge 24 d’Agost, tot l’Staff tècnic del club encapçalat per Raül
Bonet, van treballar de valent de 9 a 19h a les instalacions del Hotel Nou de La Selva.
Els principals punts que es van treballar a la reunió van ser:
Preparació Fìsica- Protocols i treball fìsic diferit, amb una presentació a càrrec de Chema Olave.
Objectius Generals.
Protocols i Comunicació Interna.
Tipologia Jugadors i rotacions, amb una presentació a càrrec de Jaume Bouguarout.
Comunicació externa: Web i Xarxes Socials, amb una presentació a càrrec de Bernat Bauzà.
Metodologia de treball a Entrenaments.
Trets tècnics i sistemes de joc.
Membres de la Junta directiva del Bàsquet Ploms Salle també van assistir a les principals
presentacions i van complementar la informació de les novetats que ofereix el club aquest any.
Raül Bonet afirma que “ha estat una reunió de treball molt profitosa per la direcció tècnica i pels
entrenadors, treballar un dia junts tots plegats fa que es faciliti moltíssim la feina”.
ANTONIO MARTINEZ, INSIGNIA D’ARGENT DE LA FEDERACIO CATALANA DE BASQUET (11
juliol 2014):
El passat divendres 11.07 la Federació Catalana de Bàsquet va premiar a l’ANTONIO MARTINEZ
amb la insígnia d’argent de la FCBQ. Amb l’entrega del premi, es van reconèixer els seus mèrits.
NOVA SALA DE FISIOTERAPIA (Setembre 2014):
Ja tenim acabada una reforma que hem fet a la sala de fisioteràpia, on hem posat parquet al terra,
pintat les parets, eliminat elements sense us, etc..
Tot això ens dona com a resultat un espai sanitàriament millor, i un lloc molt més agradable per fer els
diferents tractaments.
NOUS PROTECTORS DELS TAULELLS (Setembre 2014):
El passat divendres van quedar instal·lats els protectors a tots els taulells del pavelló Joan Sirolla del
C.N. Reus Ploms. D’aquesta forma, millorem la seguretat pels nostres jugadors i jugadores i limitem
el risc de possibles cops amb la base dels taulells.
ESTATGE FEMENI A GIRONA: SENIORS I JUNIORS (Setembre 2014):
Sensacions positives en l’Stage de Girona, on han conviscut jugadores del equip júnior, segona
catalana i copa. La dinàmica i els lligams establerts entre les jugadores dels diversos equips ha estat
molt bona, varen entrar jugadores que formaven part de tres equips i varen sortir com un sol equip.
La temporada és molt llarga i això facilitarà que les jugadores de la base puguin optar per un lloc en
el primer equip.
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NOU ESPAI, NOU MATERIAL PER LA PREPARACIO FISICA (Setembre 2014):
Us informem que ja tenim llest un nou espai, a peu de la pista de joc, equipat amb un paviment
especial per la pràctica d’exercicis de gimnàs, per ús exclusiu dels nostres jugadors.
També hem adquirit material específic, per tal de poder crear circuits i exercicis que millorin aquest
apartat i a la vegada ho facin més divertit.
Aquest no és més que un primer pas, que el Club s’ha marcat per tal de millorar la nostre oferta de
preparació física que donem als nostres jugadors, amb la intenció d’anar-la ampliant temporada
darrera temporada.
PREMI ESPORT I CIUTAT REUS 2014: GARI MARQUET, PREMIAT (5 Setembre 2014):
El passat dijous 5 de setembre va tenir lloc al Pavelló Olímpic de la nostre ciutat l ́entrega la tercera
edició del PREMIS ESPORT I CIUTAT 2014.
El nostre Club ha tingut la sort que en cada edició hem estat premiats:
- A la primera amb el premi al millor Club d ́Esport Base
- A la segona edició amb el premi al nostre Director Tècnic Sr. Raül Bonet, amb la modalitat de
Tècnics de l ́Esport.
Aquest any hem tornat a ser reconeguts am la figura del Gari Marquet, com a pioner de l ́esport, fet
que ens fa sentir molts feliços a tots els que formem part del BASQUET PLOMS SALLE REUS.
TORNEIG STATGE – MEMORIAL J. GRAS (12, 13 i 14 Setembre 2014):
Durant aquest 3 dies va tenir lloc aquest tornegi de pre-temporada amb els equips de formació des de
pre-infantils a juniors.
Van participar equips de les comarques més properes i els participants van poder fer us de les
instal·lacions del Club.
PRESENTACIO D’EQUIPS (13 novembre 2014):
El passat divendres varem fer la presentació dels 38 equips per la temporada 2014-15. El pavelló
Olímpic de Reus va ser l’escenari d’aquest acte, en el que van participar 450 esportistes que juguen a
basquet al club i les escoles vinculades que formen part del projecte esportiu.
RECOLLIDA D’ALIMENTS PER CARITAS (13 novembre 2014):
Durant l’acte de presentació va tenir lloc la recollida d’aliments per Càritas. Més de 300 kgs de llet,
sucre i farina es van aconseguir recollir.
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MEMÒRIA COMISSIÓ DE NATACIO 2014
INFANTIL-ABSOLUT:
- Participació per part de Marina Martínez i Nora Arilla al Campionat d'Espanya infantil i junior a
Pontevedra. Febrer 2014.
- Participació de l'equip infantil al Campionat de Catalunya infantil de Terrassa. Finals per part de
Blanca Fumanal i Marina Martínez. Juny 2014.
- Participació de Nora Arilla, Sandra Rodríguez i Mireia Giménez al Campionat de Catalunya d'estiu
Absolut-junior. Juliol 2014.
- Participació de Nora Arilla i Mireia Giménez al Campionat d'Espanya absolut-junior a les piscines
Picornell. Final per part de Nora Arilla. Juliol 2014.

- Participació al campionat de Catalunya infantil-junior al club natació BCN. Es van aconseguir
diverses finals per part de Nora Arilla, Marina Martínez, Ariadna Martínez, Paula Moya, Ekaitz
Sánchez, Marc Martos i Ferran Siré. Aquest últim es va proclamar campió de Catalunya en els
100m papallona aconseguit la millor marca catalana de 50 i 100m papallona de 13 anys.
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CATEGORIA ALEVÍ:
En aquesta categoria durant l’any 2014 (fins al mes de setembre) van estar integrats pels nedadors
en categoria masculina; de l’any 2001, Ferran Siré, Aitor Moreno, Nicolas Garcia-Vallaure, Sergi
Alberich i Pedro Porcel i de l’any 2002, Adrià Cabello, Raül Martínez i Yankarlo Roncacio i en
categoria femenina; de l’any 2002, Carla López, Iris Reche, Lorena Navarro i Laura Sánchez i de l’any
2003, Anna Gimenez, Jana Ferraté, Nuria Barbera i Alba Ferrer.
A partir del mes d’ocubre, en categoria masculina, de l’any 2002, Adrià Cabello i Raül Martinez, de
l’any 2003, Joan Musté i Adrián Jiménez i en categoria femenina de l’any 2003 per Anna Gimenez,
Jana Ferraté, Nuria Barbera i Alba Ferrer i de l’any 2004 amb Naiara Reche i Aïda Escodé, tots ells
dirigits sota la direcció tècnica de Ferran Castelló.
Destacarem els millors resultats de les competicions que s’han participat, però sense desmerèixer els
nedadors i nedadores que amb el meu esforç i dedicació no varen poder pujar a llocs d’honor.

TROFEU XXXIII RAMON BARRERA, EN MEMÒRIA A L’EXPRESIDENT DEL NOSTRE CLUB
Categoria Masculina:
Categoria Femenina
1r Ferran Siré
6ena Carla López
6è Adriá Cabello
CAMPIONAT D’ESPANYA – EDAT ESCOLAR “CONSEJO SUPERIOR DEL DEPORTE” (del 9 al
12 juliol – BADAJOZ):
En aquest Campionat varen participar
dos nedadors, Ferran Siré i Alex Ruíz,
aconseguint per part de Ferran Siré, la
medalla d’or en la prova de 200 metres
papallona i el sot-campionat d’Espanya
en la prova de 400 metres estils
individual, participant en dues proves
més com els 100 metres papallona
quedant en 4rt lloc i el 11è en els 200
metres estils, i per part d’Alex Ruíz el
33è lloc en la prova de 400 metres
lliures.
CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ (del 18 al 20 de juliol – Piscina Reus Ploms):
Campionat celebrat a la piscina de 50 metres del nostre Club,
havent-se classificat en proves individuals els nedadors,
categoria masculina; Ferran Siré, Aitor Moreno, Adrià Moreno i
en categoria femenina, Anna Giménez, i participant com a
integrants dels equips de relleus masculins; Sergi Alberich i
Nicolas Garcia-Vallaure.
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Els millors resultats varen ser:
Ferran Siré, primer en les proves de 100 i 200 metres papallona, segon en la prova de 200 metres
estils i tercer lloc en 100 metres lliures i per part de l’Adrià Cabello, tercer en la prova de 100 metres
braça. Cal destacar que com equips de relleus masculins, es va participar a l’ultima sèrie enmig dels
millors Clubs de Catalunya, quedant en vuitè lloc en el relleus de 4x100 metres estils amb Sergi
Alberich-Adrià Cabello-Ferran Siré i Nicolas Garcia-Vallaure i en el relleu de 4x100 metres lliures en
el dotzè lloc amb Ferran Siré, Aitor Moreno, Adrià Cabello i Nicolas Garcia-Vallarue.
En quan a finals de l’any 2014, es va participar al Trofeu Nadal que cada any organitza el Club
Natació Tàrraco, amb l’assistència de tots els nedadors de la categoria, aconseguint els nedadors,
Adrià Cabello el primer lloc i quedant en segona posició l’Anna Gimenez.
I per finalitzar els esportistes de la Comissió de Natació, l’Antoni Castelló Auqué i Ferran Siré
Figueras, varen ser premiats al mes de setembre els reconeixements esportius que l’ AJUNTAMENT
DE REUS atorga cada any:
“MILLOR ESPORTIVA DE LA CIUTAT MASTERS MASCULÍ” per a ANTONI CASTELLÓ AUQUE.
“MILLOR ESPORTISTA DE LA CIUTAT PROMOCIO MASCULÍ” per a FERRAN SIRE FIGUERAS.

ELS NOSTRES PETITS
Classificats pel diferents Campionats de Catalunya:
XENIA CRIVILLE VALLS
OSCAR CRUZ CASTIGLIONI
RICARD FERRANDO PAREDES
JOAN FUMANAL HERRANZ
PABLO GARCIA-VALLAURE CONTE
CESC LLAURADO VERNET
DAVID MARTINEZ MARSILLACH
ALEIX MOYA ORTIZ
KOLDOBIKA URRUTIA MILLAN
ALEX VILLAREJO MARTIN
ELOI VILLAREJO MARTIN
AIDA ESCOTÉ SAN JOSÉ,
ADRIAN JIMENEZ FRANCO
JOAN MUSTE RAMIREZ
NAIARA RECHE RUIZ
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RESULTATS DE LA FINAL TERRITORIAL (juny 2014):
- Xènia Crivellé en Q64, 9 anys, Diploma 7ena classificada de Final 8.
- Oscar Cruz en Q64, 9’5 anys, 6è classificat Final 3.
- David Martínez en Q64, 10’5 anys, 6è classificat en Final 3 i lloc 63 en 100m lliures
- Àlex Villarejo en Q64, 10’5 anys, Diploma 1er classificat en Final 2 i lloc 47 en 100m lliures.
- Eloi Villarejo en Q64, 9’5 anys, Diploma 2on classificat de Final 7.
- Joan Musté en Q64, 11 anys, 7è classificat en Final 2 i lloc 35 en 200m estils.
- Naiara Reche en Q64, 10 anys, Diploma 8ena classificada de Final 8 i lloc 7 en 400m lliures.
- Posició per clubs – lloc 39 amb 252 punts.
FINAL DE RELLEVUS (juny 2014):
4x50 m lliures conjunta 05 – lloc 13 amb un temps de 2.48.15
4x50m estils conjunta 05 – lloc 25 amb un temps de 3.24.11
4x50m estils alternatius 03 masculí - lloc 17 amb un temps de 2.52.73
4x50m estils 03 masculí – lloc 27 amb un temps de 3.07.55

ELS NOSTRES MASTERS

ANTONI CASTELLÓ AUQUÉ
Campionat d’Espanya d’hivern celebrat a Palma de Mallorca:
1è en la prova de 200 metres estils categoria 55/59 anys.
2n en la prova de 400 metres estils categoria 55/59 anys.
2n en la prova de 800 metres estils categoria 55/59 anys
Campionat de Catalunya celebrat a Barcelona:
1è en la prova de 400 metres lliures categoria 55/60 anys.
1è en la prova de 200 metres lliures categoria 55/60 anys.

JOSEP “PITU” CASANOVAS GILABERT
Campionat d’Espanya d’hivern celebrat a Palma de Mallorca:
1è en la prova de 100 metres esquena categoria 75/79 anys. Rècord de Catalunya.
1è en la prova de 100 metres estils categoria 75/79 anys. Rècord de Catalunya
2n en la prova de 200 metres esquena categoria 75/79 anys. Rècord de Catalunya
3è en la prova de 50 metres esquena categoria 75/79 anys. Rècord de Catalunya
Campionat de Catalunya celebrat a Barcelona:
1è en la prova de 50 metres esquena categoria 75/79 anys.
1è en la prova de 200 metres esquena categoria 75/79 anys.
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SALVAMENT i SOCORRISME
-

Participació al campionat de Catalunya celebrat a Tarragona amb la consecució de varies
medalles. A més de proclamar-se un altre any consecutiu, campions de Catalunya per edats.
Pau Garcia aconsegueix el subcampionat de Catalunya en categoria juvenil. Abril 2014.
Participació de l'equip cadet-infantil al campionat d'Espanya de salvament i Socorrisme a
Santander-Noja. Medalla d'or d'Alex Ruiz a 150m obstacles i de bronze a nedar surf. Blanca
Fumanal quarta en nedar surf. Juny 2014.
Participació de Pau Garcia al Campionat d'Espanya de platja absolut celebrat a Tarragona.
juliol 2014.
Participació al Campionat de Catalunya de platja per edats, celebrat a Sant Pere Pescador. Es
revalida el títol de campions de Catalunya per edats i s'aconsegueixen diverses medalles en
totes les categories menors. Agost 2014.
Participació al Campionat de Catalunya absolut i IV Catalunya Rescue amb la consecució de
varies medalles. Setembre 2014.

NATACIÓ SINCRONITZADA
La temporada 2013 – 2014 de natació sincronitzada al Club Natació Reus Ploms va començar amb
tres equips: un d’ells format per nedadores que portaven anys fent sincro i els altres dos formats per
nedadores que s’iniciaven en aquest món.
L’equip de nedadores veteranes estava format per: Jana Ferraté (2003), Leyre Navarro (2000),
Lorena Navarro (2002), Marina Martínez (2001), Paula Moya (2001) i Marina Rodriguez (2000).
L’equip de les nedadores grans novelles estava format per: Laura Blasco (1999), Laia Carcellé
(2002), Nerea Hernández (2001), Clàudia Monné (2001), Nereida Ponzoa (2001) i Abril Trullas
(2001).
I l’equip de les nedadores petites novelles estava format per: Anna Bartolí (2004), Berta Grifoll (2006),
Júlia Pijoan (2003), Gina Porres (2004), Gal·la Rodríguez (2004) i Olalla Segura (2007).
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LLIGA CATALANA INTERCLUBS:
Les noies de l’equip més veterà del Club va participar al nivell 2 de la
Lliga Catalana Interclubs. Aquesta competició consta de dues jornades de
figures i una de combos.
La primera jornada de figures va tenir lloc a Berga el dia 14 de desembre
de 2013. Les noies van realitzar les següents figures: Floreta i Cama de
Ballet Simple.

(D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Lorena Navarro, Leyre Navarro, Marina
Rodriguez, Marina Martínez, Jana Ferraté, Paula Moya i entrenadora Silvia
Ventura).

La segona jornada de figures va tenir lloc per primera vegada, al nostre Club el dia 22 de març de
2014. Les noies van participar amb la figura anomenada Tintorera. En aquesta competició van poder
assistir les noves integrants dels altres equips de sincro del Club per veure com era una competició i
a donar-nos un cop de mà.

(D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Marina Rodriguez, Paula Moya,
Clàudia Monné, Jana Ferraté, Leyre Navarro, Laura Blasco, Nerea
Hernández, Marina Martínez, Laia Carcellé, Abril Trullas, entrenadora
Silvia Ventura i Nereida Ponzoa).

La Marina Rodríguez va quedar la primera de Catalunya de la Lliga Catalana Interclubs de nivell 2
obtenint la medalla d’or.
L’última jornada d’aquesta competició que consta d’un combo va tenir lloc a Tarragona el dia 28 de
juny de 2014. En aquesta jornada van participar l’equip més beterà del Club i també les noies de
l’equip de grans novelles.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESCOLES DE NATACIÓ SINCRONITZADA:
El dissabte 14 de juny de 2014 els tres equips del Club van participar
al Campionat de Catalunya d’Escoles que va tenir lloc a la piscina
Municipal de Montjuic (Barcelona).
Les nedadores de sincro més veteranes del Club van quedar en
tercera posició obtenint la medalla de bronze. Van participar a la
Categoria C amb un remix de cançons de Rock.

(D’esquerra a dreta i de dalt a baix:Paula Moya, Marina Martínez, Leyre
Navarro, Marina Rodríguez, Jana Ferraté,Lorena Navarro i entrenadora Silvia
Ventura).

L’equip de nedadores grans novelles van participar
a la mateixa Categoria C amb un remix de cançons
de la pel·lícula Chicago.

(D’esquerra a dreta: Clàudia Monné, Laia Carcellé,
Nereida Ponzoa, Abril Trullas, entrenadora Silvia
Ventura, Laura Blasco i Nerea Hernández).

I l’equip de nedadores petites novelles van participar a la Categoria B amb una cançó de Mika.
(D’esquerra a dreta: entrenadora Silvia Ventura, Olalla Segura, Berta Grifoll, Gina Porres, Júlia Pijoan, Gal·la
Rodríguez i Anna Bartol)í.

EXHIBICIONS:
El diumenge 15 de juny els tres equips van fer una exhibició al nostre Club per tal de mostrar el treball
realitzat al llarg d’aquesta temporada i per donar a conèixer la natació sincronitzada a molta gent que
habitualment està al club i gent de fora.
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MEMÒRIA GIMNÀSTICA RÍTMICA
TEMPORADA PRIMAVERA – ESTIU
Temporada plena de competicions amb la participació de les gimnastes de la Secció tant a les ja
habituals de la Federació Catalana de Gimnàstica com a les corresponents al Consell Esportiu del
Baix Camp, on feia uns quants anys que no hi participàvem.
COMPETICIONS FCG:
Tres de les nostres gimnastes de Copa Catalana van participar en les fases individuals de Vilanova
del Camí i La Torre de Claramunt, en nivell IV, celebrades el 23 de febrer i el 23 de març de 2014.

Altres 2 de les nostres gimnastes va participar en la categoria Aleví i Sènior nivell VI, modalitat
individual en les 2 fases celebrades a Santa Coloma de Farners i a Sant Feliu de Llobregat els dies 2
i 29 de març de 2014 respectivament.
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A més, també vàrem participar en el Campionat de Catalunya d’Edat Escolar, tant en modalitat
individual com en la modalitat Duos/Trios/Quartets i Combos.
Aquestes competicions varen tenir lloc el 16 de març a Torredembarra i a Riudoms el 6 d’abril de
2014 i es varen assolir varis pòdiums tant en individual com en Duo, Trio i Combos.

COMPETICIONS CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP:
A l’any 2014 hem tornat a participar en les competicions organitzades pel CEBC.
Per incompatibilitat de calendari amb les competicions de la FCG les 3 gimnastes participants no
vàren poder competir en la 2ª fase, però això no va impedir que assolissin uns bons resultats,
quedant 2 d’elles classificades pel Trofeu Diputació
Les competicions es varen celebrar el 15 de febrer i el 5 d’abril -1ª i 3ª fase respectivament- a
l’Hospitalet de l’Infant, on vàren aconseguir una 1ª posició en Benjamí B i una 2ª i 8ª posició en
Benjamí A.
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Abans d’acabar la temporada es va celebrar al nostre Club la Diada de l’Esport, on vàries de les
nostres gimnastes van mostrar al públic assistent un tastet de la feina feta, al matí al aire lliure i a la
tarda dins el pavelló de bàsquet.

Ja per acabar la temporada de primavera-estiu vàrem celebrar el nostre tradicional festival d’estiu on
totes les gimnastes de la secció van mostrar a tot el públic els exercicis amb els que havien participat
a totes les competicions, així com un muntatge de música dolça, festiva i estiuenca, rematada amb
cançons de Xarango per desitjar un bon estiu a tothom.
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TEMPORADA TARDOR - HIVERN
Enguany, la nostra gimnasta Laura Garcia 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 per la seva
trajectòria esportiva amb nosaltres.

Durant la temporada tardor-hivern el nostre equip aleví va participar en les 3 fases de Copa Catalana
Conjunts, celebrades a Figueres, al Club Nàstic de Tarragona i a Lloret de Mar, en el nivell IV. Era el
primer any que aquesta categoria tenia que participar amb 2 exercicis: 1 amb mans lliures i l’altre amb
l’aparell de pilota.

Equip Aleví Nivell IV
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Com cada any, per donar pas a les vacances de Nadal 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 i, per finalitzar, es va fer l’amic invisible.

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

DISTINCIONS: “Consejo Superior de Deportes” Placa d’0r al mèrit esportiu 1978.
Ajuntament de Reus, Medalla d’or Municipal al mèrit esportiu anys 1961 i 1975.
Entitat d’utilitat pública per acord del Consell de Ministres de 3 de març de 2000.

Club Natació Reus Ploms – MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES 2014

MEMÒRIA PATINATGE ARTÍSTIC
Durant el transcurs de l’any 2014, 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.
A l’any 2014, un total de 28 patinadores han assolit alguna de les quatre proves de debutants;11
patinadores d’iniciació de la nostra Secció han assolit el Nivell C de lliure i 7 el Nivell C de figures
obligatòries; 6 el Nivell B, 3 el Nivell A i 1 el Nivell Certificat.
Aquest any també hem participat en els Jocs Esportius Escolars del Consell Comarcal del Baix Camp
aconseguint molt bons resultats i la classificació de 3 patinadores per al Trofeu Diputació De
Tarragona . També hem participat en la Copa Catalana d’iniciació , Trofeus, Campionats territorials i
de Catalunya Benjamí i Infantil.
CLASSIFICACIÓ 1ª FASE CONSELL COMARCAL (25 i 26 de gener - REUS DEPORTIU):
MINIS
1ª
PAULA MORENTE
2ª
ETNA PALLEJÀ
PREBENJAMÍ C
7ª
ANDREA OYA
9ª
AINHOA ORTIZ
13ª
MARINA NAVARRO
PREBENJAMÍ B
2ª
NAIRA ACOSTA
3ª
MARIA BLAZQUEZ
7ª
PAULA NAVARRO
9ª
PAULA VALENCIA
12ª
LORENA MARTINEZ
18ª
CRISTINA CAÑELLAS
22ª
IRIS TORRES
BENJAMÍ B
3ª
INES DE PAZ
4rt
JOAN CAÑELLAS
BENJAMÍ A
6ª
GEMMA FORES
ALEVÍ C
4ª
AINHOA MIRANDA
6è
IZAN COBOS

DISTINCIONS: “Consejo Superior de Deportes” Placa d’0r al mèrit esportiu 1978.
Ajuntament de Reus, Medalla d’or Municipal al mèrit esportiu anys 1961 i 1975.
Entitat d’utilitat pública per acord del Consell de Ministres de 3 de març de 2000.

Club Natació Reus Ploms – MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES 2014

CLASSIFICACIÓ 2ª FASE JOCS ESPORTIUS ESCOLARS CONSELL COMARCAL BAIX CAMP (9
de febrer - RIUDOMS):
MINIS
2ª
ETNA PALLEJÀ
4ª
PAULA MORENTE
PREBENJAMÍ C
4ª
ANDREA OYA
7ª
AINHOA ORTIZ
14ª
MARINA NAVARRO
PREBENJAMÍ B
1ª
MARIA BLAZQUEZ
3ª
NAIRA ACOSTA
4ª
CRISTINA CAÑELLAS
7ª
PAULA NAVARRO
11ª
LORENA MARTINEZ
15ª
IRIS TORRES
16ª
PAULA VALENCIA
BENJAMÍ B
1ª
INES DE PAZ
7è
JOAN CAÑELLAS
BENJAMÍ A
6ª
GEMMA FORES
ALEVÍ C
3ª
AINOA MIRANDA
4rt
IZAN COBOS

RESULTATS PROVA NIVELL C i A (10 de febrer - CONSTANTÍ):
NIVELL C (LLIURE)
ANDREA ROSA
MIRIAM MARTINEZ
NIVELL C DE FIGURES OBIGATÒRIES
MARIA MORENTE
NIVELL A
JULIA AMADO
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RESULTATS PROVA NIVELL B i CERTIFICAT (16 de febrer - RIUDOMS):
NIVELL B
MARIA MORENTE
CERTIFICAT
JUDIT MARTÍ

CLASSIFICACIÓ 3ª FASE DEL JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DEL CONSELL COMARCAL BAIX
CAMP (30 de març - HOSPITALET DE L’INFANT):
MINIS
1ª
PAULA MORENTE
4ª
ETNA PALLEJÀ
PREBENJAMÍ C
9ª
ANDREA OYA
11ª
AINHOA ORTIZ
13ª
MARIAN NAVARRO
PREBENJAMÍ B
1ª
NAIRA ACOSTA
2ª
LORENA MARTINEZ
3ª
MARIA BLAZQUEZ
7ª
IRIS TORRES
9ª
PAULA NAVARRO
11ª
CRISTINA CAÑELLAS
16ª
PAULA VALENCIA
BENJAMÍ B
1ª
INES DE PAZ
7è
JOAN CAÑELLAS
BENJAMÍ A
11ª
GEMMA FORES
ALEVÍ C
5ª
IZAN COBOS
6ª
AINOA MIRANDA
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CLASSIFICACIÓ FINAL DELS JOCS ESPORTIU ESCOLARS DEL CONSELL COMARCAL BAIX
CAMP:
MINIS
1ª
PAULA MORENTE
3ª
ETNA PALLEJÀ
PREBENJAMÍ C
6ª
ANDREA OYA
8ª
AINHOA ORTIZ
16ª
MARIAN NAVARRO
PREBENJAMÍ B
1ª
NAIRA ACOSTA
3ª
MARIA BLAZQUEZ
6ª
LORENA MARTINEZ
7ª
PAULA NAVARRO
11ª
CRISTINA CAÑELLAS
15ª
IRIS TORRES
16ª
PAULA VALENCIA
BENJAMÍ B
1ª
INES DE PAZ
5è
JOAN CAÑELLAS
BENJAMÍ A
7ª
GEMMA FORES
ALEVÍ C
4ª
AINOA MIRANDA
5ª
IZAN COBOS

CLASSIFICACIÓ FINAL TERRITORIAL TROFEU DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PATINATGE
ARTÍSTIC (17 de maig - REUS):
BENJAMÍ B
1ª INES DE PAZ
PREBENJAMÍ B
1ª MARIA BLAZQUEZ
4ª NAIRA ACOSTA
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RESULTATS PROVA NIVELL C i A (25 de maig – VENDRELL):
NIVELL C (LLIURE)
SILVIA LAGO
ANDREA MARTINEZ
INES DE PAZ
NIVELL C (FIGURES OBLIGATÒRIES)
LLUNA PALLEJÀ
ELNA PELLICÉ
ANDREA ROSA
IRENE GARCIA
NIVELL A (LLIURE)
MARIA MORENTE
RESULTATS PROVA CERTIFICAT I NIVELL B (7 i 8 de juny - VALLS):
NIVELL B (LLIURE)
IRENE GARCIA
PAULA OLMO
ELNA PELLICÉ
CERTIFICAT
JULIA AMADO
RESULTATS CAMPIONAT TERRITORIAL BENJAMÍ, ALEVÍ I INFANTIL (28 i 29 de juny – REUS
DEPORTIU):
CATEGORIA BENJAMÍ
2ª
JULIA AMADO
CATEGORIA INFANTIL
5ª
JULIA AGUDO
CLASSIFICADES PER AL CAMPIONAT DE CATALUNYA.
RESULTATS CAMPIONAT CATALUNYA CATEGORIA INFANTIL (11,12 i 13 de juliol –
CERDANYOLA):
25ª

JULIA AGUDO
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RESULTATS II TROFEU INICIACIÓ NIVELLS C i A (19 i 20 de juliol – VENDRELL):
NIVELL C
FINS A 7 ANYS
2ª
SILVIA LAGO
8 – 9 ANYS
14ª
INES DE PAZ
10 – 11 ANYS
1ª
ANDREA ROSA
2ª
MIRIAM MARTINEZ
7ª
GEMMA FORES
11ª
ANDREA MARTINEZ
NIVELL A
10 – 11 ANYS
1ª
MARIA MORENTE
14ª
LLUNA PALLEJÀ
12 – 13 ANYS
18ª
RUTH FORES
+ DE 14 ANYS
4ª
PAULA ANGLÈS
VA SUPERAR EL NIVELL A:
LLUNA PALLEJÀ
RESLULTATS II TROFEU INICIACIÓ NIVELL B (25 de juliol – TARRAGONA):
FINS A 7 ANYS
3ª
JULIA OLMO
8 – 9 ANYS
5ª
ELNA PELICÉ
7ª
IRINA GARCIA
10 – 11 ANYS
2ª
PAULA OLMO
3ª
IRENE GARCIA
+ DE 14 ANYS
9ª
ANNA MORENTE
13ª
ARIADNA GARCIA

DISTINCIONS: “Consejo Superior de Deportes” Placa d’0r al mèrit esportiu 1978.
Ajuntament de Reus, Medalla d’or Municipal al mèrit esportiu anys 1961 i 1975.
Entitat d’utilitat pública per acord del Consell de Ministres de 3 de març de 2000.

Club Natació Reus Ploms – MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES 2014

RESULTATS III TROFEU INICIACIÓ NIVELLS C i A (13 de setembre–HOSPITALET DE L’INFANT):
NIVELL C
FINS A 7 ANYS
1ª
SILVIA LAGO
8 – 9 ANYS
8ª
INES DE PAZ
10 – 11 ANYS
1ª
ANDREA ROSA
2ª
MIRIAM MARTINEZ
9ª
GEMMA FORES
12ª
ANDREA MARTINEZ
NIVELL A
10 – 11 ANYS
1ª
MARIA MORENTE
8ª
LLUNA PALLEJÀ
12 – 13 ANYS
13ª
RUTH FORES
+ DE 14 ANYS
6ª
PAULA ANGLÈS
CAMPIONAT CATALUNYA BENJAMÍ (20 de setembre – MATARÓ):
14ª
JULIA AMADO
RESULTATS III TROFEU INICIACIÓ NIVELLS B i CERTIFICAT (27 de setembre – VILA-SECA):
NIVELL B
FINS A 7 ANYS
2ª
JULIA OLMO
8 – 9 ANYS
3ª
ELNA PELLICÉ
10 – 11 ANYS
1ª
IRENE GARCIA
3ª
PAULA OLMO
+ DE 14 ANYS
3ª
ANNA MORENTE
7ª
ARIADNA GARCIA
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CLASSIFICACIÓ III TROFEU CATEGORIES:
CATEGORIA CADET
5ª
Belén Martí
CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT DE LA TARDOR (1 i 2 de novembre - VENDRELL):
CATEGORIA CADET
4ª
Belén Martí
NIVELL C
3ª
Andrea Rosa
4ª
Míriam Martinez
16ª
Silvia Lago
NIVELL B
3ª
Irene Garcia
10ª
Elna Pellicé
11ª
Paula Olmo
12ª
Julia Olmo
NIVELL A
8ª
Maria Morente

CLASSIFICADES PER A LA COPA CATALANA:
Irene Garcia
Andrea Rosa
3ª CONVOCATORIA PROVES NIVELL C i A (9 de novembre - VILA-SECA):
NIVELL C (LLIURE)
Izan Cobos
Gemma Fores
Lorena Martinez
Joan Cañellas
Cristina Cañellas
Maria Blazquez
NIVELL C (FIGURES OBLIGATÒRIES)
Ariadna Garcia
Irina Garcia
Anna Morente
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NIVELL A (LLIURE)
Ruth Fores
COPA CATALANA D’INICIACIÓ (15 de novembre - ALCOVER):
NIVELL C
4ª
ANDREA ROSA
NIVELL B
9ª
IRENE GARCIA
3ª CONVOCATORIA PROVA NIVELL B (30 de novembre – EL PLA DE SANTA MARIA):
NIVELL B (LLIURE)
ANNA MORENTE
IRINA GARCIA
MIRIAM SANCHEZ
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MEMÒRIA TENNIS
ÀREA ESPORTIVA
JORNADA DE PORTES OBERTES (8 de març):
Durant tot el dia es va convidar a visitar les instal·lacions del C.N. Reus Ploms per assolir el màxim de
participants en aquesta secció i promoure així la pràctica de l'esport i la competitivitat des de petits.
JORNADA MINI TENNIS A NIVELL DE CLUB (22 de març):
Es van realitzar un seguit de partits entre els participants i es var realitzar un circuit de jocs
cronometrats amb un berenar de cloenda.
JORNADA MINI TENNIS (26 d’abril).
CIRCUIT JUVENIL DE TENNIS (del 21 al 26 de juliol):
A finals de juliol i durant una setmana, es va dur a terme a les nostres instal·lacions el Campionat de
Tennis del Circuit Juvenil d’estiu de la FCT. En total van participar 113 esportistes, 8 dels quals eren
del nostre Club.
TORNEIG MOJITO (26 de juliol):
Coincidint amb les finals del Torneig Juvenil, es va organitzar el Torneig Mojito de pàdel on els
participants van poder gaudir, al final de la jornada, d’uns mojitos per tancar una jornada rodona a les
nostres instal·lacions.
LLIGA EXPRESS DE PÀDEL
CIRCUIT HEAD PROMESES (del 25 d’octubre al 16 de novembre).
El nostre Club va tenir el plaer d'acollir aquest Circuit de la Federació Catalana de Tennis, una
iniciativa que només existeix a la província de Tarragona i que pretén donar una oportunitat als
infants que encara no tenen nivell de competició perquè puguin començar a experimentar aquesta
sensació i la gaudeixin, fent néixer en ells aquesta curiositat. Foren un seguit de jornades molt
entretingudes i exitoses, que l'any vinent repetirem!
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AVALUACIÓ INICIAL DE L'ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL (15 de novembre):
Jornada d'avaluació i de portes obertes a l'escola de tennis i pàdel que va tenir com a objectiu establir
el nivell del nostre alumnat per tal que les famílies coneguessin el punt de partida dels infants i així
veure la seva evolució dia a dia. Aquesta sessió avaluadora és la primera part de les quatre que
conformen el cicle d'avaluacions durant tot el curs.

EXHIBICIÓ PARTIT DE PÀDEL (20 de desembre):
Es va organitzar un partit d’exhibició entre 4 dels millors jugadors de Catalunya. Les parelles estaven
formades per: Xavi Ferrer i Pepe Freixas (CN Reus Ploms) contra Raul Moreno i Albert Rius.

ÀREA SOCIAL
SOPAR FINAL DE TEMPORADA DEL TENNIS/PÀDEL (14 de juny):
En aquest sopar hi van poder assistir els pares dels esportistes on es va fer entrega dels premis i
valoracions d’aquests. També es va dur a terme un seguit de sortejos amb una posterior cloenda amb
música fins les tantes de la matinada.
FESTA FI DE CURS (21 de juny):
En aquesta festa els esportistes de la secció van participar en una gimcana per les nostres
instal·lacions i posteriorment es va fer entrega de les notes de temporada amb un berenar de comiat.
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MEMÒRIA MANTENIMENT
RENOVACIÓ VESTUARIS DEL MARIÀ FORTUNY:
Es van dur una sèrie d’actuacions als vestidors del Marià Fortuny per tal de canviar la imatge i l’estat
d’aquests. Es va fer en dues fases (de les 3 previstes):
- Es van canviar els sanitaris tant d’homes com de dones.
- Es va solucionar el problema de desguàs en el vestuari de dones.
- Renovació de la façana.

REHABILITACIÓ DE LA CASA MARSAL:
Es van rehabilitar tan els pisos de la Casa Marsal com els elements exteriors del mateix i es va
condicionar un local per ubicar-hi la secció de Fotosport.
Abans

Després
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GIMNÀS DE SECCIONS:
Un dels grans reptes d’aquest any ha estat poder habilitar un espai per a totes les seccions del Club
per a poder-hi realitzar activitats específiques, “El gimnàs de seccions”. Aquest ocupa l’antic espai de
Fotosport i Natació, on ara hi ha una sala de màquines i una sala diàfana amb espatlleres per a
encabir totes les seccions del Club. A més, s’ha habilitat un tercer espai (l’antic gimnàs d’Atletisme)
per donar més cobertura a les necessitats del Club.

CONDICIONAMENT DE LA CUINA DEL RESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL:
Es va comprar mobiliari més adequat per al restaurant i poder donar així un servei de menjador més
acurat. Es va renovar: rentavaixelles, pica i mobles auxiliars per a emplatar.
A part de totes les festes d’aniversari que es succeeixen al llarg de l’any, a l’estiu es va donar servei
de menjador a tots els nens i nenes de les Estades, un menú de migdia i tapes per la nit amb la
piscina de la carretera de Tarragona oberta fins les 23h.

RENOVACIÓ DE LA PISTA EXTERIOR DE HOQUEI/ FUTBOL SALA:
Gràcies a la col·laboració de la secció de Hoquei i els pares de la mateixa, van canviar totes les
fustes de la pista exterior de hoquei. Així mateix, des del Club es van canviar les reixes de protecció i
es va dotar de porteries de futbol sala per poder incorporar una nova secció al Club.
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SERVEI DE GUARDERIA:
El nostre Club ha ampliat el serveis al soci incorporant en les nostres instal·lacions una guarderia.
Aquesta pretén donar un servei als pares que vulguin fer alguna activitat al Club i que la càrrega de
no saber on deixar els fills no suposi cap impediment. Així mateix, es dóna la possibilitat de fer els
deures sota la supervisió de l’educadora social (Alba Frató).

MANTENIMENT DIVERS:
Com en tota infraestructura comporta, s’han dut a terme varies actuacions de reparació i substitució
d’elements necessaris pel correcte funcionament del Club.
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