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1. PRESENTACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

1.1. LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva de l’Entitat, actualment està formada pels següents membres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 19 de desembre de 2015 a les 20h. es van dur a terme les ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA I NOVA 
JUNTA, on es van presentar les candidatures del President Sortint, Sr. Andreu Jiménez Fort, i la del Sr. 
Isidre Guinjoan Aymemí, vencent aquest darrer per 201 a 198 vots. 
 
La composició de la Junta sortint és:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’Assemblea General Ordinària es nomenaren els components de la Comissió Econòmica que són:  
 
 
 
 
 
 
 
 

President:        Andreu Giménez Fort 
Vicepresident primer:        Dídac Rodríguez Gras 
Vicepresidenta esportiva:        Iolanda Giménez Miranda 
Vicepresident econòmic:        Antoni Mateu Guijas 
Tresorer:        Joan Josep Sardà Arasa 
Secretari:        Ramon Grau Llorens 
Vocal Delegat de la Comissió de Natació:        Ramon Sancho Clavé 
Vocals:        Mª Rosa Mondéjar Rovira 
        Joan Carles Gavaldà Bordes 
        Pere Norte Blanc 
        Enric Melich Martra 

 

Sr. JOSEP MARIA CAMELL JANÉ, Sr. JAUME VERGE TORREBADELL, Sr. CRESCENCI GIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ, Sr. JOAN PIÑOL COS i Sr. FRANCESC ROIG BADIA. 

 
President: 
Vicepresident primer: 
Vicepresidenta esportiva: 
Vicepresident econòmic: 
Tresorer: 
Secretària: 
Vocal i President de la Comissió de Natació: 
Vocals: 

 

 

    Isidre Guinjoan Aymemí 
    Joan Carles Gavaldà Bordes 
    Yolanda Giménez Miranda 
    Pere Norte Blanc 
    Ramon Grau Llorens 
    Olga López Tovar 
    Ramon Sancho Clavé 
    David Guillén Ruíz 
    Francesc Manel Baldrich Mora 
    Antonio Martínez Barrientos 
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1.2. PRESIDENTS DE LES SECCIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

SECCIÓ 
D’ATLETISME 
 
 
 
 
 
 
 

Josep Eduard 
Ortiz Castellón 

SECCIÓ 
D’HOQUEI 
PATINS 
 

 

 

 

 

 
 

Joaquim Martí 
Pastor 

SECCIÓ DE 
GIMNÀSTICA 
RÍTMICA 
 

 

 

 

 

 
 

M. Elisa Loriente 
Vallès 

SECCIÓ DE 
TRIATLÓ 
 
 
 
 
 
 
 

Josep Casanovas 
Gilabert 

 

 
FOTOSPORT 
 

 

 

 

 

 

 
 

Josep Casanoves 
Dolcet 

Vàrem començar l’any amb 2.134 socis i el vàrem acabar amb 2.124 associats, el que ha 
significat una davallada de 10 associats. 
 

Volem deixar constància, malauradament, dels associats traspassats, el Sr. Enric Pàmies 
Colominas, Sr. Josep M. Pons Sanromà (soci núm. 1 del Club), Sra. Montserrat Obré Bley, Sr. 
Ramon Ferran, Sr. Ramon Quintanal Real, Sr. Ricard Lluís Calvet. 
 

SECCIÓ 
EXCURSIONISME 
 

 

 

 

 

 

 
 

David Llambrich 
Robert 

COMISSIÓ DE 
NATACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ramon Sancho 
Clavé 

SECCIÓ 
D’ESCACS 
 

 

 

 

 

 

 
Joan Piñol Cos 

SECCIÓ DE 
BÀSQUET 
 

 

 

 

 

 

 
Sergi Piquer 

Penas 

SECCIÓ DE 
PATINATGE 
ARTÍSTIC 
 

 

 

 

 

 
 

José Antonio Roa 
Baró 
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1.3. LA DIADA DEL CLUB 
 
 

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: 

 

 
 

 SR. BERTOMEU BALSELLS BALAÑA 

 SR. ALBERT CALABUIG NOGUES 

 SR. RAMON J. CASANOVAS ROJALS 

 SR. JORDI CERVERA MARTINEZ 

 SR. JOSE M. FARRES FERRATE 

 SRA. Mª TERESA GAROLA CARRETERO 

 SR. EZEQUIEL GORT JUAMPERE 

 SR. MANUEL JIMENEZ MENA 

 SRA. Mª ROSA MONDEJAR ROVIRA 

 SR. JORDI PORTAL CARBONELL 

 SRA. JOAQUINA SARDA ARASA 

 SR. RAFAEL SARDA ARASA 

 SR. ALVAR VALLS SARDA 

 SR. JOAN ENRIC VIRGILI TORNE 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
A més, per segon any, vam poder commemorar el Reconeixement Xavier Sumalla en memòria al 
company de la Junta Directiva traspassat. Aquest guardó vol premiar l’esperit lluitador, humanista i de 
dedicació d’aquelles persones o col·lectius que aporten tot el que ell va representar en aquest Club i en 
les nostres vides. Així doncs, el Reconeixement Xavier Sumalla del 2015 va ser per l’equip de Canal Reus 
Televisió, per tot l’esforç, dedicació i entrega en aquest Club a l’hora de fer-nos difusió en el món 
esportiu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SRA. CARMEN BALADON ALCANTARA 

 SRA. ROSA MARIA BALSELLS GARCIA 

 SR. JORDI FONTBOTE ALBAL 

 SR. CARLES GUILLEMAT ROCAMORA 

 SR.  MIGUEL LAGUNA PES 

 SR. MIGUEL LORENZO RUBAL 

 SR. ADRIA ORTIZ SIROLLA 

 SRA. MERITXELL PENAS RIUS 

 SR. ORIOL PENAS RIUS 

 SR. ALEIX PIQUER PENAS 

 SR. SERGI PIQUER PENAS 

 SRA. M. MISERICORDIA RIUS PUJOL 

 SR. JOSE ANTONIO ROA VARO 

 SR. FRANCESC SANLLEHI VERNIS 

 SR. JOAN SANLLEHI VERNIS 

 SR. JOSEP VIDAL GAMUNDI 

 SRA. SONIA VIDAL GAMUNDI 
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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 2015 escollits per cadascuna de les seccions i que van ser: 
                                                                         

ATLETISME:                                                    ANDREA BERNAL CASTELLO    

 MARC SUBASIC LOPEZ   

 
BÀSQUET:                                                       GUILLEM SIROLLA JUANPERE 

 

GIMNÀSTICA RÍTMICA: CONJUNT ALEVÍ CCEE NIVELL III/IV, 
PILOTA. 

 XÈNIA LAFUENTE BARRABEIG 

 IRENE FERRER MESTRE, ELSA PÉREZ 
OSUNA, 

 CÈLIA GINÉ SEGARRA I CAROLINA GRAU 
GOKE 

 

HOQUEI DAMUNT PATINS:                           TONYO RODRÍGUEZ   

  

NATACIÓ: NORA ARILLA RAFOLS 
 EQUIP INFANTIL DE NATACIÓ: PAU 

GARCIA, ÁNGEL CABELLO, EKAITZ 
SÁNCHEZ, ÀLEX RUIZ, POL PARRA, MARC 
MARTOS, EDGAR JIMÉNEZ, IVAN 
CENTELLAS, ALBERT GARCIA, MARC 
SANCHO, NICOLAS GARCIA, FERRAN SIRE, 
AITOR MORENO, SERGI ALBERICH, PEDRO 
PORCEL   
 

NATACIÓ SINCRONITZADA: LEYRE NAVARRO CABALLERO 

 

SALVAMENT i SOCORRISME: PAU GARCIA FONT 
 ARIADNA MARTÍNEZ GRAU 

 

PATINATGE ARTÍSTIC: PAULA ANGLÈS MUNUERA   

  
TENNIS:                                                           JOAQUIM FERNÀNDEZ BOQUÉ 
 MARINA FERNÁNDEZ  GUTIÉRREZ 
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2.  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
 

2.1. ACTIVITATS I COMPETICIONS GENERALS 
Dintre de totes les activitats de les seccions i del mateix Club, apuntem: 
 
ÀMBIT COMPETITIU 
 

 80a Travessada al Port de Salou de Natació (11 setembre). 
 

El certamen, amb més de 300 
participants, va tenir lloc a les 
platges de Llevant i Capellans i al 
Club Nàutic de Salou. Aquest 
esdeveniment esportiu, organitzat 
un any més pel C. N. Reus Ploms, és 
un dels més antics del territori 
català, només superat per les 
travessies als ports de Tarragona i 
Barcelona.  
 
 

Com a novetat, s'organitzà la primera 
Travessada Popular al Port de Salou, 
prova dirigida a totes les persones que 
volien experimentar la competició en 
aigües obertes. 
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 Campionat de Catalunya de Natació Aleví (26, 27, 28 de juliol 2015). 
 
 
Coincidint amb la festa major de Reus, el Club 
Natació Reus Ploms va acollir el Campionat 
de Catalunya Aleví de Natació. Unes 400 
nedadores i nedadors de 10 a 12 anys 
participaren en jornades de matí a les 10.00 i 
tarda a les 16.30h. Aquest campionat és ja un 
clàssic dins el calendari de competicions 
organitzades al nostre Club. 
 
Provinents del Ploms, hi van participar: Anna 
Giménez, Jana Ferrater, Naiara Reche i 
l’Adrià Cabello. Per a ells, suposà un bon 
moment per a demostrar el treball realitzat 
durant tot l’hivern i la darrera oportunitat 
per a aconseguir les marques mínimes per tal 
d’anar al Campionat d’Espanya que estava 
previst en dates properes. 
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 Jocs Catalans d’Esport Adaptat, 31 de maig15. 
 

 
 
 
 
 
Els Jocs Catalans es van crear 
per englobar en una mateixa 
ciutat, competicions i 
activitats d’esport adaptat. 
Agrupen diferents 
esdeveniments esportius, 
aconseguint reunir el màxim 
nombre d’esportistes en un 
mateix lloc per facilitar-los 

els contactes i el coneixement d’altres esports adaptats i 
dignificant aquells campionats on la participació és més baixa 
al compartir instal·lacions amb altres esports.  
En motiu d’aquestes jornades, al Club s’hi van celebrar 
diferents exhibicions i activitats de tennis i pàdel. 
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 39è Trofeu Ciutat de Reus de natació (13 de juny). 

Aquest prestigiós Trofeu que s’atorga en nom de l’Ajuntament de la Nostra Ciutat va dirigit a nedadors 
de categories infantil, júnior i absoluta. 

A part dels Clubs habituals de la província, CN Tàrraco, CN Cambrils, CN Tortosa, CN Amposta, CN Vila-
seca, CN. Vendrell, CN. Alcanar i els nedadors del CN Reus Ploms, enguany hi han assistit també el CN 
Vilafranca, CN Prat i el CN Sant Adrià. 

També hem de fer esment que van assistir al lliurament dels trofeus:  l’ Alcalde de Reus, el Sr. Carles 
Pellicer, el Sr. Jordi Cervera regidor de l’Ajuntament de Reus, la Vicepresidenta del CN Reus Ploms Sra. 
Yolanda Giménez i el President de la Comissió de Natació del CN Reus Ploms el Sr. Ramon Sancho. 

Les posicions foren les següents: 

Infantil Masculí Infantil Femení 

NOM I COGNOM  CLUB  LLOC  NOM I COGNOMS  CLUB  

MARC MARTÍ 
ARASA 

CLUB NATACIÓ 
AMPOSTA 

1  
MARTA ROMERO 
RIBAS 

CLUB NATACIÓ 
TARRACO 

DAVID BERMEJO 
SALVADÓ 

CLUB NATACIÓ 
AMPOSTA 

2  
JULIA HEREDIA 
NEVADO 

CLUB NATACIÓ 
TARRACO 

MIGUEL ANGEL 
LARA BERTÁN 

CLUB NATACIÓ 
TARRACO 

3  
ANNA ASTASIO 
OLIVÉ 

CLUB NATACIÓ 
TARRACO 

JUNIOR MASCULÍ  JUNIOR FEMENÍ  

JORDI ROMERO 
RIBAS 

CLUB NATACIÓ 
TARRACO 

1  
NORA ARILLA 
RAFOLS 

CLUB NATACIÓ 
REUS PLOMS 

ORIOL LEGARRE 
RUIZ 

CLUB NATACIÓ 
TARRACO 

2  
ALBA REVERTÉ 
GASSÓ 

CLUB NATACIÓ 
TORTOSA 

PAU MONFORT 
VELA 

CLUB NATACIÓ 
TORTOSA 

3  
CLAUDIA ANGLÉS 
VALLS 

CAMBRILS, C.N 

ABSOLUT MASCULÍ  ABSOLUT FEMENÍ  

OSCAR ROMERO 
PÉREZ 

CLUB NATACIÓ 
VILA SECA 

1  
LAIA CASTELL 
CAUBET 

CLUB NATACIÓ 
TORTOSA 

ALBERT FILELLA 
VALIENTE 

CLUB NATACIÓ 
TARRACO 

2  
LAURA LOPEZ 
COBOS 

CLUB NATACIÓ 
TARRACO 

MIGUEL ANGEL 
SARLE VICIOSO 

CAMBRILS, C.N. 3  
RAQUEL CRUCES 
ROMAGOSA 

CLUB NATACIÓ 
TARRACO 

          

Essent els guanyadors Absoluts del Trofeu Ciutat de Reus: 
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GUANYADORS DEL XXXIX TROFEU CIUTAT DE REUS AMB EL MILLOR TEMPS DE TOTS ELS 
PARTICIPANTS  

MARC MARTÍ ARASA CLUB NATACIÓ AMPOSTA 04.13,38 

LAIA CASTELL CAUBET CLUB NATACIÓ TORTOSA 04.54,48 

 

 

 XXXIII Trofeu Ramon Barrera de natació (6 de juny). 
 

Com és tradicional, El Club Natació Reus Ploms dóna la benvinguda a l’estiu celebrant el trofeu Ramon 
Barrera de natació a la piscina de 50 metres del nostre Club per a nedadors de categoria Aleví, Benjamí 
i Pre-Benjamí. Aquest trofeu se celebra en memòria del Sr. Ramon Barrera i Banús, soci fundador del 
Club i promotor per excel·lència del nostre esport, essent els descendents del Sr. Barrera els que 
segueixen any rere any col·laborant amb la Comissió de Natació del C.N. Reus Ploms, per tal de donar-
li continuïtat. 
 
Aquesta competició té com a característica principal seguir el format de nedador complet, és a dir, cada 
nedador neda els quatre estils, 100 metres de cada estil a partir dels alevins i 50 els més petits, va 
aconseguir aplegar enguany uns 300 nedadors que gràcies a aquest sistema de puntuació, pogueren 
fer un bon test de cara als campionats de Catalunya i Espanya per una banda i per l’altra fer-ho en 
piscina de 50 metres també de cara al darrer intent per fer mínimes. 
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Enguany vam arribar a la 33a. edició amb la participació de tots els Clubs de la nostra demarcació i la 
presència de clubs de tota 
Catalunya, tals com el C.N. Terrassa, 
C.N. Lleida, C.N. Sitges, C.N. Sant 
Adrià… i d’altres Comunitats com el 
C.N. Castalia, Castellón. 
 
Una jornada de proves que 
significaren ja la darrera oportunitat 
per a molts de fer mínimes o 
millorar-les de cara als campionats 
de Catalunya i Espanya d’estiu. 
 
Vam gaudir de l’assistència al 
lliurament dels trofeus del Sr. Carles 
Pellicer, Alcalde de la Ciutat, El Sr. 
Miquel Domingo, Regidor d’Esports 
de l’Ajuntament de Reus, el Sr. Jordi Cervera, Regidor de l’Ajuntament de Reus, la Sra. Elisabet Vallverdú 
neboda del Sr. Barrera i Banús (E.P.R.), el President del CN Reus Ploms el Sr. Andreu Giménez, la 
Vicepresidenta del CN Reus Ploms Iolanda Giménez i el President de la Comissió de Natació del CN Reus 
Ploms, el Sr. Ramon Sancho. 
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ÀMBIT LÚDICOESPORTIU 

 

 La Festa de l’aigua, 26 de juliol de 2015 
 

En plena temporada estiuenca, se 
celebra al Club la Gran Festa de 
l’Aigua, durant tot el dia. Es tracta 
d’una festa oberta a tot el públic i 
l’objectiu és passar un diumenge 
refrescant i divertit amb tota la 
família, Els menuts hi poden trobar 
jocs aquàtics, castells inflables a les 
piscines, una discomòbil, etc. i per 
als grans, a part de poder-se 
remullar, també s’hi celebra una 
masterclass de zumba, entre moltes 
altres activitats. 

 

 

 Masterclass de Nadal, Cycling indoor.  
 
Els monitors de fitness van dur a terme 
una estupenda masterclass de ciclisme 
indoor, a la sala quaranta del Club. 
 
Va ser una sessió molt divertida on els 
socis i usuaris d’activitats dirigides van 
poder gaudir de la bona música i el bon 
esforç de pedalar! 
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 Electro vermut! (19 de juliol 2015). 
 
Dia 19 de juliol es va celebrar al Club el Primer vermut 
electrònic, una vetllada molt animada amb música 
electrònica mentre els socis i usuaris gaudien d’un vermut i 
un bany refrescant a la piscina. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Revetlla de Sant Pere, 28 de juny 2015  
 
Va comptar amb molts associats que van voler 
compartir un dia especial tant per la ciutat com pel 
nostre Club. 
 
 
 

 
 

 Decabike Reus 2015, 31 de maig 2015. 
 

Prova ciclista popular de dos recorreguts que es va celebrar al Decathlon de Reus. A més, els 
instructors del nostre Club van dur a terme diverses masterclasses de cycling indoor, zumba, 
fitpàdel i també tallers infantils. 
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 33a Olimpíada Escolar, del 10 al 25 d’abril 2015. 
 
Aquest esdeveniment esportiu, adreçat als escolars 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, s’ha 
recuperat 10 anys després de l’última edició. L’ 
Ajuntament de Reus, el Consell Esportiu del Baix 
Camp, el Reus Deportiu, el CN Reus Ploms, la 
Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya 
uniren esforços per reprendre aquest esdeveniment 
que fomenta els valors de l’esport entre els més 
joves. 
 

Els esports d’equip en què es va poder participar van 
ser el minibàsquet, el futbol sala i el minihandbol, 
mentre que els esports individuals sotmesos a 
competició foren l’atletisme (amb proves 
específiques i una minimarató), el patinatge, la 
gimnàstica rítmica, el tennis taula i la natació. 
 
Les diferents proves esportives s’adreçaren a infants 
nascuts entre 2003 i 2006, matriculats a centres 
educatius de les comarques del Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre. L’acte de cloenda, celebrat al 
Pavelló Olímpic Municipal, va ser tot un èxit. 
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 Estades multiesportives de Nadal, setmana Santa i Estiu. 
 
El C.N. Reus Ploms cada any, durant els dies festius de Setmana Santa, Nadal i l’estiu, presenta les 
Estades esportives, una opció per pels nens i nenes de la nostra ciutat, que es dur a terme a les nostres 
instal·lacions. S’ofereixen el ventall més ampli d’activitats i serveis de la ciutat.  
Les Estades esportives de 2015 es van realitzar:   
- Del 30 de març al 2 d’abril estades esportives Setmana Santa 
- Del 23 de juny al 10 de setembre estades esportives estiu 
- Del 23 de desembre al 31 estades esportives Nadal  i del 4 al 8 de gener del 2016 
A les Estades esportives de Setmana Santa  s’inscriuen un total de 21 nens i nenes. A les Estades 
esportives de l’Estiu s’inscriuen un total de 651 nens i nenes. A les Estades Esportives de Nadal 
s’inscriuen un total de 14 nens i nenes.  
 
- PUBLICITAT 
Per donar a conèixer les Estades Esportives a banda del boca a boca dels 
participants d’altres anys, realitzem uns fulletons que els repartim per les 
diferents escoles de la ciutat, pel Club i dos caps de Setmana diferents a la 
Plaça Prim en un estan per donar informació.  
A més aquest any ens vam posar en contacte amb la ràdio Flaix Bac i TV Reus 
per fer dos espots publicitaris, la qual cosa va tenir bastant d’èxit.  
 
L’ objectiu principal és divertir i fer contents a tots els nens i nenes que 
venen a les estades mitjançant la pràctica de l’esport i jocs amb un format 
recreatiu i educatiu a la vegada. 

 Promocionar els diferents esports i que la seva pràctica és necessària 
per la salut i ajuda a mantenir una bona qualitat de vida 

 Crear proximitat i transparència  als nens/es i les famílies. 

 Promocionar l’educació per la convivència, tolerància i respecte. 

 Promocionar el civisme, la consciència i compromís: respecte a les instal·lacions, material i 
entorn. 

 Promocionar la integració: ajudar a fer que tothom s’ho passi bé. 

 

Les Estades van dirigides a nens i nenes a partir de P3( finalitzat) fins als 16 anys. 
 
A les estades els nens i nenes s’organitzaran per grups homogenis 
d’edat, cadascun sota la responsabilitat d’un monitor/a. Els nens i 
nenes que hagin escollit l’opció de multi-esport, realitzaran totes les 
activitats esportives proposades al llarg de la quinzena seguint una 
rotació alternativa.  
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Pel que fa als nens i nenes que han escollit una tecnificació (bàsquet, futbol sala, pàdel o tennis) 
realitzaran 1h30/dia de l’esport escollit i la resta faran multi-esport. Aquells que hagin escollit judo i 
gimnàstica rítmica sempre realitzaran aquestes activitats, supervisades i organitzades per un/a 
monitor/a especialista d’aquestes. Els que hagin escollit l’opció especial de “deures d’estiu”, inclou 
1h/dia de quadern d’estiu amb professor titulat i la resta de temps multi-esport.  
S’ofereixen les següents opcions: 
 
- MULTIESPORT: els nens i nenes que escullen aquesta opció, 
realitzen totes les activitats esportives proposades al llarg de la 
quinzena seguint una rotació alternativa. 
- TECNIFICACIÓ: els nens i nenes poden escollir  una tecnificació 
(bàsquet, futbol sala, pàdel o tennis) que realitzen  1h30/dia de 
l’esport escollit i la resta faran multi-esport.  
- ESPECIALITATS: judo, gimnàstica rítmica, atletismes o 
patinatge:  els nens que escullen aquestes opcions sempre 
realitzaran aquestes activitats, supervisades i organitzades per 
un monitor especialista d’aquestes. 
- DEURES ESTIU: els nens i nenes que escullen aquesta opció 
especial realitzen 1h30/dia de quadern d’estiu amb professor 
titulat i la resta de temps multi-esport. 
**Fins als 5 anys: només s’ofereix l’opció MULTIESPORT, que 
inclou la realització d’esports base , jocs, manualitats i sessions 
de psicomotricitat. 
 

Els esports i activitats proposats per a tots els grups són: Bàsquet, 
tennis, pàdel, judo, futbol sala, hoquei, gimnàstica rítmica, natació, 
zumba kids, ciclo-cross, boulder, rugby, handbol, atletisme, voleibol, 
waterpolo i jocs populars. 
A les estades esportives d’estiu vam incorporar cinc noves activitats: 
futbol sala, boulder, zumba kids, patinatge, psicomotricitat i hoquei 
amb patins pels infants de 3, 4 i 5 anys. 
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 HORARI GENERAL 
 
Amb les Estades Esportives d’Estiu oferim diferents serveis als infants, als joves i a les seves famílies ja 
que disposen d’un horari molt més complert, des de les 8 del matí fins les 19h, amb menjador i acollides 
incloses, concretament: 
De 8 a 9h acollida matinal 
De 9h a 13h estades esportives amb esmorzar i piscina 
De 13 a 14h acollida migdia 
De 13 a 15h menjador (cuina pròpia) 
De 15 a 16h acollida tarda 
De 15h a 19h estades esportives tarda amb berenar i 
piscina* 
*Aquest horari de serveis es realitza a l’estiu, ja que per 
Nadal i Setmana Santa es redueix de 8 a 15h amb 
menjador inclòs 

Es crea un quadre d’horaris i activitats per a cada grup 
i monitor, que hauran de seguir al llarg de les estades.  
Els grups s’anomenaran per noms de “jugadors 
esportistes d’ elit famosos”, no per números, per 
facilitar el reconeixement, identificació i localització 
del grup. Cada quinzena, els monitors canvien de 
grups i cada setmana els monitors entreguen un 
registre de planificació de les activitats que realitzen 
durant la setmana. 
 

 
EQUIP DE MONITORS 
- Estades Esportives de Nadal -> 1 monitor 
- Estades Esportives Setmana Santa -> 2 monitors 
- Estades Esportives Estiu -> 58 monitors 
A l’equip de monitors se’ls proporciona un dossier amb tota la informació necessària i els objectius que 
volem aconseguir com equip de treball, mencionats anteriorment.  
Tots aquests objectius al final de les estades s’acaben aconseguint gràcies a l’esforç i a l’ implicació de 
tots els monitors i les monitores, ja que hi ha un contacte directa amb ells i una coordinació per treball 
conjuntament. Cada setmana els/les monitors/es han de omplir unes fitxes de planificació i seguiment 
de les activitats que realitzarà seguint el quadrant d’horaris i ensenyar-la als coordinadors el dilluns de 
cada setmana.  
 
ALTRES SERVEIS 
SERVEI D’ACOLLIDA: de 8:00 a 9:00 h; de 13:00 a 14:00 h i de 15 a 16h. Els nens i nenes realitzen 
diferents activitats de lucre: esport lliure, jocs varis, jocs populars i jocs de taula.  
SERVEI DE MENJADOR: L’horari del menjador serà de 13h a les 15h. 
 El menú de menjador estarà penjat a recepció cada setmana i es repartirà als  nens inscrits. 
Oferim  cuina casolana. Si algun nen ha de fer una dieta especial, es fa un menú personalitzat. 

9 A 10.30H 
ESPORT 1/ 

TECNIFICACIÓ 

10.30 A 11H ESMORZAR 

11 A 12H ESPORT 2 

12 A 13H PISCINA/CURSET 
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Els nens/es que s’hagin es poden quedar 
esporàdicament a dinar comunicant-ho abans 
de les 10h del mateix dia. 

 
CURSETS DE NATACIÓ: de 12 a 13h amb els monitors del 
Club. 
 
ENTRADES I SORTIDES 
L’entrada i la sortida aquest any es realitzen pel 
pàrquing, excepte les acollides (de 8 a 9h, de 13 a 14h i 
de 15 a 16h) que seran per l ‘entrada del Club. 
Abans de sortir amb el grup fer un comptatge del nens 
i nenes que és té, per evitar la sortida sense el grup sencer 
 
MATERIAL 
Hi ha2 quartets de material: 

1) QUARTET RAMPA: pilotes varies, hoquei, bàsquet, rugby, bàdminton, pales, voleibol, 
beisbol, handbol i futbol. 

2) 1r pis Bar piscines: Material manualitats, tennis, pàdel, jocs varis, ping pong, waterpolo. 
L’entrada I la sortida de material està registrada. 
 
REUNIÓ INFORMATIVA DE PARES DE LES ESTADES ESPORTIVES D’ESTIU 
El divendres 12 de juny de 2014,a les 20h. Lloc: Entrada antiga, amb 
un projector. Assisteixen una trentena de pares i se’ls informa de 
l’organització i funcionament de les Estades. 
 
REUNIÓ INFORMATIVA DE MONITORS DE LES ESTADES ESPORTIVES 
D’ESTIU 
El dia 29 de juny, es realitza una reunió amb tots els monitors. Se’ls 
entrega un Dossier amb tota la informació i normes que han de seguir. 
 
RESUM NOMBRE INSCRIPCIONS 
 
La opció més sol·licitada és la de Multiesport. No obstant, les 
tecnificacions, es realitzen durant dos terceres parts de les Estades, a 
excepció de l’Atletisme i els Deures. Les 5 primeres setmanes de Juliol 
són les més completes i es mantenen per sobre de 300 nens i nenes 
cada setmana. La setmana amb més participació és la segona de juliol, 
superant els 400 nens i nenes. 
La setmana de Juny i de Setembre són les més baixes respecte a la 
participació, però segueixen en la mateixa línia de les edicions 
anteriors, amb una participació vora els 30 nens i nenes. 

Opcions/ 
Serveis 

Nombre 
nens/nenes 

multiesport 367 

Rítmica 28 

Judo 23 

Tennis 29 

Pàdel 18 

Basquet 77 

Futbol 65 

Patinatge 24 

Atletisme 3 

Estades Tarda 17 

Deures 10 

  

Menjador 107 

Acollida mati 53 

Acollida 
migdia 

20 

Acollida tarda 12 

Curset 82 
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ESTADES D’ESTIU 2015 
 
 
 

 Altres actuacions 
 

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. 
 
També s’han llogat les instal•lacions del Club a una empresa de formació per dur a terme un seguit de 
cursos com el de socorrisme (de febrer a maig). 
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2.2. ARTS MARCIALS 
 

2.2.1.    CAPOEIRA 
 
Per a la nova temporada 2015-16, vam 
impulsar al Club, una nova activitat, 
dintre de la família de les arts 
marcials, originària del Brasil. 
 
 
 
 
 
 
La fundació ABADÁ-CAPOEIRA, amb el 
professor Anderson Lino, es va 
incorporar al club amb una 

Masterclass de Presentació a la terrassa del 
restaurant d’estiu. 
Les classes es duen a terme a l’antic gimnàs 
de Muai Tay.  
 
Estem molt contents amb el ritme de 
l’activitat! A més, han deixat una sala molt 
bonica i ben decorada. 
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2.2.2.    JUDO 
 
21 d’abril 2015. Campions del Torneig Internacional a Andorra la Vella, 18 ord, 7 plater i 7 bronzes per 
Tot Judo que entrenen al nostre club! 
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2.3. BÀSQUET PLOMS C.B. LA SALLE REUS 
 

ACTIVITATS SOCIALS I ESPORTIVES 
 
PARTICIPACIÓ  AL  PARC  INFANTIL  DE  NADAL,  AMB  ESTAND  PROPI. 
L'energia d'una pilota de bàsquet 
1 gener, 2015 
 
Aquest ha estat el títol sota el qual el BASQUET PLOMS SALLE REUS ha obert el seu estand al Parc 
Infantil de Nadal de la nostre ciutat. 
 
Es tractava de fer diferents exercicis d'habilitats amb la pilota de bàsquet per un circuit que havíem 
creat. Tot això acompanyat per una gran pancarta amb els valors del nostre esport. 
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SORTIDES A VEURE PARTITS D´ACB 
 
Durant la temporada fem diverses sortides a veure partits d'ACB del Joventut de Badalona, del CB 
Manresa i del FC Barcelona en categoria masculina, o del CB Girona en femenina. 
 
 
34a EDICIÓ DE LES XII HORES DE MINIBÀSQUET LA SALLE REUS – TORNEIG GERMÀ RAMÓN BOSCH 
30 Abril i 1,2,3 maig, 2015 
 
Aquest torneig, que s'ha consolidat com un dels referents a l'estat per aquesta categoria, arribà a la 
seva 34ª edició. 
 
Com a part dels actes del torneig es fa entrega simbòlica a la Fundació del Bàsquet Català i la 
Federació Catalana de Bàsquet de la candidatura de Reus com a Ciutat del Bàsquet Català 2019, amb 
un text signat pels representants dels dos clubs (CN Reus Ploms i CB Salle Reus) així com de 
l’Ajuntament de Reus. Amb ell s’entrega l’aquarel•la original del cartell de la 34ª edició del Torneig. 
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25è TORNEIG DE BÀSQUET DEL COL•LEGI SANT JOSEP 
març, 2015 
 
Durant el mes de   març es disputa el 
25è  Torneig  de bàsquet del Col•legi 
Sant Josep que serveix també per 
efectuar la presentació dels equips 
del col•legi. 
  
Pels voltants de la diada de Sant 
Josep, i des de fa més de 20 anys, la 
secció de Bàsquet de l’AMPA 
organitza el “Torneig de  Bàsquet 
Col·legi Sant Josep”. Al torneig hi 
participen els equips de bàsquet de 
diferents escoles de Reus i el Baix 
Camp, que  s’enfronten als equips 
de la nostra escola, en totes les seves categories. També es pot gaudir d’un interessant Partit de Pares, 
i al final de la diada es fa una presentació, al més pur estil NBA, de tots els equips del nostre col·legi. 
 
 
I TORNEIG 3 X 3 CIUTAT DE REUS – MEMORIAL GARI MARQUET 
Setmana Santa 2015 

 
Per primera vegada a Reus, organitzem un torneig 
de minibàsquet, pels més petits, (fins a 12 anys) amb 
la modalitat de bàsquet 3 x 3. 
El torneig, que aquest any s'estrena en la seva 
primera edició, es fa en memòria d'en Gari Marquet 
que ens deixà l'any 2014 després d'una vida 
dedicada al bàsquet. 
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ACTE DE CLOENDA DE TEMPORADA 
12 juny, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. En acabar es fa un sopar de germanor. 
 
 
 
 
FIRA SPORT LOVE 
juny, 2015 
 
El Bàsquet Ploms Salle està present al SALÓ LOVE SPORT 
que es duu a terme a la Fira de Reus. Vàrem rebre la visita 
del regidor d’esports del l’Ajuntament de Reus que ens 
va agrair la feina que està fent el nostre club pel bàsquet 
reusenc. 
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CAMPUS ESTIU / CAMPUS VIDIMIRI 
Juliol, 2015 
 
Durant el mes de Juliol es dugué a terme el campus del club amb les següents novetats: 
 
 
- La primera o la segona setmana de Juliol es desenvolupa 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 (Joventut de Badalona) i 
Sergi Vidal (Unicaja de Málaga),  van ser 
els encarregats de fer gaudir als nostres 
de l’esport, el lleure i les convivències. 
Durant aquesta setmana el jugador/a 
pot elegir què fer, si només bàsquet o 
bàsquet  i altres activitats. Es  
desenvolupen 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 
desenvolupen amb torn de matí a les nostres instal•lacions del CN Reus, incloent piscina. El treball serà 
de tecnificació, lleure i valors. 
 
Aquest any, com a novetat, s’ha inclòs un estatge de pretemporada obert a tots els equips del club, a 
Cornudella de Montsant. Els jugadors i jugadores han pogut gaudir de les magnifiques instal•lacions 
municipals (pavelló, piscina) en un extraordinari entorn natural. 
 
Durant l’estatge el bàsquet ha estat evidentment el nucli de l’activitat, però hi ha hagut temps pel 
lleure, amb excursió i bany inclòs al pantà de Siurana, estones de joc i relaxació a la piscina o xerrades 
i passejos vespertins gaudint de la fresca de la muntanya. 
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TORNEIG STAGE – MEMORIAL J. GRAS 
12 i 13 Setembre, 2015 
 
 
Durant aquests 2  dies té lloc aquest torneig de 
pretemporada amb els equips de formació des 
de preinfantils a júniors. 
 

 
Participen equips de les 
comarques més properes, i 
els participants poden fer ús 
lliurement de les 
instal•lacions del Club. 
 

 
 
 
 
I TORNEIG MINIBÀSQUET AL CARRER – FESTES DE MISERICÒRDIA 
26 Setembre, 2015 
 
Durant el dia es disputen partits no competitius entre diversos equips d’escoles de Reus, en un marc 
molt especial: la Plaça de la Llibertat de la nostra ciutat. 
 
Al matí és el torn dels nens, amb participació d'equips del Reus Deportiu, Col•legi Sant Josep, Col•legi 
Joan Rebull, CN Reus Ploms, Escola Puigcerver, Escola Mowgli i La Salle Reus. 
 
A la tarda es fan els partits de les nenes, amb equips dels col•legis La 
Presentació, Maria Cortina, Sant Josep i Joan Rebull. 
 
 
Es reparteixen medalles i samarretes commemoratives a tots els participants, i 
al migdia es fa un aperitiu al bell mig de la plaça, amb l’assistència de diversos 
Regidors/es de la nostra ciutat, i amb les càmeres de Canal Reus TV com a 
testimonis. 
Sens dubte una experiència que repetirem. 
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PRESENTACIO D'EQUIPS 
Novembre, 2015 
 
Al novembre té lloc la presentació dels equips per la temporada 2015-16. El pavelló Olímpic de Reus és 
l’escenari d’aquest acte tan important pel club. 
 
Aquest any s’han presentat els 41 equips de club i escoles associades, amb un total de més de 400 
jugadors i jugadores. 

  
Han col•laborat en l’acte les escoles de patinatge del CN Reus Ploms i de dansa del Col•legi Sant Josep, 
en un exemple d’agermanament entre el bàsquet i les altres activitats que el club i les escoles 
associades ofereixen. 
 
A l’acte hi han assistit nombroses autoritats, i prop de 1000 persones a les grades. 
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Com és habitual, durant l’acte s’ha fet la recollida d’aliments per Càritas, amb un resultat de gairebé 
100 kg d’aliments de primera necessitat. 
 
ACTIVITATS DE NADAL 
Desembre, 2015 
 
A les instal•lacions del CN Reus Ploms es duen a terme tant el tradicional Campus de Nadal organitzat 
pel club, i per primer cop a Reus, com el campus “XMAS WINNERS” de tecnificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV MEMORIAL JOSEP MARTI “MARTINET” 
26 Desembre, 2015 
 
A les instal•lacions del CN Reus Ploms es dur a terme el Memorial Josep Martí, entre els S’Avis dels 
bàsquet i els Martins. 
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2.4. ESCACS 

Cada any, la Federació Catalana d’Escacs atorga les insígnies d’or i de plata de la demarcació de 
Tarragona i l’any 2015 la van entregar, entre d’altres, a dues persones pilars de la secció d’escacs del 
Club: 

 Joan Piñol (plata) ; CN Reus Ploms (1994) 
 Josep Maria Camell (or) ; CN Reus Ploms (2010) 

La insígnia fou entregada a la 
Festa dels escacs catalans, que 
aquest any 2015 se celebrà a la 
localitat gironina de Santa Pau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTATS A LA LLIGA CATALANA 2015 
TARRAGONA – 2a PROVINCIAL – GRUP I 

 

  

 

 

 

 

L’equip Reus Ploms, va empatar amb el Campió, que va ser la LIRA VENDRELLENCA, però vàrem tenir 
una jornada fluixa amb el Valls, perdent l’encontre i vàrem empatar amb el Montblanc. 
 
Amb dos punts perduts, ens vàrem classificar en TERCER LLOC del nostre grup amb 5 punts. 

 
 
 
 

# Equip 1 2 3 4 5 6 7 8  Punts Ds. Class. 

1 TORREDEMBARRA 'B'   0 1 0 0 0 0 0        1 15.5       7 

2 VALLS 'C' 1   1 ½ 1 1 1 0        5½ 75       2 

3 CONSTANTI 0 0   0 0 0 0 0        0 44.25       8 

4 BISBAL SCR 1 ½ 1   0 1 0 0       3½ 49       5 

5 REUS PLOMS 1 0 1 1   ½ 1 ½        5 70.25       3 

6 MONTBLANC 1 0 1 0 ½   0 0        2½ 42.5       6 

7 DUESAIGÜES 1 0 1 1 0 1   0         4 64.75       4 

8 LIRA VENDRELLENCA 'B' 1 1 1 1 ½ 1 1        6½ 98       1 
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2.5. EXCURSIONISME I TRAIL 
 
A banda de les activitats de senderisme i alpinisme pròpies, cal destacar que s'ha recuperat la cura del 
tram 15 entre La Riba i Mont-ral del camí GR7 que estava a càrrec del C.E. Reddis -a qui cal agrair-los la 
cessió- des de que la secció excursionista del C.N. Reus Ploms va desaparèixer a finals dels vuitanta del 
segle passat. 
 
El GR 7 és un sender de gran recorregut que transcorre l'est i sud-est de la 
península Ibèrica, des d'Andorra fins a l'estret de Gibraltar. Com a sender 
de gran recorregut està balisat amb senyals roigs i blancs. Es tracta del 
primer sender d'aquest tipus que es va senyalitzar a l'Estat espanyol (es va 
iniciar el 1974). Té un recorregut que discorre paral·lel a la línia de costa 
del Mediterrani, però allunyat de vora mar. Forma part del sender 
europeu E-4 (Tarifa-Esparta); després de creuar França i Andorra (en 
ambdós països també té la referència de GR 7), entra a Catalunya per La 
Farga de Moles, creua el Principat i continua pel País Valencià, Múrcia i Andalusia fins a arribar al cap 
de Tarifa, a prop d'Algesires on finalitza el recorregut. 

 
Per altra banda, i en col·laboració amb la secció 
d'atletisme, s'ha consolidat el grup de running i trail-
running que coordina el tècnic del club, Manuel 
Jiménez. Els entrenaments es duen a terme els dimarts 
i els dijous de 18.00 a 20.00 i els dissabtes es fa una 
sortida tècnica de 9.00 a 11.00. A dia d'avui, el grup 
compta amb 40 integrants totals, els quals participen 
en diferents curses urbanes i de muntanya que se 
celebren al territori o fins i tot, fora d'ell. 
 
Els dies 9, 10, 11 i 12 d'octubre, socis de la secció es 
van desplaçar a Pedreguer (Marina alta, País Valencià) 
per tal de participar en les diferents activitats del 

XXXIXè Aplec excursionista dels Països Catalans (excursions, actuacions musicals, activitats culturals, 
etc.) que organitzava el Centre excursionista Pedreguer (fundat per Enric Poch Romero, antic soci de la 
secció excursionista del CN Reus Ploms). L'aplec comptà amb més de 900 participants vinguts d'arreu. 
 
Finalment, la secció excursionista continua la col·laboració estreta amb les altres entitats excursionistes 
de la ciutat per tal d'organitzar el 52è Dia del Camí de muntanya al 2016, i l'Aplec Excursionista dels 
Països Catalans el 2017. 
 
Així, en total la secció excursionista ha dut un total de 19 activitats de tipologia diversa:  
 

 14 excursions de senderisme 

 3 sortides de traçat gps i arranjament de camins 
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 1 participació en l'Aplec Excursionista dels Països Catalans 

 1 sortida d'alpinisme on es va coronar el segon pic més alt del Pirineu: el Posets (3.375 m) 
 
SENDERISME 
 
El llistat de sortides és: 

 11  de gener. Serra de Llaberia. Recorregut: Llaberia - Mont Redon - La Creu - La Miranda - 
Llaberia. Distància: 10,410 km. Desnivell: +466 m. 

 8 de febrer. Retirada del Pessebre. Recorregut: 
Prades - Foradada - Ermita de l'Abellera - Prades. 
Distància: 5 km. Desnivell +200 m. 

 21 de març. Grup trail running. Recorregut: 
Colldejou – coll del Guix – Mola de Colldejou – 
Colldejou. Distància: 8,6 km. Desnivell acumulat: 
494 m. 

 22 de març. Bosc pintat de Poblet. Recorregut: 
Àrea Font Negra (Casa forestal de Castellfollit) - 
Bosc Pintat de Poblet - Era de Noguers - Carrerada 
de Castellfollit - Àrea Font Negra. Distància: 6,970 km. Desnivell: 408 m. 

 3 d'abril. Tradicional sortida d'inicis de primavera per a collir farigola. Entorn del Mas del 
Geperut (prop d'Alcover). 

 12 d'abril. Prades. Recorregut: Prades - La Foradada - Sant Roc - Cingles de les Espurrides - 
Prades. Distància aprox.: 9 km. Desnivell: +300 m. 

 10 de maig. Serra de la Llena. Recorregut: Vilanova de Prades - Cova de les Bigues - Calaixos de 
l'Ereldo - Cova dels calaixos - Punta Curull - Vilanova de Prades. Distància: 5,830 km. Desnivell: 
+200m. 

 24 de maig. Ruta dels molins del Brugent. Recorregut: Mont-ral - Riu Brugent (ruta dels molins) 
- Refugi de Cabrera – Mont-ral. Distància: 
11 km. Desnivell: +449 m. 

 21 de juny. Congost de Mont-Rebei 
(Lleida). Recorregut: Aparcament de La 
Masieta – Collet de Sant Jaume – Congost 
de Mont-rebei – Cova Colomera (i 
tornada). Es va ampliar fins al pas agulla i 
el mirador (que afegiren 2 km més i 130 
m de desnivell al recorregut total). 
Distància aprox.: 10 km. Desnivell: +280 
m. 
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 4 d'octubre. Dinar social de la secció. Santa Marina de Pratdip. Petita excursió: Santa Marina – 
la Creu – coll de la Presó – Santa Marina. Distància: 3,5 km. Desnivell: +305m. 

 25 d'octubre. Participació en el 51è dia del Camí de muntanya a Farena. Recorregut: Camí de la 
Solana, Coll de Viladecabres, Mola 
d’Estat i Camí del Mas de Mateu. 
Distància: 10 km. 

 21 de novembre. Inauguració del nou 
tram del GR92 a Torredembarra (el 
Tarragonès). Recorregut per part del 
nou traçat del sender, transitant pel 
passeig del Roquer, la Punta de la 
Galera, la platja de Canyadell i 
Altafulla. 

 13 de desembre. Caminada popular 
per la Marató de TV3. 

 20 de desembre. Posada del pessebre 
de la secció a Puig d'en Marc des del Mas d'en Gràcia (La Riba). 

 
 
ARRANJAMENTS I TRAÇATS GPS 
 

 18 de gener, sortida per tal de determinar l'estat del camí a recuperar pel 52è Dia del Camí de 
muntanya. El recorregut s'inicia al Mas de la Barba (Siurana) i traça uns 15 km pel Barranc de la 
Gritella, Grau del Gris, Les Socarrades, el Riu Siurana i el Grau dels Masets entre altres. 

3 d'octubre. Neteja del camí de muntanya dels entorns de Siurana conjuntament amb membres de les 
altres entitats de Reus. 

 22 de novembre. Sortida de neteja i marcatge del tram La Riba - Castell Dalmau, del GR7 T15. 
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ALPINISME 
 
Ascens al pic de Posets (3.375 m) el dissabte 25 de 
juliol. Sortida de Reus al matí del divendres, 24 de 
juliol. Aproximació al refugi Àngel Orús on fem sopar, 
dormir i esmorzar. La matinada de dissabte vam 
sortir del refugi per fer l'ascens per la canal fonda. 
Fem cim sobre les 11 del matí i tot seguit iniciem el 
descens fins el cotxe. A les 16.00 arribem a Eriste. 
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2.6. FOTOSPORT 
 

FOTOSPORT 2014 va seguir la itinerància per diversos llocs durant el 2015 com és habitual pel prestigi 
que ha anat assolint durant els anys i que fa que moltes vegades tinguem més demanda de l’exposició 
que dates disponibles.  

 
MANRESA, FINE ART 2015.  
Com en anteriors ocasions Fotosport 2014 va estar present al prestigiós festival 
internacional de fotografia Fine Art 2015 que va omplir diversos espais de la ciutat de 
Manresa amb una quarantena d’exposicions. Fine Art Manresa va tenir lloc del 6 al 22 
de març de 2015. 
 
FESTIMATGE 2015, CALELLA.  
Un any més, Fotosport va ser convidat a participar 
en el festival Festimatge que se celebra anualment 
a Calella, el Maresme i que va tenir lloc del 4 al 26 

d’abril de 2015. En aquesta ocasió comptaven amb unes vint-i-cinc 
exposicions. Fotosport es va presentar en un format original. En 
lloc d’estar en una sala d’exposicions, la cinquantena de 
fotografies que composen la mostra estaven repartides en 
diversos establiments de Calella, d’aquesta manera, passejant pels 
carrers més comercials de la població es podia anar gaudint de 
fotografies d’esport de qualitat. 
 
 

ANDORRA, SANT JULIÀ DE LÒRIA.  
També com en d’altres ocasions 
Fotosport 2014 va ser a Andorra del 5 
al 18 de maig de 2015 al Centre 
Cultural i de Congressos Lauredià, de 
Sant Julià de Lòria al Principat 
d’Andorra. La nostra presència va 
essent habitual des de fa molts anys 
gràcies a les bones relacions que 

mantenim amb la Federació Internacional de l’Art Fotogràfic el vice-president de la qual és l’andorrà 
Joan Burguès. 
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SANT JUST DESVERN, JUNY FOTOGRÀFIC 2015.  
Del 28 de maig al 30 de juny de 2015 Fotosport 2014 va ser 
present, juntament amb unes vint exposicions més al Juny 
Fotogràfic de Sant Just Desven. En aquesta ocasió era la 
primera vegada que érem presents en aquest festival de 
fotografia de recent creació. 
 
 
 
 
 
SALOU, TORRE VELLA. 
En plena època estival Fotosport 2014 va “passar l’estiu” a 
Salou en l’incomparable marc de la Torre Vella, prestigiós espai 
d’exposicions de les més variades disciplines artístiques. 

L’exposició es va inaugurar el 
17 de juliol i va romandre 
oberta fins el 4 de setembre 
de 2015 amb un gran èxit de 
públic en la inauguració i en el 
transcurs de l’exposició. 
 
 
 

 
 
 
BARCELONA, MUSEU OLÍMPIC I DE L’ESPORT. 
Del 16 de desembre de 2015 al 14 de febrer de 2016 i gràcies al la 
Fundació Barcelona Olímpica, Fotosport 2014, com també és 
habitual, es pot veure a l’espai d’exposicions temporals del Museu 
Olímpic i de l’Esport de Barcelona. La relació amb el Museu Olímpic 
ve de lluny i, a través de la fundació, és un dels nostres sponsors. A 
més, en el Museu Olímpic tenim un espai permanent dedicat el 
Fotosport en el seu fons museístic.  
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DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. EXPOSICIONS ITINERANTS. 
La Diputació de Tarragona dins la gran tasca que fa per fer 
arribar la cultura a tots els pobles del seu àmbit té una sèrie 
d’exposicions de diverses disciplines artístiques i de temes 
culturals diversos que fa itinerar per molts pobles i ciutats de la 
demarcació.  
Per tal de formar part d’aquests exposicions, la Diputació ens 
va demanar si podien disposar de Fotosport per col·laborar en 
aquest interessant projecte cultural. Així doncs, vam duplicar 
l’exposició de Fotosport 2014 i la tenim en cessió temporal a la 
Diputació per tal que pugui se vista en el màxim de llocs 
possibles. Probablement l’exposició serà renovada amb les 
obres de Fotosport 2016 que estem a punt de convocar. 
Un motiu més, doncs, per difondre Fotosport per tot el territori.  
 
 
ALTRES ACTIVITATS A L’ENTORN DE FOTOSPORT. 
Des de l’any 2012 vam desplegar a l’entorn de Fotosport dos salons internacionals de fotografia que 
són EUROPA i GaudiRfoto que es celebren a la primavera i la tardor respectivament. El motiu era 
complementar l’activitat fotogràfica de la secció i també per ajudar al finançament de Fotosport. Tota 
aquesta activitat està emparada en la marca FotoArtReus i és visible a través del web 
www.fotoartreus.cat o al Facebook www.facebook.com/fotoartreus.cat  
 
 
 
 
 
Així doncs, el 2015 vam convocar els dos salons 
fotogràfics. 
EUROPA 2015, XIV Saló Internacional de 
Fotografia 
Es va convocar a la primavera i els participants 
podien presentar obres a quatre temes: Lliure 
blanc i negre, lliure color, foto creativa i 
paisatge. La participació va ser important i així 
vam rebre 4163 fotografies de 334 artistes de 
51 països d’arreu del món. Es va editar un 
catàleg en CD amb totes les obres premiades i seleccionades que també es pot veure al web de 
FotoArtReus. Pels premis es va dissenyar una medalla exclusiva en bronze.  
 
 
 
 
 
 

http://www.fotoartreus.cat/
http://www.facebook.com/fotoartreus.cat
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GaudiRfoto 2015, III Saló Internacional de Fotografia 
A la tardor es va convocar l’altre saló a que fèiem referència i els temes, en aquest cas eren: Lliure blanc 

i negre, lliure color, paisatge urbà i arquitectura. La participació en aquest cas va ser 
2356 fotografies de 192 autors de 41 països d’arreu del món. En aquest cas el catàleg 
en CD està en curs d’edició i properament també serà disponible en el web. Com a 
premis es va dissenyar un trofeu exclusiu. 

 
Josep M. Casanoves Dolcet, AFIAP – EsFIAP,  
Comissari de Fotosport, 
Vicepresident de la Federació Catalana de Fotografia 
 
www.fotoartreus.cat       fotosport@fotoartreus.cat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fotoartreus.cat/
mailto:fotosport@fotoartreus.cat
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2.7. FUTBOL SALA 
 

L’activitat de futbol sala va sorgir al Club com a novetat en diverses categories d’infants. L’any 2015 ha 
significat un any de consolidació i de creació de bona base, potenciant els entrenaments específics 
d’aquesta modalitat i participant tímidament a les competicions.    

 
 
 

A més de l’escola, s’han dut a terme 
esdeveniments com els del dia 15 de novembre: 
un TRIANGULAR SOLIDARI, amb la participació 
dels equips del Nàstic de Tarragona, el Reus 
Deportiu i la secció Futsal Ploms del C.N. Reus 
Ploms. 
El donatiu simbòlic d'1€ va anar destinat a la 
Fundació ICTUS TARRAGONA ( Associació 
Sobreviure a l'ictus Tarragona), els membres de la 
qual també col·laboraren el dia del Triangular. 
 
Els partits van estar molt disputats, va obrir el 
torneig: 

 
Nàstic VS Reus Deportiu on l’ equip del Reus es va imposar per un ajustat 4-3. 
 
CN Reus Ploms vs Reus Deportiu, on l’equip local va lluitar la posició davant del Reus, amb un 
repartiment de punts amb el resultat de 1-1. 
 
I el partit que podia ser decisiu al final ho va ser, el Nàstic vs CN Reus Ploms, va començar amb un 2-0 
a favor de Nàstic. A poc a poc es van mesurar les forces i el conjunt del CN Reus Ploms va empatar el 
partit i va ser capaç de donar-li la volta al marcador, que al final marcava un bonic 4-2 pel Conjunt del 
CN Reus Ploms. Així es proclamava campió del 1er Torneig creat a la nostra Secció! 
Agraïm a tots els assistents, la seva presència, especialment al Sr. Cunillera, al Sr. Corbella i el President 
Sr. Andreu Giménez Fort. 
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2.8. GIMNÀSTICA RÍTMICA I G.E.G. 
 

Aquest any 2015 ha estat ple de competicions, tant de les 
organitzades per la Federació Catalana de Gimnàstica com de 
les organitzades pel Consell Esportiu del Baix Camp, on la 
temporada anterior vàrem tornar a participar després de 7 
anys sense presentar-nos. 
Ha sigut un any ple d’èxits i amb molta feina ben feta tant per 
part de les gimnastes com de l’equip tècnic de la nostra secció. 
Competicions FCG: 
Modalitat Individual: 
Les nostres gimnastes varen participar en modalitat individual 
a les 2 fases individuals de la Zona Sud (Lleida i Tarragona) 
celebrades a Balaguer i Lleida, obtenint el passi a la final 
Individual de Catalunya (Zona Sud i Zona Nord) en les 
categories Prebenjamí, Benjamí, Aleví i Infantil nivell I i en les 
categories Aleví i Infantil nivell III. 

 
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la fase final totes les classificades van obtenir bones posicions, entre les que destaquen una 
campiona de Catalunya, una subcampiona i una tercera de Catalunya, quedant la resta entre les 
cinquenes i vuitenes de Catalunya. 
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Modalitat Conjunts: 
En aquesta modalitat el Club va participar en les dos fases classificatòries de la Zona Sud i en la final 
catalana (Zona Sud i Zona Nord), celebrades a Torrefarrera, Reus  i Torrefarrera respectivament amb 3 
conjunts i un quartet. 

 
En aquest apartat donem menció especial a la 2a fase CCEE Conjunts Zona Sud que aquest any es va 
organitzar al nostre Club juntament amb la Federació Catalana de Gimnàstica, i en la que van col·laborar 
la Secretaria d’Esports de Tarragona de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, comptant amb el patrocini de Coca-Cola, Jaume Vendrell, IES 
d’Horticultura i Jardineria de Reus, Gypsuntec i Aioutsoursing. 
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Desfilada final de tots els Clubs participants 

   

  
Moments de les actuacions dels conjunts del Club i del Quartet. 

 
Va ser un èxit d’organització i de voluntariat per part dels pares de la secció i dels del Club, donat que  
tot i només durar mig dia les tasques de preparació de les pistes i d’atenció al públic i les gimnastes són 
de vital importància per a aconseguir que la competició es desenvolupés en perfectes condicions.  
Per al lliurament de guardons vàrem comptar amb l’Excel·lentíssim Alcalde de Reus, Carles Pellicer, el 
Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus, la Vicepresidenta de la Federació Catalana de Gimnàstica, 
Mercè Cadens, la Vicepresidenta Esportiva del Club, Yolanda Giménez, el gerent del Club, Santi 
Valldosera i la Presidenta de la Secció de Rítmica del Club, M. Elisa Loriente. 
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1a. Posició per al quartet benjamí, el conjunt Aleví nivell I i Aleví nivell III  del Club. 
 
La competició va acabar al migdia i els conjunts del nostre Club van aconseguir molt bones posicions, 
classificant-se tots per la final per quedar en les 4 primeres posicions en les competicions de la Zona 
Sud. 
Al finalitzar la competició ens vàrem fer una foto de família amb gairebé tots els pares col·laboradors 
de la Secció, la Junta de la Secció, Equip Tècnic, Directiva del Club i totes les gimnastes participants i 
ajudants en el desenvolupament de la mateixa. 

  
 
En la fase final en la modalitat individual i en la de conjunts on s’enfrontaven les finalistes de la Zona 
Nord i de la Zona Sud les nostres gimnastes van obtenir les següents posicions: 
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- Modalitat Individual: 

o 3a posició en nivell I categoria Benjamí i Aleví 

o 5a posició en nivell I categoria Prebenjamí 

o 8a posició en nivell I categoria Benjamí i en nivell III Categoria Aleví aparell pilota. 

- Modalitat Conjunts: 

o Nivell III/IV Categoria Aleví aparell Pilota: Campiones de Catalunya 

o Nivell I/II Categoria Aleví, Mans lliures: 4a posició 

El conjunt nivell III/IV Categoria Junior aparell pilota retirat de competició per lesió de 2 de les 
components. 

 
Competicions Consell Esportiu del Baix Camp: 
Per incompatibilitat de calendari amb les competicions de la FCG alguns conjunts participants no 
varen poder competir en la Fase Territorial tot i estar classificades. 
La resta va obtenir molts bons resultats arribant a classificar-se totes pel Trofeu Diputació. 
 
Les 3 fases del Baix Camp classificatòries per a la fase Territorial – Camp de Tarragona- es varen 
celebrar el 28 de febrer al Pavelló de Vinyols, el 21 de març al Pavelló de La Selva del Camp i l’ 11 
d’abril al Pavelló del Pare Manyanet de Reus. 
En la 1a fase les gimnastes van assolir la 1a posició en les categories Aleví A (aparell pilota), Aleví B, 
Benjamí B, Conjunt Benjamí B i Quartet Benjamí B; una 2a i 4a posició en la categoria Brebenjamí B i, 
per finalitzar una 7a i 9a posició en la Benjamí B. 

 
 
En la 2a fase es van obtenir els següents resultats: 

- 1a posició en Individual Aleví A, Aleví B, Benjamí B, en conjunt Aleví B i Quartet Benjamí B. 

- 2a posició en individual Aleví B, Prebenjamí B i en conjunt Benjamí B 
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- 5a posició en individual Benjamí B i Prebenjamí B 

- 9a posició en individual Benjamí B. 

 
 
 
En la 3a fase les gimnastes, gairebé totes en modalitat individual i tots els conjunts es van classificar 
per la Final Fase Territorial que enfrontava les millors gimnastes del Baix Camp contra les del 
Tarragonès. 

 
 
En la fase Territorial que es va celebrar al Pavelló Olímpic de Reus totes les nostres gimnastes 
participants es van classificar per a la Final Provincial Trofeu Diputació de Tarragona amb les següents 
posicions: 

- 1a posició en les categories Aleví A, Aleví B, 

Conjunt Benjamí B i quartet B 

- 2a posició en la categoria Aleví B 

- 3a posició en la categoria Prebenjamí B 

- 5a posició en la categoria Prebenjamí B 

 
En la final provincial es van obtenir els següents 
resultats: 

- Individual Aleví A: Subcampiona Provincial 

- Individual Aleví B: Campiona Provincial i una 3a 

classificada 



Club Natació Reus Ploms  
MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES 2015 

 

 
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. 

49 

- Individual Prebenjamí B: 4a i 8a classificades 

- Conjunts Benjamí B: Subcampiones Provincials 

- Quartet Benjamí B: Subcampiones Provincials 

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 inspirat en la Volta al Mon en 80 dies per desitjar un bon 
estiu a tothom. 
Enguany també vàrem convidar a participar a les gimnastes de l’AMiPA La Vitxeta, que ens van ensenyar 
les seves coreografies i van participar del ball final. 
 

TEMPORADA TARDOR-HIVERN 
 

Com ja és habitual en el nostre Club la nit del 10 de setembre es va portar a terme la celebració de la 
Diada del Club on es guardonen als millors esportistes per la seva trajectòria esportiva al Club 
Enguany, el conjunt Aleví III/IV va ser escollit per la secció com a mereixedor del guardó. 
 

 
 
En la mateixa celebració es va reconèixer la gestió portada a terme com a Presidenta de la secció a 
Patricia Cadens, que va cedir el seu càrrec a l’actual presidenta a finals del mes de març per poder-se 
dedicar en cos i ànima a la seva tasca de Directora Tècnica de la secció. 
Així mateix, també es va poder 
gaudir de 2 actuacions de les 
gimnastes de la secció per 
amenitzar l’esdeveniment. 
 
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. 
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2.9. HOQUEI PATINS 
 
Com a fets més destacats de la temporada 2014/2015 de la secció d’hoquei damunt patins voldríem 
esmentar: 

- La participació del l’equip Benjamí “A”, en el campionats de Catalunya de la categoria 
celebrat a Girona els dies 29, 30 i 31 de maig.  
- La consecució de la copa federació per l’equip Aleví “A”, en la final a 4 celebrada el dia 13 
de juny a la ciutat d’Amposta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Equip Benjamí  “A” Temporada 2014-2015           Equip Aleví “A” campió de la Copa Federació 
 
 
  La presentació dels equips de la temporada 2014-2015 es va realitzar el dia 14 de setembre de 2014 
amb la participació  dels 9 equips de l’ hoquei base i l’equip sènior de primera catalana.  
  La  participació dels 10 equips de la secció en les diferents fases de la lliga organitzades per la per la 
Federació Catalana de Patinatge tan a nivell de tota Catalunya com de la territorial de Tarragona s’inicia 
a finals de setembre amb els següents resultats. 
 
-CN REUS PLOMS (Primera Catalana). 
5è classificat Primera Catalana grup B, 
classificació que suposa la consolidació de 
l’equip de primera catalana a la categoria amb 
un planter de jugadors molt joves.  
 
-CN REUS PLOMS (Juvenil). 
3r classificat en el grup C juvenil. 
6è classificat en el grup F5 de la copa federació. 
 
-CN REUS PLOMS (Infantil). 
4t classificat en el grup 1 Infantil. 
6è classificat en el grup F8 de la copa federació. 
 
-CN REUS PLOMS (Aleví B). 
3r classificat al grup 3 aleví. 
7è classificat al grup F3  de la copa Federació. 

-CN REUS PLOMS (Aleví A). 
2n classificat al grup 2 aleví. 
1r  classificat al grup F 4  de la copa Federació. 
Campió de la copa federació 
 -CN REUS PLOMS (Benjamí B). 
6è classificat Benjamí Tarragona grup A. 
4t classificat  Benjamí Tarragona grup F 2. 
 
-CN REUS PLOMS (Benjamí A). 
1r classificat Benjamí Tarragona grup B. 
2n classificat  Benjamí Tarragona grup 
preferent. 
12è lloc al campionat de Catalunya benjamí 
 
-CN REUS PLOMS (Prebenjamí B). 
7è classificat Prebenjamí Tarragona grup B. 
4t classificat Prebejamí Tarragona F3. 
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-CN REUS PLOMS (Prebenjamí A). 
6è  classificat Prebejamí Tarragona grup A. 
3è classificat Prebenjamí Tarragona F2. 

 
-CN REUS PLOMS (Prebenjamí Iniciació). 
5è classificat  PB iniciació  Tarragona grup A. 
1r classificat  PB iniciació Tarragona F2. 

 
 
-CN REUS PLOMS (Escola). 
 L’Escola d’hoquei damunt patins inicia l’activitat de la temporada 2014-15 a partir del mes 
d’octubre de 2014.                 
Participà al  15è Torneig Joan Petit, Nens amb càncer el dia 6 de Juny de 2015, celebrat a la 
ciutat de Lleida.  
        
 
 
          
 
 
 
 
 
 
                                                Escola CN Reus Ploms 2014-2015. 
 
Com a cloenda de la temporada, celebrem IX Torneig d’hoquei base del CN Reus Ploms els 
dies 13 i 14 de juny de 2015.  
 Amb la participació de tots els esportistes de la nostra secció i diferents equips convidats 
d’arreu dels països catalans. 
També voldríem destacar la participació dels jugador de la base del nostre club, els dies 19, 
20 i 21 de juny al Torneig de San Juan a Mieres (Astúries).  
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2.10. NATACIÓ 

2.10.1.    COMPETICIÓ: NATACIÓ I SOS 
 
CATEGORIA ALEVI. 
En aquesta categoria durant l’any 2015 (fins al mes de setembre) van estar integrats pels 
següents nedadors:  en categoria masculina;  any 2002 Adrià Cabello i Raül Martínez, any 2003 
Joan Musté i Adrián Jiménez; en categoria femenina, any 2003 Alba Ferrer, Anna Gimenez, 
Jana Ferraté i Nuria Barbera i de l’any 2004, Aïda Escoté i Naiara Reche. 
A partir del mes d’octubre i començant una nova temporada esportiva  es van incorporar a 
l’equip, juntament amb els citats anteriorment  els nedadors masculins de l’any 2004, tal com 
s’estableix les normatives de la Federació Catalana de Natació; Aleix Moya, Alex Villarejo, 
David Martínez, Joan Fumanal, Javi Segovia, Pablo Garcia-Vallaure i Cesc Llaurado.  
Destacarem els millors resultats de les competicions que s’han participat, però sense 
desmerèixer els nedadors i nedadores que amb el seu esforç i dedicació no varen poder pujar 
a llocs de pòdiums.  
 

CAMPIONATS PROVINCIALS DE NATACIÓ, CATEGORIA ALEVÍ 
celebrats a la piscina de CE Vendrell, el dia 16 de maig 2015,  
 
La valoració general a estat de molts bons resultats, rebaixant les seves marques en que han 
participat i entre ells han aconseguit pujar al pòdium els següents nedadors: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 lliures femenins alevins     200 lliures masculins alevins   100 esquena femenins alevins 
2a Nuria Barberà          3 Raül Martínez               3 Anna Giménez 
3a Anna Giménez 
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100 papallona masc. alevins 
1r Adrià Cabello 

100 braça femenins alevins  100 braça masculins alevins 200 estils femenins alevins  
1a Jana Ferraté                1r Adrià Cabello             1r Jana Ferraté 
          3r Raül Martínez  

   
 

TROFEU RAMON BARRERA 
 
En aquesta nova edició d’aquest trofeu històric que celebra el Club cada any, en memòria de 
l’ex-president del nostre Club, cal destacar el primer lloc aconseguit per Adrià Cabello, sense 
oblidar els bons resultats assolits per la resta de l’equip. 

 
 
 
Femenina 
 
Categoria Alevina: Primera, Carla Michavila del CN Terrassa, segona Anna Li i tercera Sara 
Navarro també del CN Terrassa. 
 
Benjamines: Primera, Edna Melendez, del C.N. Vila-seca  segona Cristina Ciobanu i tercera 
Claudia Fandos, ambdues del CN Costa Azahar. 
 
Prebenjamines: Primera Kristina Olive del C.N. Vila-seca, segona Miranda Cruz del CN Reus 
Ploms, i tercera Berta Llauradó del CN Amposta. 
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Masculina 
 
Categoria Aleví: Primer, Adrià Cabello del CN. Reus Ploms, segon Oriol Oviedo del CN. Terrassa 
i Tercer Miguel Campos del CN Costa Azahar 
 
Categoria Benjamí: Primer, Nacho Campos del CN Costa Azahar, segon Nicolas Muñoz del CN 
Vila-seca i tercer Marc Sebastià del C.N. Tortosa 
 
Categoria Prebenjamí: Primer, Marti Rossell del CN. Vila-seca i segon Jonathan Poble del CN 
Prat de Llobregat 
 
També van ser premiats els quarts, cinquens i sisens classificats. 
 

CAMPIONATS DE CATALUNYA D’ESTIU 
 
Els dies 26-27 i 28 de juny, es va celebrar a la piscina de 50 metres del Club Natació Reus 
Ploms, els Campionats de Catalunya de Natació en categoria alevins, amb la participació de 4 
nedadors del nostre Club; Adrià Cabello en la categoria de 13 anys, Anna Giménez i Jana 
Ferraté, en la categoria de 12 anys i Naiara Reche en la categoria 
de 11 anys. 
Els resultats obtinguts en aquest Campionat per part d’aquests 
nedadors, tot i que cal destacar a tot el grup, cal mencionar el 
nedador Adrià Cabello que va quedar en el sisè lloc en la prova de 
100 metres braça i en setè lloc en la prova de 200 metres braça, i 
que va quedar per poc segons en poder participar en els 
Campionats d’Espanya d’aquesta categoria el mes proper. 
En la puntuació global, el Club va quedar en el 47è lloc amb 119 
punts, amb una participació de 13 proves entre tots ells, millorant 
els seus registres en vuit proves de totes elles. 
 
TROFEU NADAL CLUB NATACIO TARRACO 
 
L’equip va participar al Trofeu Nadal el dia 29 de desembre, sent  l’última competició de l’any 
2015, aconseguint els pòdiums en la prova de 100 m lliures: segon lloc d’Anna Giménez  en 
categoria femenina i també el segon lloc d’Adrià Cabello. 
També cal destacar, segons  la primera edició del rànquing de travessies a aigües oberts  a la 
província de Tarragona; el primer lloc de Nuria Barbera i el segon lloc de  Joan Musté. 

I per finalitzar els nedadors Adrià Cabello, Anna Giménez i Naiara Reche, han estat seleccionats 
per la Federació Catalana de Natació, als entrenaments de control. 
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 RESULTATS  CATEGORIA  MASTER 
 
JOSEP  CASANOVAS  GILABERT   (+  75  ANYS) 
 
CAMPIONAT   CATALUNYA (Barcelona) 
 
1è.  50  m.  esquena. 
1è.  200  m.  esquena 
1è.  200  m.  estils  individual 
 
CAMPIONAT  ESPANYA  ESTIU  (Saragossa) 
2n.  100  m.  esquena 
 
GUANYADOR  PREMI   “ESPORTS  I  CIUTAT  DE  REUS – 2015”  (Categoria Pioner de l’Esport) 
 
ANTONI   CASTELLÓ   AUQUÉ   (+  55  anys) 
 
CAMPIONAT   CATALUNYA  (Barcelona) 
 
1è.  400  m.  lliures 
1è.  200  m.  lliures 
1è.  200  m.  estils  individual 
 
CAMPIONAT  ESPANYA  ESTIU  (Saragossa) 
 
1è.  800  m.  lliures 
 
1è.  CAMPIONAT  ESPANYA  AIGÜES  OBERTES  (Banyoles  -  3000  m.) 
 
1è.  CAMPIONAT  CATALUNYA  AIGÜES  OBERTES   (Banyoles  -  3000 m.) 
 
GUANYADOR  PREMI   « ESPORTS  I  CIUTAT  DE  REUS  - 2015 »  (Categoria Master) 
 
 
EQUIP INFANTIL, JÚNIOR I ABSOLUT 
 
L’equip infantil, júnior i absolut de natació del CN Reus Ploms durant la temporada 2014/2015 
va estar formant pels següents esportistes: 
Mireia Gimenez, Nora Arilla, Claudia Isern, Míriam Ciurana, Marina Martínez, Ariadna 
Martínez, Blanca Fumanal, Paula Moya, Alba Giró, Nuria Martos, Ona Gavaldà i Iris Reche en 
categoria femenina. 
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Pau Garcia, Angel Cabello, Ekaitz Sanchez, Pol Parra, Alex Ruiz, Marc Martos, Ivan Centelles, 
Edgar Jiménez, Marc Sancho, Albert Garcia, Ferran Siré, Aitor Moreno, Nicolas Garcia, Sergi 
Alberich i Pedro Porcel en categoria masculina. 

- El nostre club va participar el mes de 

desembre al Trofeu de Nadal que organitza el CN 

Tarraco, on l’Ariadna Martínez i el Ferran Siré van 

aconseguir el segon lloc en la prova de 100m 

lliures infantils, la Nora Arilla la primera posició 

en els 200m lliures junior femení i la Mireia 

Gimenez la primera posició en els 200m lliures 

absolut femení. 

- En aquest mateix mes de desembre, vam 

participar al Campionat de Catalunya infantil i 

junior d’hivern que es va celebrar a les 

instal·lacions del CN Barcelona. El nedador Ferran 

Siré, va aconseguir la medalla d’or als 100m papallona, establint una nova millor marca 

nacional, i als 400m estils. A més d’una medalla de bronze als 200m papallona. A més, 

els esportistes Ekaitz Sanchez, Marc Martos, Nora Arilla, Marina Martínez, Ariadna 

Martínez i Paula Moya van classificar-se per disputar les diverses finals de les proves 

en les que es van classificar entre els 20 millors esportistes catalans. 
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- Al mes d’abril, el nostre equip absolut va participar a la Copa Catalana absoluta de 

clubs, on es va aconseguir mantenir la categoria en la tercera divisió. 

- En aquest mateix mes, l’esportista Ferran Siré, va ser seleccionat per la federació 

catalana de natació per participar al campionat d’Espanya en edat escolar. En aquest 

campionat, l’esportista es va proclamar primer en les 4 proves individuals que va 

realitzar a més de guanyar el campionat amb la selecció catalana. 

- En el mes de maig, l’equip absolut del CN Reus Ploms va participar al Campionat 

Provincial. On diversos nedadors van obtenir posicions de podi i van ser seleccionats 

per la província de Tarragona per participar al Campionat interprovincial. 

- En aquest mateix mes, l’equip infantil va disputar la Copa Catalana infantil grup B. On 

es van proclamar campions de la copa catalana infantil B. 

 

En el mes de juliol, es va disputar el Campionat de Catalunya infantil d’estiu on un altre cop, 

el nostre club hi va ser representat per un bon nombre de nedadors que van aconseguir 

diverses places per a participar en les finals de les proves que disputaven, així com de diverses 

posicions de podi que va obtenir el nedador Ferran Siré. A més, en aquest campionat, el relleu 

de 4x200m lliures infantil femení va aconseguir la mínima estatal per participar al campionat 

d’Espanya infantil. 

 

En aquest mateix mes, el nedador Ferran Siré va competir al campionat d’Espanya aleví que es va 

celebrar a Pontevedra, on va aconseguir la medalla d’or als 200m papallona. 

Així mateix, en el mes de juliol, els esportistes junior del nostre club van participar al Campionat 

de Catalunya junior i absolut d’estiu que es va realitzar a Mataró. 

En el mes d’agost, l’equip infantil format per Alex Ruiz, Ariadna Martínez, Blanca Fumanal, Marina 

Martínez i Paula Moya va participar al Campionat d’Espanya infantil que es va celebrar a Sabadell. 

Finalment, el dia 11 de setembre, es va realitzar la travessa nedant al port de Salou, on hi va 

participar gairebé la totalitat del nostre equip infantil, junior i absolut. 
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SALVAMENT: 
 

 Al mes d'octubre, els nostres esportistes 

van participar per primer cop en una competició 

absoluta, en aquest cas de platja, i va ser al IV 

Catalunya Rescue Festival, que va aplegar 

socorristes d'arreu d'Europa. Els nostres 

esportistes, tot i participar per tal d'adquirir 

més experiència, van aconseguir classificar-se 

com a segon equip masculí en la general del 

trofeu. 

 Gràcies a les bones marques que van 

realitzar a les lligues territorials, els esportistes 

Alex Ruiz i Nora Arilla van ser convocats per la 

selecció catalana de salvament i socorrisme per 

participar a la Colmar Cup, un trofeu organitzat 

per l'equip de Colmar, França, que va reunir 

diversos esportistes europeus. 

 Al mes de Febrer, després de varies 

competicions territorials que els van permetre 

adquirir les marques necessàries per 

participar als campionats estatals, els 

nostres esportistes es van desplaçar a 

Ourense per tal de competir en els 

Campionats d'Espanya juvenil, junior 

i absolut d'hivern. En aquest 

campionat, els esportistes Alex Ruiz i 

Pau Garcia van aconseguir un nou 

rècord de Catalunya juvenil en les 

proves de 100m arrossegament de 

maniquí amb aletes i 100m socorrista 

respectivament. Pel que fa a les 

esportistes femenines, Nora Arilla es 

va fer amb la medalla de plata en tres 
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de les quatre proves que va realitzar. A més, l'equip de relleus va aconseguir classificar-se 

entre els 8 millors equips nacionals. 

 Al mes d'abril, es va realitzar el campionat de Catalunya juvenil, absolut i de menors. 

El nostre club va aconseguir proclamar-se campió de Catalunya en categoria menors gràcies a 

la bona actuació de tots els seus esportistes. A més, l'Ariadna Martínez, va establir un nou 

rècord de Catalunya en la prova de 50m arrossegament de maniquí amb aletes cadet.  

Per la seva part, l'equip juvenil i absolut va aconseguir diverses places de podi, proclamant-se 

tercer equip català absolut. 

 En aquest mateix mes, la nostra esportista, Nora Arilla, va participar al Campionat 

d'Espanya Open de primavera a la piscina M-86 de Madrid. Un campionat internacional que 

va comptar a la presència d'esportistes de primer nivell de tota Europa. Per la seva part, la 

Nora va aconseguir dues medalles de plates a les proves de 200m obstacles i 100m 

combinada, i una medalla de bronze a la prova de 50m arrossegament de maniquí. 

 Al mes de Maig es va realitzar el Campionat de Catalunya de platja, on els nostres 

esportistes van estar a un alt nivell, proclamant-se campions de Catalunya en categoria juvenil 

i absoluta i campions de Catalunya en categoria menor. Tot preparant-se pels campionats 

estatals que vindrien els mesos següents. 

 En el mes de juny, l'equip menor, que aplegava les categories infantil i cadet, es va 

desplaçar a Alacant per tal de prendre part al Campionat d'Espanya infantil i cadet d'estiu. El 

bon nivell mostrat als campionats regionals anteriors va quedar reflectit en la bona actuació 

dels nostres esportistes. A les proves de piscina van destacar Blanca Fumanal i Ariadna 

Martínez, aconseguint classificant-se entre les 8 millors esportistes nacionals. Així mateix, les 

dues esportistes van aconseguir classificar-se, també, entre les 8 millors esportistes nacionals 

en les proves d'aigua. 

Concretament, en la prova de 

nedar surf la Blanca i l'Ariadna es 

van proclamar campiona i 

subcampiona d'Espanya 

respectivament, seguides de la 

Marina Martínez que va finalitzar 

setena. Per la seva banda, en 

categoria infantil, la Nuria Barbera 

en aquesta mateixa prova també va 

aconseguir la setena plaça. 
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 Per altra banda, al mes de juliol, 

es va celebrar el campionat 

d'Espanya juvenil i junior d'estiu, 

on els nostres esportistes van 

aconseguir estar a un nivell molt 

alt. Es van aconseguir un total de 5 

medalles, 4 individuals i una de 

relleus. A nivell individual, els més 

destacats van ser; Alex Ruiz, 

subcampió d'Espanya en nedar 

surf; Pau Garcia, medalla de 

bronze en taula de rescat; Pol 

Parra, medalla de bronze en 

oceanman; i Nora Arilla, campiona 

d'Espanya en nedar surf.  

 

A més, la resta de l'equip va aconseguir classificar-se per les diverses finals quer es van 

realitzar, on només hi participaven els 16 millors esportistes nacionals.  

L'equip de relleus va aconseguir 

també estar entre els 10 millors 

equips nacionals i, finalment, 

proclamar-se campió d'Espanya en el 

relleu de taplin. Aquesta bona 

actuació va fer que en categoria 

juvenil masculina, els nostres nois 

quedessin classificats com a tercer 

millor equip nacional. 

 Per tal d'acabar la temporada, al mes 

d'octubre hi va haver dues competicions més, 

totes dues de platja. La primera, va ser la 

cinquena edició del Catalunya Rescue Festival, 

que va congregar diversos esportistes 

nacionals i internacionals. Els nostres 

esportistes van estar a un gran nivell, que els 

va permetre proclamar-se com a segon equip 
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classificat del campionat. Sent el primer equip català. Gràcies a aquests resultats, 5 dels 

nostres esportistes van ser convocats per la federació catalana de salvament i socorrisme per 

participar al Campionat Internacional Rescue13 que es va realitzar a Martigues, Marsella. 

Aquest esportistes van ser: Pau Garcia, Alex Ruiz, Pol Parra, Blanca Fumanal i Ariadna 

Martínez. A més a més, hi vana anar també convocats com esportistes els nostres dos 

entrenadors, Lidia Claro i Raúl Martín, que es van proclamar segona i quart classificat del 

campionat respectivament. 

 

2.10.2.    NATACIÓ SINCRONITZADA 
 

La temporada 2014 – 2015 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 i d’altres que feia un any que feien sincro.  
L’equip de nedadores veteranes estava format per: Laia Carcellé Casanovas, Nerea Hernández 
Bilbao, Carla López Castro, Clàudia Monné Garcia, Júlia Pijoan Cuesta, Nereida Ponzoa 
González, Abril Trullas Estrem, Laura Blasco Berbel, Leyre Navarro Caballero, Lorena Navarro 
Caballero, Marina Rodríguez Pons, Maria Teruel Moreno. 
L’equip de les nedadores mitjanes estava format per: Anna Bartolí Piñero, Ling Martin Pujol, 
Gina Porres Albacar, Gal·la Rodríguez Hernández, Laura Somalo González, Thaïs Castellini 
Giralt. 
I l’equip de les nedadores petites estava format per: Lidia Aluja Borrell, Abril Escarré Refí, Berta 
Grifoll Carbonell, Anabel Hernández Pavelco, Carla Moya Ortiz, Olalla Segura López, Jana 
Compte Llop, Clàudia Arias De La Torre, Ivet Tarrés La Torre. 
 
LLIGA CATALANA INTERCLUBS: 
 
Les noies de l’equip de grans va 
participar als nivells 2 i 3 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 Molins de Rei el dia 13 
de desembre de 2014.  
La segona jornada de figures va 
tenir lloc per segona vegada, al 
nostre Club Reus Ploms el dia 21 de 
març de 2015. En aquesta 
competició van poder assistir les 
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noves integrants dels altres equips de sincro 
del Club per veure com era una competició i a 
donar-nos un cop de mà.  
L’última jornada d’aquesta competició que 
consta d’un combo va tenir lloc a Tarragona el 
dia 21 de juny de 2015. En aquesta jornada van 
participar l’equip més veterà del Club, un Duo 
format per la Leyre Navarro i la Marina 
Rodríguez i també les noies de l’equip de 
mitjanes. 
 
 
 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESCOLES DE NATACIÓ SINCRONITZADA: 
El 13 de juny de 2015 els dos equips (mitjanes i petites) del Club van participar al Campionat 
de Catalunya d’Escoles que va tenir lloc a la piscina Municipal de Montjuic (Barcelona).  
L’equip de mitjanes va participar a la Categoria B i va obtenir la sisena posició i les petites, van 
participar a la Categoria A obtenint la quarta posició.  

 
 
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ: 
El 25 de gener de 2015 l’equip de petites van participar al Campionat de Catalunya Benjamí 
de natació sincronitzada que va tenir lloc a la piscina Sant Jordi de Barcelona.  
Totes les nedadores van participar a nivell 1 menys la Ivet Tarrés que va participar a nivell 2. 
La segona jornada de figures es va celebrar el dia 26 d’abril de 2015 on van realitzar dues 
figures més.  

 
I el dia 13 de juny de 
2015, van participar 
a la competició de 
Combos, on totes les 
nedadores van 
competir a nivell 1. 
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COPA CATALUNYA: 
El 21 de juny de 2015 van participar la Leyre Navarro i la Marina 
Rodríguez en duo a la categoria absoluta. Van obtenir la quarta posició.  
 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA PER RUTINES GRUPS D’EDAT ALEVÍ, 
INFANTIL I JÚNIOR: 
El 20 de juny de 2015 la Jana Ferraté va participar en Solo al Campionat 
de Catalunya. Aquest campionat es va celebrar per primera vegada al 
nostre Club. 
La Jana va participar a la categoria alevina i va obtenir la tretzena 
posició.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLIGA ALEVINA DE FIGURES:  
La Jana  Ferraté va participar a la Lliga alevina de figures en quatre jornades que van tenir 
lloc els dies 22 de novembre, el 24 de gener, el 25 d’abril i el 9 de maig. Totes les jornades es 
van realitzar a la Residència J. Blume (Esplugues del Llobregat). 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ I JUVENIL DE NATACIÓ SINCRONITZADA:  
La Jana  Ferraté va participar al Campionat d’Espanya de figures aleví el dia 16 de juliol de 
2015 a Granollers.  
 
EXHIBICIONS: 
A més a més de totes les competicions, durant 
el mes de juny els equips de natació 
sincronitzada dels Ploms han fet varies 
exhibicions al Club, per familiars i gent del 
Club.  
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2.10.3.    CURSETS DE NATACIÓ 
 

Com cada any, els cursets de natació són 
l’estrella del Club. Des del nivell de nadons 
fins als adults, es nostres instructors treballen 
dia a dia per a ensenyar o perfeccionar la 
natació dels nostres socis i usuaris. 
 
I per finalitzar la temporada, vam celebrar la 
Festa final de temporada dels Cursets de 
Natació, amb pica-pica al bar, un obsequi 
com a detall i un seguit d’exhibicions per part 
de cadascun dels grups-nivell dels cursets de 
natació. 
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2.11. PATINATGE ARTÍSTIC 
 
 

 Durant el transcurs de l’any 2015, 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 2015, un total de 21 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 5 el Nivell C de figures obligatòries; 7 el Nivell B  i 2 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 dues 

patinadores per al Trofeu Diputació de Tarragona. També hem participat en la Copa 

Catalana d´iniciació, Trofeus d’iniciació i de categoria. 
 
 
 

Des de la Secció de patinatge del C. N. Reus Ploms s’han organitzat diverses activitats 

relacionades amb el patinatge artístic com: sortida a Barcelona a patinar sobre gel, participació 
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en la cerimònia i cloenda dels mundial de patinatge, participació en la presentació dels equips de 

bàsquets del C. N. Reus Ploms, exhibició de patinatge artístic per Nadal a la Plaça Llibertat, 

exhibicions en el club Patí Vila-seca i Gimnàstic de Tarragona. També s’han organitzat dues 

jornades intensives de patinatge,  que a cont inuació descr iurem.  

 

CLASSIFICACIÓ 1ª FASE CONSELL COMARCAL CELEBRAT ELS DIES 
(REUS DEPORTIU 25 I 26 /01/2014) 

 
PREBENJAMÍ A 
3a Etna Pallejà Ribé 
 
PREBENJAMÍ B 
11a Ainhoa Ortiz  
19a Lúcia Ranzanz  
22a Irene Acosta  
23a Marina Navarro 
 
PREBENJAMÍ C  
1a Lucia Carrasco 
 
BENJAMÍ A 
4a Naira Acosta  
2aPaula Navarro  
6a Paula Valencia 
 
BENJAMÍ C 
1a Alexia Dorador 
 
ALEVÍ C 
2a Júlia Cochs 
4a Ainhoa Miranda 
 
 
 
 

CLASSIFICACIÓ 2ª FASE JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
CONSELL COMARCAL  BAIX CAMP (C.N.REUS PLOMS) 

 
PREBENJAMÍ A 
3a Etna Pallejà Ribé 
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PREBENJAMÍ B 
5a Ainhoa Ortiz  
7a Irene Acosta 
14a Marina Navarro  
20a Lúcia Ranzanz 
 
PREBENJAMÍ C 
1a Lucia Carrasco  
3a Alba Ponce 
 
BENJAMÍ A 
2a Naira Acosta  
7a Paula Navarro  
8a Paula Valencia 
 
BENJAMÍ C 
1a Alexia Dorador 
 
ALEVÍ C 
1a Júlia Cochs 
2a Ainhoa Miranda 
 

CLASSIFICACIÓ 3ª FASE 
JOCS ESPORTIUS 

ESCOLARS 
CONSELL COMARCAL  BAIX CAMP (CP RIUDOMS) 

PREBENJAMÍ A  
4a Etna Pallejà Ribé 
 
PREBENJAMÍ B 
1a Ainhoa Ortiz 7a Irene Acosta 
12a Marina Navarro 15a Lúcia Ranzanz 
 
PREBENJAMÍ C 
2a Lucia Carrasco 1a Alba Ponce 
 
BENJAMÍ A 
3a Naira Acosta 7a Paula Navarro 8a Paula Valencia 
 
BENJAMÍ C 
1a Alexia Dorador 
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ALEVÍ C 
1a Júlia Cochs 
2a Ainhoa Miranda 
  

CLASSIFICACIÓ FINAL  JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
CONSELL COMARCAL  BAIX CAMP (RIUDOMS) 

PREBENJAMÍ A 
3a Etna Pallejà Ribé 
 
PREBENJAMÍ B 
4a Ainhoa Ortiz  
9a Irene Acosta 
17a Marina Navarro  
19a Lúcia Ranzanz 
 
PREBENJAMÍ C 
1a Lucia Carrasco  
2a Alba Ponce 
 
BENJAMÍ A 
1a Naira Acosta  
6a Paula Navarro  
9a Paula Valencia 
 
BENJAMÍ C 
1a Alexia Dorador 
 
ALEVÍ C 
1a Júlia Cochs 
2a Ainhoa Miranda 
 
RESULTATS PROVA 
NIVELL B I 
CERTIFICAT (C P ROQUETES 22/02/2015) 
NIVELL B 
Izan Cobos 
 
RESULTATS PROVA NIVELL B I CERTIFICAT (PAVELLÓ C. GIMNÀSTIC 27/06/2015) 
NIVELL B 
Júlia Olmo i Ariadna García 
 
RESULTATS PROVA NIVELL B I CERTIFICAT (C P PLA DE SANTA MARIA 22/11/2015) 
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NIVELL B 
Laia Mateos-Aparico Masip, Lorena Martínez Aguilar, Andrea Martínez Cózar, Sílvia Lago Cabana 
 
RESULTATS PROVA NIVELL C I A I FIGURES OBLIGATÒRIES (C.N. REUS PLOMS 25/05/2015) 
 
NIVELL C 
Ainhoa Miranda Montalvo, Marina Navarro Duran, Ainhoa Ortiz, 
Etna Pallejà Català, Paula Pellicer 
Forcadell 
 
FIGURES  OBLIGATÒRIES 
Júlia Olmo Paula Olmo 
Laia Mateos- Aparicio 
Silvia Lago Maria Blázquez 
  
RESULTATS PROVA NIVELL B I 
CERTIFICAT (C GIMNÀSTIC 
27/06/2015) 
NIVELL B 
Ariadna Garcia Guash  
Júlia Olmo Artero 
 
RESULTATS PROVA NIVELL C I A ( CP 
PERELLÓ 08/11/2015) 
 
NIVELL C 
Naira Acosta Alfonso Irene Acosta 
Alfonso Paula Valencia Bermejo 
 
NIVELL A 
Míriam Martínez Aguilar 
 
  
  
 
 
 
 
1R TROFEU CATEGORIES 2015 CAT-B  CLASSIFICACIÓ PROGRAMA LLARG INDIVIDUAL 
 
Categoria JUVENIL (28/02/2015 CP RIUDOMS) 
8a Belen Martí Rodríguez 
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1r TROFEU INICIACIÓ NIVELL C I A (13/03/2015 PC VILA-SECA) 
 
NIVELL C: 0-7 ANYS 
8a Etna Pallejà 
 
NIVELL C: 8-9 ANYS 
4a Naira Acosta  
14a Paula Valencia  
25a Paula Navarro 
 
NIVELL C: 10-11 ANYS 
4a Júlia Cochs 
 
NIVELL C: +14 ANYS 
1a Paula Pellicer 
 
1r TROFEU  INICIACIÓ NIVELL B I CERTIFICAT (28/03/2015 CP RIUDOMS) 
 
NIVELL B:  8-9 ANYS 
2a Júlia Olmo 8a Sílvia Lago 
13a Lorena Martínez  
16a Maria Blázquez  
22a Cristina Cañellas 
 
NIVELL B: 10-11 ANYS 
18è Joan Cañellas 
26a Laia Mateos-Aparicio 
 
NIVELL B: 12-13 ANYS 
1r Izan Cobos 
20a Andrea Martínez 
  
NIVELL B:  MÉS 14 ANYS 
14a Ariadna Garcia 
 
NIVELL  CERTIFICAT 
16a Paula angles 
 
CLASSIFICACIÓ PROGARMA 
LLIURE CAMPIONAT 
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TERRITORIAL (16/05/2015 CP L' ALDEA) 
 
CATEGORIA  JUVENIL 
12a Belen Martí Rodríguez 
 
CLASSIFICACIÓ 2n TROFEU, NIVELL C PROGRAMA CURT (18/07/2015 CP CAMBRILS) 
 
NIVELL C: 0-7 ANYS 
1a Etna Pallejà Ribé 
 
NIVELL C: 8-9 ANYS 
4a Paula Valencia Bermejo  
8a Naira Acosta Alfonso  
13a Paula Navarro Jiménez  
34a Marina Navarro Duran 
 
NIVELL C: 10-11 ANYS 
5a Alexia Dorador Alvarez 
 
NIVELL C: +14 ANYS 
5a Paula Pellicer Forcadell 
 
CLASSIFICACIÓ 2n TROFEU, 
NIVELL A PROGRAMA CURT (18/07/2015 CP CAMBRILS) 
 
NIVELL A: 10-11 ANYS 
15a Elna Pellicer Forcadell  
 
NIVELL A: 12-13 ANYS 
14a Paula Olmo Artero 
19a Míriam Martínez Aguilar 
  
CLASSIFICACIÓ 2n TROFEU, NIVELL B I CERTIFICAT PROGRAMA CURT (27/07/2015 REUS DEPORTIU) 
 
NIVELL B: (8-9 ANYS) 
7a Lorena Martínez  
19a Silvia Lago 
 
NIVELL B 10-11 ANYS 
13a Laia Mateos-Aparicio 
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NIVELL B 12-13  ANYS 
7a Andrea Martínez 
 
NIVELL B MÉS DE 14 ANYS 
1a Ariadna García 
 
NIVELL CERTIFICAT 12-13 ANYS 
14a Izan Cobos  
18a Lluna Pallejà 
 
NIVELL CERTIFICAT MÉS DE 14 ANYS 
20a Paula Angles  
22a Ruth Fores 
  
CLASSIFICACIÓ 2n TROFEU, NIVELL C I A PROGRAMA CURT (19/09/2015 CP DERTUSA 
 
NIVELL C 0-7ANYS 
2a Etna Pallejà 
 
NIVELL C 8-9ANYS 
4a Naira Acosta   
13a Paula Valencia  
14a Ainhoa Ortiz  
15a Paula Navarro  
27a Marina Navarro 
 
NIVELL C 10-11ANYS 
7a Alexia Dorador 
 
NIVELL C MÉS DE 14 ANYS 
4a Paula Pellicer 
 
NIVELLA 12-13 ANYS 
8a Míriam Martínez 
 
CLASSIFICACIÓ 3R TROFEU, NIVELL B I CERTIFICAT 
PROGRAMA CURT (03/10/2015 CPA VENDRELL) 
 
NIVELL B: 8-9 ANYS 
3a Júlia Olmo Artero 
5a Lorena Martínez Aguilar 11a Sílvia Lago Cabana 
 



Club Natació Reus Ploms  
MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES 2015 

 

 
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. 

73 

NIVELL CERTIFICAT: +14 ANYS 
13a Paula Angles Munuera 
  
CLASSIFICACIÓ TROFEU CATEGORIES (18/10/2015 CP CALAFELL) 
 
NIVELL JUVENIL 
8a Belén Martí 
 
CLASSIFICACIÓ TROFEU DE LA TARDOR NIVELL B (31/10/2015 CP ALCANAR) 
 
NIVELL C 
11a Etna Pallejà Ribé 
15a Paula Pellicer Forcadell 
 
NIVELL  B 
2a Ariadna Garcia Guash 5a Júlia Olmo Artero 
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2.12. TENNIS I PÀDEL 
 
ÀREA ESPORTIVA 
 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA (JEEC), 
TENNIS 
Cada any, el Consell Esportiu del Baix Camp 
organitza els JEEC de diverses modalitats esportives, 
entre les quals també el tennis i el pàdel. Aquest any 
2015, el Club va ser la seu de la primera jornada de 
tennis, celebrada el dia 7 de febrer. Tot va anar molt 
bé, va ser una jornada molt tranquil·la i divertida, els 
infants van gaudir molt!  
 
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). 
Al Club vam celebrar les Jornades de Minitennis, per a 
infants de 3 a 5/6 anys. Es tracta d’una competició 
federada que va tenir molt bona acollida. 
 
 
 
 
 

CIRCUIT D’ESTIU TENNIS (del 20 al 24 de juliol): 
A finals de juliol i durant una setmana, es va dur a terme a les nostres instal·lacions un Circuit d’estiu 
per a tots els alumnes de l’escola. En total van participar 84 esportistes, 12 dels quals eren del nostre 
Club. 

 
JORNADA DE PORTES OBERTES (1 al 12 de setembre 2015):  
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Durant aquests dies 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. 
L’activitat es va combinar amb l’inici de l’escola. 
 
 
 
 

 
 
 
OBERTURA DEL 
NIVELL “ACADÈMIA” A L’ESCOLA 
Gràcies a la millora del nivell de la nostra escola i del ressò que està tenint, 
aquest setembre passat vam inaugurar un nou nivell per als jugadors de 
competició de nivell superior: l’acadèmia.  
 
 
 
 

 
 
REPRESA DE LES AMERICANES DELS DIUMENGES  
(4 d’octubre). 
Després de tot l’estiu, de l’inici de curs i de tot el 
sarau, les americanes dels diumenges van reiniciar 
el seu camí.  
La bona temperatura d’aquest hivern ha permès 
que durin fins a final d’any. 
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CIRCUIT HEAD PROMESES (del 10 d’octubre a l’ 1 de novembre). 
 
El nostre Club va tenir el plaer d'acollir, un 
any més, 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, comptant amb més 
de noranta inscrits.  
Els jugadors de la nostra escola van obtenir molt bons resultats:  
 

FINALISTES 
- Joaquim Fernández Boqué 

- Manuel Pintor de la Peña 

- Javier Duch Grosso 

Així, van passar a poder jugar el MASTER HEAD PROMESES i obtenir la victòria: 
- Paula Gallego Garcia-Mora, campiona del MASTER HEAD PROMESES a la 
categoria Aleví femení. 
- Rut Aliagas, campiona del MASTER HEAD en categoria Benjamí femení. 
- Eduard Palacios, campió del MASTER HEAD en categoria infantil masculí. 
 
 

 
LLIGA DE TARDOR (24 d’octubre en endavant) 
Dia 24 d’octubre va tenir inici el torneig de tardor, obert tant per socis 
com per usuaris i no socis provinents d’altres Clubs.  
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AVALUACIÓ INICIAL DE L'ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL (14 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÀREA SOCIAL 
 

 

CARNAVAL 2015 
Diada festiva i diferent des de la secció, amb entrenaments 
plens de disfresses i colors; amb una mica de gresca al final 
 
 
 
 
 
 

SOPAR FINAL DE TEMPORADA DEL TENNIS/PÀDEL:  
Després d’una americana especial de Sant Pere durant 
tota la tarda, es van donar els premis als guanyadors i es 
va iniciar el sopar, en el qual hi van poder assistir els 
pares dels esportistes de l’escola on es va fer entrega 
dels premis i valoracions d’aquests, després dels 
resultats de la darrera avaluació del curs. La posterior 
cloenda amb música fins les tantes de la matinada va ser 
la cirereta! 
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FESTA FI DE CURS ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL (26 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. 
 
FESTA DE NADAL: CAGATIÓ I AMIC INVISIBLE (18 de desembre): 
 
Els nens de l’escola, grans i petits van poder gaudir d’una estona, en finalitzar els entrenaments, de 
festa amb els pares. Vam fer cagar el tió i vam berenar! 
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2.13. TRIATLÓ 
 
El nostre esport, el triatló,  va ser fundat l’any 1990. 
El Club té l’ orgull de dir que va ser dels primers que 
varen ser inscrits, tant en la Federació Espanyola com 
en la Federació Catalana. A més, i com a conseqüència 
d’això, també va ser el primer que va tenir l’ escut d’or 
de la Federació Espanyola i de la Federació Catalana.   
 
En l’ actualitat continuem estant dintre de les dues 
Federacions. El nostre esport de la temporada 
passada (que és des del Novembre fins a l’Octubre) 
compren competicions durant els dotze mesos que 
dura aquesta i en conjunt ha obtingut uns resultats 
molt satisfactoris, quedant en la classificació general 
de totes las proves en tercera posició del Rànquing 

Català.  
Les competicions són les següents: Duatló de Muntanya, Duatló de carretera, Triatló de Muntanya, 
Aquatló i Triatló.  
 
Les triatletes varen  guanyar la lliga Nacional de Catalunya de las proves de Triatló de Muntanya i 
va quedar en 2a posició en el Duatló de Muntanya.  
En categoria masculina 3ra posició en categoria de Duatló de Muntanya, i Triatló de Muntanya. 
També volem afegir que els nostres triatletes van guanyar el Campionat d’ Espanya de Triatló de 
llarga distància a EIVISSA.  Estem molt contents que aquest any haguem pogut tenir triatletes de la 
categoria cadet, en total nou, i que vam participar en el Campionat d’Espanya de triatló i de relleus 
a la ciutat d’ Oropesa. 
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2.14. ALTRES SERVEIS: GUARDERIA I DEURES 
 

Aquest servei es va iniciar el Setembre del 2014, oferint als socis del Club que tenen fills/es un espai 

adequat on podien deixar els nens i nenes passant una estona d’oci o realitzant deures mentre ells 

gaudien de l’esport dins el Club. 

És un servei que s’inicia i finalitza coincidint amb les dates del curs escolar ja que durant els períodes 

de vacances es realitza un altres servei, Les Estades Esportives.  

Al llarg del curs es van realitzant diferents activitats, tallers, manualitats,... que van relacionades amb 

les estacions de l’any, èpoques, diverses temàtiques, festes tradicionals/culturals, etc.  La decoració de 

l’espai també va relacionada amb tots els aspectes abans mencionats, per això es va variant en funció 

del que es treballa o l’època de l’any que és.  

Al principi d’aquesta temporada es van afegir noves joguines per ampliar el joc dels infants com la 

caseta de fusta, els cotxes, les motos, el tricicle, cuineta ... entre altres. A més també es va adaptar una 

zona pels infants més petits, els nadons, ja que ha de ser un espai adequat per aquests tant amb 

joguines com seguretat.  

 

 

 

 

 

 

 

Pensant amb els més grans, aquells que venen a fer els deures/estudiar, es van buscant més recursos i 

activitats de cada nivell per donar un reforç i una millor ajuda en cada cas; per això també hi ha un 

contacte amb les famílies per fer un seguiment dels estudis de cada nen i poder millorar el seu 

desenvolupament acadèmic entre l’escola, la família i el  nostra servei.  

Com a novetat de cara a l’any vinent dins d’aquest servei  es realitzaran a partir del Gener del 2016 els 

tallers de cuina infantil ( el primer dilluns de cada mes)per fomentar tant amb infants grans i petits els 

hàbits culinaris, d’higiene i d’alimentació.  

 

Una vegada resumit el servei, a continuació es detallaran les activitats que s’han realitzat de manera 

cronològica al llarg de l’any 2015. 
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 GENER: 

Al tornar de les vacances de Nadal es van continuar fent manualitats de l’estació de l’hivern 

com boles de neu fetes de cotó fluix, pintura de mans fent guants, dibuixos amb paisatges o 

personatges a la neu, etc. 

 

 FEBRER 

En aquest mes la festa principal va ser el Carnaval, per això 

es van realitzar diferents màscares, disfresses i antifaços 

relacionats amb els dibuixos més populars entre els 

infants, súper herois, animals, i altres. El divendres abans 

de Carnaval els nens i nenes podien venir disfressats, fer 

altres disfresses i pintar-se la cara.  

 

 

 MARÇ I ABRIL 

A mitjans de Març es va canviar d ‘estació, 

arribava la primavera per això moltes 

activitats van estar relacionades en fer flors 

per decorar la guarderia a partir de diferents 

materials: ampolles de plàstic, dibuixos, etc. 

L’arbre que hi ha a la cartellera també va 

canviar els flocs de neu per fulles verdes i 

més endavant per flors. A final d’aquest mes 

de Març, principi d’Abril, va ser Setmana 

Santa i es van fer activitats amb la Bella 

Quaresma, on cada setmana perd una cama. També es van fer mones amb diferents tècniques 

com amb pintura, plastilina,... 

 

 MAIG 

Es van continuar amb les manualitats de la primavera fent petits arbres i flors amb els tubs del 

paper de wàter i cuina, cucs amb oueres, estampació de les mans fent les fulles verdes, sal de 

colors amb guixos, etc 

 

 



Club Natació Reus Ploms  
MEMÒRIA D’ACTIVITATS GENERALS i ESPORTIVES 2015 

 

 
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. 

82 

 JUNY 

És l’últim mes del servei i es canvia tota la decoració pensant en l’estiu, la platja i les vacances i 

les activitats van entorn això. A més, a Reus a finals de mes és la Festa Major de Sant Pere i 

treballem els diferents components del seguici popular fent titelles, dibuixos, corones i 

màscares, ... 

 

 JULIOL I AGOST 

El servei es tanca ja que a partir del 23 de Juny s’ofereixen les Estades Esportives d’Estiu. 

 

 SETEMBRE 

Ens retrobem després de les vacances d’estiu, fent 

adaptació als nous horaris i a la rutina. Deixem 

llibertat en el joc i activitats. A meitat de mes 

entrem a la tardor i per tant comencem a fer 

activitats sobre aquesta estació juntament amb el 

canvi de decoració de la guarderia, algun 

exemples són: Punt de llibre amb fulles seques, 

bolet per ficar en una torreta o fet amb rotlle 

paper wc, mòbil de fulles, .... 

 

 OCTUBRE 

Es continua amb les altres activitats però s’introdueix la 

Castanyada ja que el dia 30 és va fer el taller de la 

Castanyada, on els nens i nenes podien 

venir a fer les diferents manualitats: 

titella castanyera, castanya pintada o 

amb diferents papers de diverses 

textures, mascara castanyera, 

marrameu o castanyer, pintar-se la 

cara,... entre altres. 
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 NOVEMBRE 

Seguim treballant la tardor com a temàtica principal però a la vegada realitzant altres que es 

poden fer al llarg de tot l’any amb els diferents materials que disposem com el fang, pintures, 

llanes, papers de diferents textures,... tot allò que se’ls acudeixi als infants per fer o se’ls ensenyi 

a fer.  

 

 DESEMBRE  

En aquest mes tenim dos conceptes fonamentals, 

l’hivern i el Nadal, per tant van ser els dos pilars 

centrals de les manualitats que es van fer, com angelets, arbres nevats, la carta als reis, corones 

de rei, postal de Nadal, ninots de neu, Pare Noel, etc.  
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En general es fan activitats amb diferents materials i recursos a banda de les relacionades amb 

temàtiques com és la plastilina, la pintura, el fang, manualitats amb materials reciclats, amb 

pinces d’estendre roba, amb sal de colors, amb guixos, mandales, puzles, jocs, circuits, etc. I es 

van imprimint diversos dibuixos perquè els nens i nenes els pintin, retallin, enganxin,... 

 

 

 

 

Totes aquestes activitats van més enfocades a la guarderia o estona de joc/oci, però mai sense 

deixar de banda als nens i nenes que venen a fer deures/repàs que si acaben aviat de les seves 

obligacions també poden participar en el joc i activitats. Amb ells fer un seguit d’activitats de 

manera cronològica es més difícil ja que cada nen/a es un cas diferent i ens adaptem a ells i al 

seu nivell, buscant recursos i tècniques per ajudar-los, sobre tot quan estan en èpoques 

d’exàmens.  
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2.15. ALTRES ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ 
 

LA MATARÓ TV3 
 
Un any més, el Club va col·laborar amb La Marató de TV3.  
Enguany, no només hem col·laborat de manera interna, fent activitats al Club per a recaptar els 
donatius, sinó que aquesta vegada també hem col·laborat amb les actuacions de l’Ajuntament de Reus. 
 
ACTIVITATS AL CLUB 
 

- Masterclass de Zumba 

- Exhibició de Capoeira 

 
ACTIVITATS AL MERCAT CENTRAL 
 

- Taller d’estiraments 

- Masterclass Latino’s 

- Voluntariat per a la Caminada 

 
 

 
Premis Esport i Ciutat 2015 
Dijous, 8/10/2015 
 
L’Ajuntament de Reus ha lliurat els Premis Esport i Ciutat, els 
guardons que reconeixen anualment esportistes i entitats 
vinculats a la ciutat que hagin destacat durant la temporada 
esportiva. La gala d’entrega dels premis, que arribaren a la 
quarta edició, es va celebrar el dijous 8 d’octubre al pavelló 
olímpic municipal. El jurat, format per representants del 
Consell Municipal de l’Esport i representants de la premsa 
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esportiva sota la presidència del regidor d’Esports Joaquim Enrech, van escollir els premiats següents: 
 

- Francesc Llorach (CB La Salle Reus) 

Expresident del CB Salle Reus i alma màter del p rojecte conjunt de Bàsquet 
Ploms-Salle, fou guardonat amb un dels premis, concretament en la 
categoria “Dirigents de l’Esport”. Sens dubte la seva llarga trajectòria al 
front del projecte de bàsquet base i el seu destacadíssim paper en fer 
possible la col·laboració entre ambdues entitats que tant positiva ha 
demostrat ser, van ser factors clau que el jurat tingué en compte a l’hora 
de premiar-lo. 

- equip masculí Zamar 2000 Ploms- La Salle Reus 
 

També figurava en la llista de finalistes el Sènior Masculí A 
Zamar2000 Ploms-Salle, que malgrat haver aconseguit un molt 
meritori retorn a la màxima categoria de les organitzades per la 
Federació Catalana, la Copa Catalunya, no va poder aconseguir 
un dels dos premis que s’ atorgaven en la categoria “Club, Secció 
o Equip de Categoria Absoluta”. Cal felicitar igualment l’equip i el 
cos tècnic per la magnífica temporada que ens van oferir i 
emplaçar-los a seguir fent mèrits per optar a aquest guardó l’any 
que ve. Un dels capitans, Luis González, va recollir al final de 
l’acte el diploma de finalista en nom de l’equip.  

- Josep Pitu Casanovas Gilabert, premi “Pioners de l’Esport”, per la creació i fundació de seccions 

esportives tradicional com la natació, o de noves modalitats esportives com el triatló, fent que 

aquestes continuïn amb molts èxits esportius. 

El premi reconeix a qui amb la seva dedicació, van impulsar els inicis de l’esport a la ciutat en 
qualsevol de les seves vessants pròpies d’aquest impuls, com a esportista, tècnic, directiu o 
patrocinador. 

- Comissió de natació del CN Reus Ploms, premi “Millors clubs, equips o seccions esportives 

d’Esport Competició”, per l’organització durant 80 anys de la Travessada al Port de Salou, prova 

considerada de les més antigues de Catalunya.  

Premis «Millor esportista de la Ciutat de Reus» 

Reconeixement al millor esportista de la ciutat en les categories femenina i masculina, categories 
màster, de promoció i absolut: 
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- Pilar Rus García, premi Millor esportista Màster femení, triatleta del CN Reus Ploms, per obtenir 

aquesta temporada els títols de diferents modalitats de duatló i triatló contribuint també a l’èxit 

de l’equip absolut femení del CN Reus Ploms. 

- Antoni Castelló Auqué, Premi Millor esportista Màster masculí, nedador del CN Reus Ploms, per 

assolir la primera posició en el Campionat d’Espanya en la prova de 800m llisos i en la prova 

d’aigües obertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EL BAR DEL CLUB 
 
Durant tot l’any el bar del Club està obert a disposició de tots els socis, usuaris i participants de les 
competicions, ja sigui dia a dia com els caps de setmana. 
A més, s´hi poden veure partits de futbol, dies on es crea molta expectació 
i molts dels socis aprofiten per reunir-se per a l’esdeveniment. 
Arreu de l’any també, s’hi celebren els aniversaris, un servei que s’ofereix 
a tothom que ho sol·liciti, amb servei de monitoratge, jocs i activitats 
lúdiques aquàtiques o no. 
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2.16. MEMÒRIA MANTENIMENT       

 

- REFORMA ESTRUCTURAL DE LA PISCINA DE MARIÀ FORTUNY. 

 
 
Des de l’agost de 2015, es van dur a terme un seguit de reformes a l’estructura del pavelló Marià 
Fortuny on es troba situada la piscina de 25m. i la piscina infantil per tal d’assegurar-la i modernitzar 
els seus components.  
Així mateix, es van substituir tots els vidres envellits per nous vidres translúcids, permetent que el sol 
no molestés els nedadors. Es va col·locar també una gran porta d’alumini d’accés des de l’exterior i es 
va col·locar tot el sostre. 
 

- RENOVACIÓ VESTIDORS DEL MARIÀ FORTUNY. 

Es van dur a terme també una sèrie d’actuacions per a 
actualitzar els vestidors: pintura, taquilles, assecadors i 
miralls, cortines separadores noves. 
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- GIMNÀS DE SECCIONS I SALA POLIVALENT 

Al damunt de la guarderia, hi havia uns espais que es van habilitar com a gimnàs de seccions (es van 
pintar les parets, arreglar el terra, traslladar les màquines de l’antic gimnàs de Marià Fortuny) i annex 
a aquest gimnàs es va endreçar també una sala i s’hi va posar parquet. Aquests espais estan disponibles 
per als entrenaments de les seccions durant la setmana i sobretot quan plou i el mal temps no permet 
fer entrenaments outdoor. 
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- PISTA DE FUTBOL SALA 

A la pista descoberta de futbol sala, s’han adequat les línies marcadores mitjançant pintura blava i negra 
i s’han pintat les tanques. 

 
 

- REMODELACIÓ DEL MAGATZEM DEL CLOR DE LA PISCINA DE 50m. 

 
S’ha reparat tot el sostre, s’ha pintat la porta d’accés, senyalitzant l’indret adequadament. S’ha netejat 
l’interior i s’ha col·locat el dipòsit de clor. 
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Situació del sostre abans de la reparació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- BARANES D’ACCÉS DE LA PISCINA DE CARRETERA TGN 

Per tal d’afavorir l’accés, tant a la piscina com als vestidors, a les persones amb mobilitat reduïda es 
van col·locar unes baranes per a accedir amb més seguretat a través de la rampa a la piscina de Ctra. 
Tarragona i als vestidors d’atletisme. 
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- MAQUINÀRIA DE LA PISCINA 

S’han substituït les canonades i claus de pas dels circuits d’aigua, senyalitzat de seguretat correcte i 
adequació de l’espai. 
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