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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’Assemblea General Ordinària es nomenaren els components de la Comissió Econòmica que són:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. PERE NORTE, Sr. RAMON GRAU, Sr. CRESCENCI GIMÉNEZ, Sr. JOSEP M. CAMELL, Sr. JAUME 
VERGE, Sr. EDUARD PIÑOL, Sr. CARLES NORTE i Sr. SEBASTIÀ FORNS. 

 
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 
    Ester Grau Pina 
    David Guillén Ruíz 
    Francesc Manel Baldrich Mora 
    Antonio Martínez Barrientos 

 

Vàrem començar l’any amb 2.104 socis i el vàrem acabar amb 2.336 associats, el que ha 
significat un increment de 232 associats.  
 
 

Volem deixar constància, malauradament, dels associats traspassats, el Sr. Paco Roig Badia, 
el Sr. Octavi Roig Murt, el Sr. Pere Virgili Sardà i el Sr. Rafael Curto Ferré. 
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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 

 

SECCIÓ DE 
FOTOSPORT 
 

 

 

 

 

 

 
 

Josep Casanoves 
Dolcet 

SECCIÓ 
EXCURSIONISME 
 

 

 

 

 

 

 
 

David Llambrich 
Robert 

SECCIÓ DE 
NATACIÓ, 
SINCRO I SOS 
 
 
 
 
 
 

Ester Grau Pina 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 dissabtes dia 10 de setembre la XXX 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. 
 
Com a actes previs, es van dur a terme un seguit 
d’exhibicions: natació sincronitzada, gimnàstica rítmica, 
patinatge artístic i capoeira. 
 
 

 
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. FRANCESC CARDUS LLEVAT 

 Sr. JORDI CERVERA MARTÍNEZ 

 Sr. SALVADOR MEDINA MARTINEZ 

 Sr. JESUS MONFIL BLASCO 

 Sr. JORDI RODRIGUEZ PAMIES 

 Sr. VICTOR SARDA APARISI 

 Sr. PERE SARDA ARASA 

 Sr. LLUÍS SIROLLA OBRE 

 Sr. FRANCESC X. SIROLLA OBRE 

 Sra. JOSEFINA VALLDUVI CASALS 
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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: 
 

 Sra. DELIA BROS VILA 

 Sr. DELFI ESTEBAN MARTINEZ 

 Sr. JORDI FERRE GIL 

 Sr. JOSE MARIA FERRE ROCA 

 Sr. JOSE JAVIER GIMENO GOMEZ 

 Sra. Mª JOSE GOMEZ ESTOPIÑAN 

 Sr. MARCO ANTONIO GORDILLO ROJAS 

 Sra. DOLORS GRAU JUNCOSA 

 Sra. IRENE LLANAS RIBERA 

 Sr. FRANCISCO LOPEZ ROMERO 

 Sr. MIQUEL MALET CASAS 

 Sr. SANTI MARTINEZ CANO 

 Sra. GEMMA PI ROIG 

 Sr. EDUARD PINYOL GREGORI 

 Sr. FRANCISCO RODRIGUEZ HERRERA 

 Sr. MARCEL.LI SABATE RAMON 

 
A més, per tercer 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 2016 va ser per la REGIDORIA 
D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE REUS, representada pel Sr. Jordi Cervera; per la seva constant i 
desinteressada col·laboració en tot un seguit d’esdeveniments organitzats pel nostre club. 
 
 
També, com és tradicional, en el decurs d’aquest acte es van lliurar els guardons corresponents als 
esportistes més destacats de l’any 2016 escollits per cadascuna de les seccions i que van ser: 
                                                                         

ATLETISME:                                                    CRISTINA GARGALLO CIURANA 

 

BÀSQUET:                                                       NEUS QUERALT CASARES 

 SERGI MUNTANÉ MARTÍN 

 

GIMNÀSTICA RÍTMICA: ALÈXIA GUINJOAN JASANS 

 

HOQUEI DAMUNT PATINS:                           ENOL MIER RODRÍGUEZ LÓPEZ 

  

NATACIÓ: BLANCA FUMANAL HERRANZ 

 MARC MARTOS RAMON 

NATACIÓ SINCRONITZADA: NEREIDA PONZOA GONZALEZ 
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SALVAMENT i SOCORRISME: ARIADNA MARTÍNEZ GRAU   

 PAU GARCIA FONT 

 

PATINATGE ARTÍSTIC: LLUNA PALLEJÀ RIBÉ 

 IZAN COBOS SÁNCHEZ 

  
PÀDEL:                                                           AIDA FONT FERRÉ 

 
ESCACS:                                                           AARON ALFONSO PELLISA 

 
TRIATLÓ:                                                           JOSEP SANTOS GARCÉS 
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Durant l’acte de la Diada del nostre Club es va presentar també la NOVA PÀGINA WEB DEL CLUB 
NATACIÓ REUS PLOMS. 
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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: 
 
ESPECIAL CENTENARI 
 
Aquest any 2016 ja s’han iniciat els primers actes en motiu del Centenari del nostre Club. 
 

JURAT DEL CONCURS DEL LOGOTIP DEL 
CENTENARI - 4 de maig16 
Es van reunir els membres del jurat per a escollir, 
d’entre tots els dissenys rebuts del logotip del 
centenari del Club, els tres projectes finalistes i, 
d’entre aquests, el guanyador. El Jurat fou 
composat pel President del Club, Isidre 
Guinjoan; un membre de la Comissió del 
Centenari, Joan Carles Gavaldà; un soci de 
l’entitat, Francesc Baldrich; un professor de 
disseny gràfic, Teresa Alsina; i un professional del 
camp de la publicitat i màrketing, Olivia Molet. 
 

 
 
ACTE DE PRESENTACIÓ DEL DISSENY 
GUANYADOR DEL CONCURS DEL 
LOGOTIP. 12 de maig 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Creació de la COMISSIÓ DEL CENTENARI, 19 de febrer 
2016. 
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ÀMBIT COMPETITIU 
 

• 81a Travessada al Port de Salou de Natació (11 setembre). 
 
Una edició més, la Travessa es va celebrar exitosament a Salou, on van poder-hi prendre part 
nedadors en les categories absolutes federades masculí i femení, menors i travessa popular.  
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• Campionat de Catalunya de Natació de relleus. Categories 
benjamí i prebenjamí (2 juliol). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 40è Trofeu Ciutat de Reus de 
natació (11 de juny). 
 
 

• XXXIV Trofeu Ramon Barrera de 
natació (12 de juny). 
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• Jocs Catalans d’Esport Adaptat. 
 

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. 
 

• Grup de Running 
 
Amb més adeptes cada temporada, el grup de running del nostre Club, amb el preparador físic Manuel 
Jiménez al capdavant, entrena de forma constant setmanalment i participa activament a les curses de 
la nostra zona. Des de les curses de 5K o 10K de La Pineda, la cursa de la Dona de Reus i Tarragona, fins 
a les tradicionals Sant Silvestre nadalenques. Són un grup molt nombrós i actiu!  
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ÀMBIT LÚDICOESPORTIU 
 

• La Festa de l’aigua, 24 de juliol de 2016 
 
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. 

 

• ACTIVITATS DIRIGIDES.  
 
Durant tot l’any, els monitors de fitness 
s’impliquen dia a dia per a què les seves classes 
siguin diferents i divertides on els socis i usuaris 
d’activitats dirigides puguin gaudir de la bona 
música i el bon esforç de suar! 
A més, en èpoques de celebracions especials,  

ofereixen classes especials de nadal, 
carnestoltes, etc. 

 
 
 
 

 
 

• Revetlla de Sant Pere, 28 de juny. 
Va comptar amb molts associats que van voler compartir un dia especial tant per la ciutat com pel 
nostre Club. 
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• 34a Olimpíada Escolar, de l’ 1 al 22 d’abril 2016. 
 
El Ploms participa a la inauguració de la Olimpíada Escolar de Reus, organitzada per ‘Ajuntament 
de Reus i el Consell Esportiu del Baix Camp. 
I, com a Club col·laborador, celebra l’Olimpíada d’atletisme, gimnàstica rítmica i minibàsquet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Estades multiesportives de Nadal, setmana Santa i Estiu. 
 
1. INTRODUCCIÓ 

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 2016 es van realitzar:   
- Del 21 de març al 24 de març estades esportives Setmana Santa 
- Del 23 de juny al 9 de setembre estades esportives estiu 
- Del 23 de desembre al 30 estades esportives Nadal  i del 2 al 5 de gener del 2017 
A les Estades esportives de Setmana Santa  s’inscriuen un total de 27 nens i nenes. A les Estades 
esportives de l’Estiu s’inscriuen un total de 877 nens i nenes. A les Estades Esportives de Nadal 
s’inscriuen un total de 43 nens i nenes.  
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2. 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, a l’estand de 
Sant Jordi i dos caps de Setmana diferents a la Plaça Prim en un estand 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.  
 
 
 
3. OBJECTIUS DE LES ESTADES 
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. 

 

4. DIRIGIT A… 

Nens i nenes a partir de P3( finalitzat) fins als 16 anys. 
 
5. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
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.  
A les estades esportives d’estiu s’incorporen noves activitats: les bumper- balls, la natació sincronitzada 
com a taller i el miniskating pels infants de 3, 4 i 5 anys. 
A més, cada durant el mes de Juliol s’organitzen events 
extraordinaris: 
- Ball amb el Lleó de Reus 
- MasterClass de ZUMBA.  
- Concurs Ploms “Talent” 
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. 
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Els esports i activitats proposats per a tots els grups són: 

- BÀSQUET  - TENNIS  - JOCS 

POPULARS  

- HANDBOL  

- PÀDEL  - JUDO - CICLO -CROSS  - ATLETISME 

- HOCKEY - GIM. RÍTMICA - RUGBY - VOLEIBOL 

- NATACIÓ  - ZUMBA JUNIOR  - FUTSAL                           - WATERPOLO  

- BOULDER         - PATINATGE  - BUMPER 

BALLS  

       - VOLEIBOL  

 

-MULTIESPORT  FINS A 5 ANYS (2013 al 2011). Fins als 5 anys: només s’ofereix l’opció 

MULTIESPORT, que inclou la realització d’esports base, jocs, manualitats i sessions de psicomotricitat. 

 

- Iniciació esports base: bàsquet, pàdel, 

futsal,tennis  

- Hoquei  patins  

- Mini Skating  

- Psicomotricitat  

- Tallers i jocs  

 
 

A PARTIR de 5 anys (nascuts l’any 2011) també poden escollir Tecnificacions i Especialitats: 
- TECNIFICACIÓ: els nens i nenes poden escullir  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, atletisms o patinatge:  els nens que escullen aquestes 

opcions sempre realitzaran aquestes activitats, supervisades i organitzades per un monitor especialista 

d’aquestes. 

- Zumba junior  
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- 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. 
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6. 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’èlit famosos”, no per números, per facilitar el reconeixement, identificació i localització 
del grup. Cada quinzena, els monitors canvien de grups i cada semana els monitors entreguen un 
registre de planificació de les activitats que realitzen durant la setmana. 

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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7. EQUIP DE MONITORS 
- Estades Esportives de Nadal -> 2 monitors 
- Estades Esportives Setmana Santa -> 2 monitors 
- Estades Esportives Estiu -> 65 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 enssenyar-la als coordinadors el dilluns de 
cada setmana.  

 
8. 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.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. 
 
SERVEI DE DEURES: de 9 a 10h es realitza una hora de deures, on el grup d’infants que han escollit 
aquest servei realitzen els deures d’estiu un/a monitor/a especilitzat.  
9. 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. 
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Abans de sortir amb el grup fer un comptatge del nens i nenes que és té, per evitar la sortida sense el 
grup sencer 
 
10. MATERIAL 
Hi ha2 quartets de material: 

1) QUARTET RAMPA: pilotes varies, hockey, 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. 
 
11. REUNIÓ INFORMATIVA DE PARES DE LES ESTADES ESPORTIVES D’ESTIU 
El divendres 10 de juny de 2016,a les 20h. Lloc: Terrassa de la guarderia, amb un projector. Assisteixen 
una trentena de pares i se’ls informa de l’organització i funcionament de les Estades. 
 
12. REUNIÓ INFORMATIVA DE MONITORS DE LES ESTADES ESPORTIVES D’ESTIU 
El dia 17 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. 
 
13. RESUM NOMBRE INSCRIPCIONS 
 

OPCIO SOCIS NO SOCIS TOTAL 

MULTIESPORT 134 338 472 
BÀSQUET 11 88 99 
TENNIS 15 10 35 
PÀDEL 10 26 36 
JUDO 3 22 25 
RÍTMICA 8 21 29 
PATINATGE 12 32 44 
FUTBOL 26 82 108 
ATLETISME 3 3 6 
DEURES 1 14 15 
TARDES 3 15 18 
    
    
TOTAL 226 651 877 

MENJADOR 39 138 177 

NATACIÓ 45 67 112 
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RESUM 
total 
nens 

última 
Juny 

1a 
set. 
Juliol 

2a 
set. 
Juliol 

3a 
set. 
Juliol 

4a 
set. 
Juliol 

1a 
AgosT 

2a 
Agost 

3a 
Agost 

4a 
Agost 

5a 
Agost 

Primera 
setembr
e 

multiesport 472 82 219 233 246 228 129 112 67 89 75 52 

ritmica 29 2 19 24 14 12 6 2 1 1 2 1 

Judo 25 1 17 15 13 10 8 4 1 1 2  

tennis 25 1 15 18 13 16 5 2 1 1 0 0 

pàdel 36 5 13 12 18 17 6 6 1 3 3 1 

basquet 99 16 42 67 68 43 11 7 4 4 3 2 

futbol 108 12 51 69 62 55 18 15 4 3 4 2 

patinatge 44 1 29 35 22 19 11 3 0 0 0 1 

Atletisme 6 0 4 2 1 1 2 2 0 0 0 0 

Estades Tarda 18 0 9 9 13 7 4 0 0 0 1 0 

deures 15 1 10 12 8 7 1 1 0 0 2 2 

Total 877 121 428 496 478 415 201 154 79 102 92 61 

 
El 75% de les inscripcions són de No Socis. 
L’opció més sol·licitada és la de Multi-esport (54%). 
Les Tecnificacions més escollides són Bàsquet i Futbol. El patinatge és l’activitat que creix més respecte 
les Estades d’Estiu de 2015. També augmenten respecte l’estiu anterior, els Deures d’Estiu i les Estades 
de Tarda. Tennis, Pàdel i Rítmica es mantenen.La menys triada és l’Atletisme. 
Les 4 setmanes de juliol són les més completes i es mantenen per sobre de 400 nens i nenes cada 
semana (100 més respecte l’estiu de 2015). La setmana amb més participació és la segona de juliol, 
superant els 500 nens i nenes, comptant amb les inscripcions de realitzades directament des del 
bàsquet, que en total són uns 50). 
La setmana de Juny i de Setembre són les més baixes respecte les altres setmanes, però augmenta el 
nombre d’inscrits en comparació a les edicions anteriors. 
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2.2. ARTS MARCIALS 
 

 

2.2.1.    CAPOEIRA 
 

Ja és la segona temporada que la fundació 
ABADÁ-CAPOEIRA, amb el professor 
Anderson Lino, es van incorporar al Club 
amb la seva activitat d’origen brasilé, 
inclosa en la família de les arts marcials. 
 
Estem molt contents amb el ritme de 
l’activitat!  

 
 
 

2.2.2.    JUDO 
 

Els nostres judokes, de la mà de TOT JUDO Reus, assisteixen a les classes setmanalment i també avancen en la 
seva disciplina, obtenint bones posicions als campionats. 
 
6 de febrer 2016 ------ 2a Copa Catalunya infantil i cadet (Barcelona) 
Cadet femení -44kg Ariadna Jordà        plata 
Infantil masculí -55kg  Arnaud Baudry   or 
Infantil femení -48kg Amelia Sanchez   bronze i -52kg  Maria Muñoz: bronze 
27 de febrer 2016 --- Super Copa Espanya Veterans (Barcelona) 
Susana Cruz -52kg bronze 
19 de Març 2016 --- Super Copa de Catalunya infantil i cadet  (Sentmanat) 
Infantil mascuí    -60kg Arnaud Baudry   bronze 
Infantil femení    -52kg Amelia Sanchez   bronze 
Infantil cadet      -44kg  Ariadna Jordà    plata  (convocada per la selecció catalana per 
disputar el campionat d’Espanya escolar a Madrid per 3er any consecutiu) 
10 d’abril de 2016 ----- Campionat Provincial per equips (lliga Judoka) 
Tot Judo Ploms aleví    bronze  (de 14 equips) 
Campionat Pre-benjamí a Hospitalet de l’infant 
Tot Judo ploms   11 ors  5 plates 5 bronzes 
17 d’Abril 2016 Campionat de Catalunya kyus 2016 
Susana Cruz  plata a -52kg 
Coia Figueres   bronze  -63kg 
Fran Cano       bronze   -90kg 
24 d’Abril 2016 IIIV Campionat Internacional Vila d’Andorra 
12 ors  5 plates i 3 bronzes, aconseguint així ser els máxims medallistes de tot el 
campionat superant així a clubs catalans portuguesos i francesos. 
4 de Juny de 2016 ---- Torneig Judo Pare Manyanet (Reus) 
15 ors 3 plates i 7 bronzes. Campions del torneig 
 

Miguel Pascual guanya 3 combats d’ippon a 
Barcelona i aconsegueix els punts per a 
l’examen de cinturó negre. 
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12 Novembre 2016  - Copa Catalunya 
(Barcelona) 
Airadna Jordà cadet -48kg  bronze 
Infantil femení Amelia sanchez  -57kg     or 
Infantil Mascuí  Marc Carmona  -46kg     plata 
Infantil femení Carla Sugrañes   +63kg   bronze 
17 de Desembre 2016 Campionat Diputació 
Tarragona (Pallaresos) 
En les categories benjami i aleví varen fer 19 
medalles en total: 10 ors  5 plates  i 4 bronzes 

 
 
 
 

 
 

2.2.3. TAEKWON DO 
 

• 16 de gener. 
 Curs Nacional d’ arbitratge a Girona 
Assistents: els instructors  Gustavo, Abril, Ismael, 

Ricardo i el màster Alberto 

• 15 de maig. 
Torneig Provincia de Girona 
Assistents: Constanza, Tiziana, Abril, Paul, Julio, Saul 

, Pol, Nerea  guanyant tres medallas de oro, 
tres de plata, i dos bronzes. 

• 3 de juny. 
Curs de tecnificació, bulliyng i defensa personal  a 

Murcia. A càrrec del màster Alberto 
Gonzalez i el màster  Fran Díaz 

Assistents:  Abril, Tiziana, Constanza, Ricardo, 
Gustavo. 

• 9 i 10 de juliol 
Curso internacional de tècnica als Barris Algeciras. A càrrec del màster Miller, vicepresident de la Fed. Europea 

de Taekwondo. 

• 29 d’ octubre 
Curs internacional de tècnica als Barris Algeciras. A càrrec del Gran Master Kim Ung Chol 

• 12 de novembre 
Open Espanya als barris Algeciras 

Amb la participació d’un alumne del CN Reus Ploms, quedant seleccionat per Espanya i representat el Club i el 
país al Campionat europeu de Liverpool, Anglaterra en 23 al 30 de abril de 2017. 

Grup de judokes al  
 IV TORNEIG PARE MANYANET 2016 
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El mateix dia el màster Alberto Gonzalez és designat árbitre 
internacional per a representar Espanya en 
l’europeo de Liverpool. 

• Es van realitzar durant l’any dotze exàmens de grau 
(gups) i quatre exàmens de cinturó negre. 

• Actualment el màster Alberto Gonzalez està a 
càrrec del  departament tècnic de la Federación 
española de taekwondo i és el mestre amb més 
graduació d’Espanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.  BOXA & GRAPPLING 
 
El Club va apostar també per la Boxa&Grappling, una nova disciplina impulsada inicialment per a dones i 
infants i que finalment, i degut als seus interessats masculins, també es decidí fer per a homes. 
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2.3. ATLETISME 
 

 Durant l’any 2016, la nostra secció d’atletisme s’ha situat en un punt 
d’auge, tant a nivell competitiu, on els nostres atletes han obtingut 
molt bons resultats; com a nivell d’escola base, la qual des del setembre ha anat 
creixent i s’ha anat potenciant, a nivell d’entrenaments i a nivell de participació activa a diverses 
proves. 
 
A continuació, un resum de les proves més importants a les que han pres part els atletes del Club: 

- Campionat de Catalunya de pista coberta en categoria junior,28/02/16. Gemma Argilaga, 11a de 

Catalunya. 

- Campionats de Catalunya de pista coberta en categoria cadet: David 

Fort, campió de Catalunya, 28/02/16. Diverses bones posicions dels 

seus companys. 

- Campionat d’Espanya de pista coberta en categoria cadet a Oviedo, 

14/03/16.  David Fort, 5è. Altres bones posicions. 

- 27è Campionat d’Espanya de veterans en pista coberta, 20/03/16 i 

Campionat de Catalunya a Sabadell. 

- Campionat de Pentatló a Collado Villalba 

(Madrid), 09/06/16. Cristina Gargallo, 

campiona d’Espanya. 

- Campionat de Catalunya en categoria aleví a 

les pistes de Castellar del Vallės, 12 juny. 

- Campionat de Catalunya de Veterans en pista 

a l’aire lliure individual i de relleus a Estadi 

Municipal La Pedra Salvadora de Mollet del 

Vallès. 12/06/16 

- Campionat d’Espanya d’Atletisme, categoria 

Cadet per seleccions autonòmiques, a Cartagena. 19/06/16. David Fort, 3r classificat.  

- Campionat d’Espanya Cadet (anys 2001-2002) a Granollers, 9-10/07/16.  

- Campionat d’ Espanya en pista a l’aire lliure, celebrat a Elx, 25 i 26 de juny 2016. 

- Cristina Gargallo obté el nou rècord de Catalunya en Pentatló, 18/09/16. 

- Andrea Bernal guanyadora absoluta de la 3a Cursa de la Dona, TGN 9/10/16. 

- XIII Cros internacional de Atapuerca, en la categoria juvenil femení (3km). Andrea Bernal 14a classificada. 

- 47è cros Ciutat de Mataró (2on campionat de Catalunya de 

relleus mixtos 4 x 2 km). Jose Crespo, 24è lloc de la categoria 

júnior. 15/11/16 

- 19è Cros Ciutat de Girona, 20/11/16. Andrea Bernal 8a de la 

categoria juvenil femení. 

- 28è Cros Ciutat de Valls – 20è Memorial Júlia Celma, 

20/11/16. Hi van participar 37 atletes de la nostra escola. 
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- Cros Ciutat de Tortosa 6/12/16, primeres posicions per als més petits. 

- Control d’hivern a Amposta, 1r lloc Marc Subasic. 2n lloc Marc Mur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXI Trofeu Nadal, 17 de desembre 2016 
 
D’altra banda, quant a organització d’esdeveniments, també s’ha començat a treballar. La primera activitat que 
es va rescatar fou el Trofeu Nadal, aquest any la 21a edició, que fou tot un èxit. 

 
El passat dissabte dia 17 de Desembre es va celebrar el XXI Trofeu Nadal al Club Natació Reus Ploms, un Trofeu 
on es disputen diferents proves d’atletisme i vénen Clubs d’arreu de la província. 
Amb un total de 259 participants de totes les categories i de nombrosos Clubs de la província, des dels més petits 
(pre-benjamins) fins als més grans (veterans) van poder competir en diferents proves segons llur categoria: 60 
m, 300m , 600m, 1000m, una milla i triple salt. 
Tots els participants van rebre una medalla com a agraïment al seu esforç. Els guanyadors de la milla tant 
masculina com femenina van ser els guanyadors del Trofeu Nadal i van rebre el seu Trofeu corresponent. 
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2.4. BÀSQUET PLOMS C.B. LA SALLE REUS 
 

 
Resum General 
Primer any de la nova junta 
El dia 25 de juliol de 2015 es feia de forma oficial la transferència 
de la junta anterior a la nova, després de que a la convocatòria d’eleccions 
del mes de gener només es presentés una candidatura i fos per tant la que es complau en presentar-
vos aquesta memòria l’escollida per dirigir el Club els propers sis anys. 
El balanç global d’aquest primer any de mandat de la nova junta, malgrat que sempre es fa més 
complicat agafar per primer cop la responsabilitat de liderar un projecte de Bàsquet Base de la 
importància del nostre, podem dir que ha estat força satisfactori. Això ha estat possible gràcies a l’ajut 
de la junta anterior en passar-nos el relleu i, sobre tot, al gran treball del conjunt de la família que 
conforma aquest Ploms-Salle Reus, de manera que hem aconseguit tancar la temporada amb uns 
resultats que podem considerar globalment positius. 
Hi ha hagut moments força complicats, sobre tot deguts a les dificultats que comporta el finançament 
d’un projecte de l’envergadura del nostre, però en línies generals creiem que podem estar satisfets de 
la feina feta a tots els nivells. 
En les properes pàgines revisarem en més detall els aspectes clau en matèria esportiva, social i 
econòmica, complint amb el que marquen els nostres estatuts però fent-ho amb molt de gust i amb 
l’orgull de la feina feta amb la millor voluntat possible. 
De fet, i per acabar aquesta introducció, l’objectiu principal de la nova junta ha estat precisament 
conduir aquest projecte centrant la seva activitat en aquestes tres àrees principals de la nostra tasca: 
l’esportiva que al cap i a la fi és la que dóna sentit a la nostra activitat, la social en tant que club 
preocupat per aquells que fan possible la seva existència, és a dir vosaltres socis i sòcies de l’entitat i, 
finalment, l’econòmica tant íntimament lligada a les altres dues. 
De cara a la propera temporada, com veurem més tard, volem continuar en aquesta línia i, insistint en 
allò que hem fet bé i corregint allò que podríem haver gestionat millor, seguir conduint el nostre CB La 
Salle Reus i el nostre club germà en el Bàsquet, el CN Reus Ploms, cap a l’èxit col·lectiu gràcies a l’èxit 
individual de tots i cadascun dels jugadors i jugadores, tècnics i tècniques, que li donen vida dia a dia. 
Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració i esperem seguir comptant amb ella i amb la vostra 
confiança. 
Armand Llauradó, President del CB Salle Reus 
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1. Àrea Esportiva 
Presentació dels equips del projecte bàsquet ploms salle reus 
 

 
 
El 6 de novembre de 2015, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus i amb la presència de l’Alcalde de Reus 
Sr. Carles Pellicer, el Regidor d’Esports Sr. Joaquim Enrech i la Delegada Territorial d’Esports Sra. 
Gemma Solé, a més de representants de la FCBQ i de les escoles afiliades, es va celebrar la Presentació 
d’Equips del projecte de bàsquet que promouen el CB Salle Reus i el CN Reus Ploms per la temporada 
2015-16. 
L’acte va aplegar una notable afluència de públic, al voltant de 800 persones, i el van protagonitzar un 
total de més de 400 jugadors. Hi van col·laborar també, oferint diverses coreografies i acompanyant la 
sortida dels diferents equips, l’Escola de Dansa del Col·legi Sant Josep i la Secció de Patinatge del CN 
Reus Ploms. 
Com ve sent habitual, en col·laboració amb Càritas es van recaptar més de 90 kg d’aliments primordials. 
També es va presentar la “Polsera Solidària”, a través de la qual el Club destinarà igualment a Càritas 
part de la recaptació aconseguida amb la seva venda. 
 

 
 
Es van presentar un total de 41 equips, de totes les categories des de Prebenjamí (P3-P4) fins a Sènior. 
Una part pertanyen a les diverses escoles de bàsquet que participen al nostre projecte: 
• CN Reus Ploms (2 equips formats per nens i nenes de diverses escoles) 
• La Salle (4 equips) 
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• Sant Josep (5 equips) 
• Joan Rebull (5 equips) 
• Mowgli (2 equips) 
• Puigcerver- Salle (1 equip) 
 
La resta són els equips pròpiament del club, que en general participen com a Salle-Ploms (d’aleví fins a 
júnior) i Ploms-Salle (sènior): 
• Salle-Ploms (16 equips) 
• Ploms- Salle (6 equips) 
 
Els equips de nens i nenes més petits participen en lligues escolars organitzades pel Consell Esportiu 
del Baix Camp i/o conjuntes amb la Territorial de la FCBQ, mentre que els equips Salle-Ploms i Ploms-
Salle participen tots a competicions organitzades per la Federació, ja sigui a nivell Territorial o de 
Catalunya. Els equips sènior es distribuïen així: 
• 2 femenins: un a Copa Catalunya (la màxima competició de les que organitza la Federació Catalana) i 
l’altre a Segona Catalana. 
• 4 masculins: un a Copa Catalunya, un a Segona Catalana, un a Tercera Catalana i el quart a Territorial. 
 
Cal destacar l’augment important en el nombre d’equips i jugadors/es, mostra de que el nostre projecte 
funciona i té cada cop més credibilitat i suport al nostre àmbit territorial. Ens esforcem en crear un 
ambient de club, tan competitiu com sigui possible però sense excedir mai els límits marcats pels 
nostres valors fonamentals, que creiem oportú recordar aquí junt amb la nostra missió i la nostra visió, 
que donen sentit a tot allò que fem i aspirem a assolir: 
 
MISSIÓ 
Allò que dóna sentit al nostre projecte 
El projecte Bàsquet Ploms-Salle Reus té com a missió principal el foment de la pràctica del bàsquet a la 
ciutat de Reus i la seva àrea d’influència, oferint a tothom qui desitgi practicar-lo la formació i els mitjans 
necessaris per fer-ho, al nivell que cadascú vulgui i pugui assolir. 
VISIÓ 
Què volem ser “de grans” 
El Bàsquet Ploms-Salle Reus vol ser un club de bàsquet de referència, econòmicament viable, reconegut 
i respectat al nostre territori i fora d’ell, que aporti el màxim nombre possible d’equips a totes les 
categories, formats en la seva majoria per jugadors i jugadores que hagin crescut com a tals amb 
nosaltres. 
VALORS 
Els principis que regeixen la nostra tasca 
Els valors fonamentals del Bàsquet Ploms-Salle Reus són: 

• Compromís, per tal d’aconseguir junts els objectius que ens marquem, i romandre junts malgrat 
les adversitats. 

• Humilitat, necessària per entendre les nostres limitacions i millorar contínuament. 

• Ètica, en totes les accions de tots els estaments del club. 

• Respecte, envers totes les persones i entitats amb què ens relacionem. 

• Igualtat, per que tothom pugui exercir els drets i deures que li pertoquin. 
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• Solidaritat, pensant sempre en aquells que ho tenen complicat per satisfer les seves necessitats 
bàsiques. 

• Honestedat, envers tots els membres del Club i la societat. 
 
 
Equips sènior A 

Malgrat ser un club amb clara vocació per l’esport base, tal com marquen la nostra visió, la nostra missió 
i els nostres valors, no cal dir que la part més visible i que cal cuidar per tal de que serveixi d’al·licient 
pels nostres jugadors i jugadores de la base, són els equips Sènior. 
 
Sènior A Masculí 

 
 
La nota més positiva de la temporada ha estat sens dubte la consolidació del nostre Sènior A Masculí a 
Copa Catalunya, després de l’ascens assolit la temporada passada. Un bon inici de campionat, amb 
victòries a casa davant un altre debutant a la categoria (i que finalment, a diferència del nostre equip, 
va acabar perdent-la), l’IPSI de Barcelona, i a la pista d’un vell conegut com l’AB Vendrell van contribuir 
a augmentar la confiança d’un bloc consolidat de jugadors que aplegava veterans ja molt integrats a 
l’equip (Alan Crabtree, Luis Gonzàlez) amb un gruix de jugadors de diferents fornades però tots formats 
a l’entitat (Dani Díaz, Ramon Descarrega, Aitor Martínez, Sergi Muntané, Oriol Penas, Albert Sardà,...) i 
reforços de talent i solidesa contrastats a categories superiors com el pivot Xavi Costa, o amb molt de 
recorregut com l’escorta Marc Morales, arribat del Reus Deportiu. En definitiva, un equip compacte i 
amb futur entrenat pel nostre Coordinador General, el Raül Bonet. 
Malgrat les bones sensacions mostrades a l’inici del campionat, algunes lesions de jugadors importants 
i l’oportunitat d’incorporar sense cap cost econòmic directe un jugador americà ens van portar a tirar-
la endavant amb la decisió de portar-lo i així, en certa manera, posar a prova el model de jugador que 
pogués aportar el talent, l’entusiasme, el caràcter i el físic habituals en els jugadors americans sense 
posar en risc l’estabilitat econòmica del Club. 
L’aposta en general va sortir bé i l’home escollit, l’ala-pivot procedent de Missouri i amb experiència a 
la NCAA Chris Williams, va aportar no només el seu gra de sorra en el rendiment de l’equip, sinó sobre 
tot un punt d’espectacle que, al cap i a la fi, es un fet diferencial important en el nostre esport envers 
altres amb què competim per talent i per audiència. 
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La temporada va seguir en to molt positiu, i fins i tot en algun moment es va estar molt a prop de les 
places d’ascens. Tanmateix, algun partit que es podia haver guanyat però es va perdre ens va acabar 
allunyant poc a poc de la il·lusió pel play off d’ascens malgrat que la sisena posició final cal considerar-
la un gran èxit tenint en compte el potencial tant esportiu com sobre tot econòmic dels nostres rivals. 
De fet, com a nota al marge cal destacar que, un cop acabada la temporada, la FCBQ ens va proposar 
la possibilitat d’accedir a lliga EBA de manera directa gràcies a la reestructuració de grups a la categoria. 
Malgrat l’indubtable atractiu esportiu que això podria implicar, es va decidir declinar la invitació sobre 
tot per motius econòmics. Tot i les facilitats que la FEB atorgava als equips interessats, vam considerar 
que el cost addicional que l’ascens de categoria comportaria (de l’ordre de 15,000€) no era assumible 
per l’entitat sense la garantia d’ajuts externs, i per tant amb tant poc temps per decidir-ho vam apostar 
per la decisió que semblava més sensata. 
En qualsevol cas, insistim, una molt meritòria temporada pel nostre Sènior A Masculí que esperem es 
pugui consolidar a Copa Catalunya i, per què no, millorar la posició assolida aquesta temporada i seguir 
aspirant així a metes més ambicioses. 
 
Sènior A Femení 

 
 
Molt diferent ha estat el cas del Sènior A Femení, amb una temporada plena d’entrebancs que ha 
acabat amb el descens a Primera Catalana, després de set temporades a Copa Catalunya. Sembla un 
contrasentit parlar d’una temporada positiva quan s’acaba perdent la categoria, però si tenim en 
compte una sèrie de factors no podem considerar-la ni molt menys negativa. Potser el primer i més 
important d’aquests factors atenuants ha estat la plaga de lesions que ha castigat severament l’equip, 
especialment les nostres bases. També la baixa prematura d’una jugadora tan determinant i assentada 
en el nostre esquema com la Rona Corkindale, que va deixar l’equip durant l’aturada nadalenca per 
tornar a Gran Bretanya per motius personals i laborals, va ser decisiu en el desenvolupament de la 
temporada atesa l’experiència i la qualitat que atresorava qui sens dubte era una de les millors pivots 
de la categoria. 
També va ser factor clau la distribució d’equips entre els dos grups de la competició, que clarament va 
portar emparellaments força desiguals tal com es va demostrar amb la classificació final dels equips 
d’un i altre grup (per exemple, els quatre primers classificats finals provenien del nostre grup i els dos 
equips que van perdre la categoria de forma directa procedien de l’altre). 
Malgrat les limitacions econòmiques que no ens permeten buscar alegrement reforços sense reparar 
en despeses, es va intentar aplicar una solució semblant a la de l’equip masculí, incorporant ja 
començada la temporada una jugadora nord-americana, la Tayler Jefferson, amb l’objectiu de reforçar 
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la posició de base. Tot i un inici molt prometedor, el cert és que la TJ, com volia ser anomenada, no va 
acabar d’aclimatar-se al joc d’aquí i a la convivència amb les seves companyes, per la qual cosa va 
decidir acceptar una beca per continuar els seus estudis i tornar a casa seva, passat Nadal i quan ja 
l’equip travessava una clara crisi de joc però, sobre tot, anímica. 
Tot plegat va conduir l’equip a una dinàmica molt negativa que va ocasionar fins i tot que l’entrenador, 
el Jaume Bouguarout amb qui l’equip s’havia mantingut amb certa comoditat a Copa la temporada 
anterior, proposés per dos cops la seva renúncia al càrrec amb l’esperança de que això pogués servir 
de revulsiu. A la primera ocasió es va decidir de comú acord seguir intentant-ho amb ell al front; a la 
segona ja es va optar per si més no provar a veure si un canvi d’entrenador podia ajudar a canviar la 
línia descendent de l’equip. Per això es va portar a la banqueta de l’equip un entrenador amb 
experiència a l’entitat, el Carlos Aparicio, que seria el responsable de l’equip fins a final de temporada. 
Es van buscar revulsius també a la pista, però trobar jugadores que milloressin el nivell de l’equip a 
mitja temporada i a baix cost és molt complicat, tot i que es va decidir aprofitar l’oportunitat 
d’incorporar, ja poc abans del final de la lliga regular, una jugadora de la que es podia esperar un bon 
rendiment: la bielorussa Tania Khatsko, que havia estat internacional pel seu país fins a sots-21. 
Tot i la seva evident qualitat, no va tenir massa temps per adaptar-se a l’equipi a la competició, i la 
dinàmica de resultats negatius en partits d’autèntica mala sort i derrotes incomprensibles no va ajudar 
tampoc. Malgrat totes les dificultats, però, l’equip va ser capaç d’escapar del descens directe quan 
semblava inevitable, amb un magnífic tram final de temporada que va fer concebre esperances de 
salvació fins el darrer moment. 
Finalment, un play-off complicadíssim contra un equip, el TGN Bàsquet, que havia disposat de més 
marge per fitxatges i que havia anat clarament de menys a més all llarg de les dues fases de la 
competició, havia de decidir la sort final de l’equip. Malgrat lluitar fins el darrer segon en ambdós 
partits, la derrota al primer jugat a Tarragona quan es va tenir la victòria a tocar fins els darrers segons 
va fer molt de mal, i el segon partit, ja a casa però a cara i creu, va acabar amb nova victòria de les 
tarragonines que aconseguien salvar la categoria i condemnaven les nostres al descens. Curiosament, 
les jugadores decisives per l’equip rival en aquest play-off no van ser les seves jugadores americanes, 
una de les quals ni tan sols va arribar a jugar i l’altra, que havia estat una de les sensacions de la lliga 
regular, va fer probablement els seus pitjors partits de la temporada contra nosaltres. Al contrari, van 
ser les de la casa les que van acabar donant el millor d’elles mateixes i permetent la victòria del seu 
equip, un fet que sens dubte ens ha de fer reflexionar i valorar que jugadors o jugadores compromesos 
amb el club sovint donen molt més rendiment que altres amb més potencial però que es mouen per 
altres interessos. 
Res no es podia retreure, en qualsevol cas, a les nostres en aquest tram final de temporada.  Com ja 
s’ha dit van patir tota mena de contratemps amb lesions greus, baixes inesperades, capricis del sistema 
de competició i de la distribució de grups, arbitratges, i fins i tot problemes burocràtics… Sens dubte 
també es van cometre errors, a la pista però també fora d’ella, però poc o res es pot retreure a les 
jugadores, que van fer el que van poder i una mica més. 
El descens de categoria és sempre un cop dur, i les llàgrimes de les jugadores un cop confirmat no 
deixaven lloc a dubtes, però ens ho hem de plantejar com un pas enrere que serveixi per agafar impuls 
i la temporada que ve buscar recuperar la categoria que sens dubte ens mereixem. Les joves jugadores 
del Sènior B i del Júnior, que aquest any s’han hagut de carregar d’una responsabilitat inesperada, han 
assolit gràcies a això una maduresa i una experiència que s’han anat fent paleses a mesura que 
augmentava la pressió sobre el grup. Bona prova d’això és que en els moments més complicats es van 
saber guanyar dos partits a vida o mort contra sengles rivals directes, la qual cosa ens va permetre 
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eludir el descens directe, i als partits decisius es va plantar cara a un equip amb més pressupost i que 
venia en una línia de joc ascendent i molt carregat de moral. 
El que més optimistes ens ha de fer sentir de tot plegat és justament això: que la solució que millor ens 
va funcionar al llarg de la temporada per cobrir les baixes del primer equip no va venir de fora, sinó que 
la teníem a casa. El nostre Sènior B, que en la seva competició de Segona Catalana ja va tenir un paper 
molt destacat, sent el millor classificat dels equips B presents a la categoria, va haver de fer un esforç 
extra per reforçar, molt sovint, el primer equip. Un bon nombre de les seves joves jugadores (Maria 
Calba, Mireia Fàbregas, Alba Martín, Alba Millan, Júlia Trabalón,...), la majoria sèniors de primer any, 
van doblar partits molts caps de setmana, amb el mèrit afegit de que el seu paper al primer equip no 
era simplement per cobrir les absències amb pocs minuts, sinó molt més rellevant. 
Sens dubte aquest fet ens fa pensar que tenim molt de futur a l’equip, i que fins i tot una temporada 
de transició en una categoria inferior ens pot donar com dèiem un impuls molt positiu de cara a intentar 
recuperar el més aviat possible la categoria perduda. 
Cal fer notar també, arribats a aquest punt, que tal com va passar amb l’equip masculí, la FCBQ ens va 
oferir la possibilitat de recuperar-la de forma administrativa aprofitant la renúncia d’alguns equips a 
Copa. Malgrat ser una oferta molt temptadora, valorant pros i contres es va pensar que, com acabem 
de dir, una temporada a Primera Catalana pot anar bé per consolidar el nostre jove equip i guanyar 
l’empenta que ens pugui conduir de nou a Copa. Al cap i a la fi, això ja li va passar al Sènior A Masculí 
fa dues temporades i no ens va anar gens malament. 
Resta d’equips Sènior 
Ja hem esmentat la brillant temporada del Sènior B Femení a Segona Catalana amb un sisè lloc final, 
sense passar angúnies per mantenir la categoria i, com ja s’ha dit, acabant com a millor classificat dels 
equips B que militaven a la categoria. 
El Sènior B masculí, també a Segona Catalana, ha completat igualment una molt bona temporada, i 
només una certa irregularitat en els resultats, que ens feia passar de brillants victòries contra equips 
de la part alta de la classificació a sorprenents derrotes contra rivals pitjor classificats, ens va privar 
d’aspirar a jugar la fase d’ascens. Al final, cinquè lloc a només dues victòries del tercer, i la sensació de 
que aquest equip te molt de marge per créixer atesa la seva joventut. 
Cas similar el del Sènior C, que també va tenir a tocar al final els llocs de privilegi de la classificació però 
que no ho va saber rematar. També cinquè lloc final a només dues victòries del quart classificat, que va 
acabar obtenint plaça d’ascens. 
Finalment, el nostre Sènior D va acabar com a millor equip del grup B de la segona fase Territorial (llocs 
del 9 al 16 de la classificació final), amb una brillant ratxa de resultats al final de la competició. Es va 
estar a prop d’optar al grup dels 8 millors i sens dubte la propera temporada s’ha d’aspirar a millorar 
en aquest aspecte. 
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Equips júnior 
 
Molt brillant la temporada del nostre 
Júnior Femení, que va estar lluitant pel títol 
del Campionat de Catalunya 
Interterritorial fins el final. Només una 
darrera derrota per una diferència curta a 
la pista de l’AB La Salle Tarragona 
(guanyador final del títol) ens va impedir 
entrar a la final a quatre decisiva. 
Una gran temporada de les nostres que, tal 
com va succeir amb les Sènior, van 
comptar amb molta i important ajuda de 
diverses jugadores de categoria Cadet, que 
van tenir un paper molt rellevant a l’equip. 
Si tenim en compte, a sobre, que les Júnior 
de l’equip eren en la seva majoria de 
primer any, certament s’ha de qualificar la 

temporada de molt meritòria. 
Pel que fa als Júnior Masculins, complicada la competició pel Júnior ’98, que jugava Campionat de 
Catalunya Interterritorial. Al final, desè lloc al seu grup amb un balanç de 9 victòries i 17 derrotes. 
Molt més de cara van anar les coses pel Júnior ’99 en competició Territorial. Després d’una magnífica 
ratxa de partits consecutius guanyats no va poder assolir el primer lloc que donava accés a la fase final 
a nivell català, però sí que va rubricar una molt 
bona trajectòria amb 24 partits guanyat i 
només 4 perduts, que el van deixar segon a 
només una victòria del primer classificat, el 
TGN Bàsquet A. 
 
Equips Cadets 
 
Cal destacar sobre tot la magnífica temporada 
del Cadet Femení A que, després de dominar 
amb claredat la fase Territorial, guanyant tots 
els partits, va assolir el tercer lloc final al seu 
grup del Campionat de Catalunya 
Interterritorial A, molt a prop del segon lloc que 
donava accés a la fase final. 
El Cadet Femení B, per la seva part, va competir 
molt dignament a categoria Territorial i va 
acabar assolint el quart lloc de nivell B-1 
després d’acabar en segon lloc la fase de 
classificació. 
També molt destacat el paper del Cadet 
Masculí ’00 (segon any), que va estar a punt de 
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guanyar-se l’accés a Preferent en la fase prèvia disputada l’agost de 2015. Després, va literalment 
arrasar els seus rivals de grup a la fase prèvia Territorial i es va guanyar el dret a participar a la fase 
Interterritorial. Una molt estranya distribució dels equips entre els dos grups d’aquesta fase (entre 
altres coses van fer coincidir al mateix grup els dos campions de grup de la Territorial de Tarragona) i 
molta mala sort amb les lesions van impedir que l’equip disputés la fase final del campionat, però en 
general va fer un molt bon paper. 
El Cadet ’01, que va jugar el Campionat de Catalunya de 1r any, va fer també en general un bon paper, 
amb un inici molt prometedor en un gran partit contra el Força Lleida, però una mala ratxa de resultats 
va fer esvair les opcions d’assolir el grup pel títol i al final l’equip es va classificar en el 16è lloc general 
de 22 equips, mantenint la categoria i acabant, això sí, amb molt bon gust de boca guanyant de forma 
brillant a Lliçà d’Amunt el darrer partit. Justament la imatge que obre aquesta secció correspon a aquell 
dia, poc després de rubricar el triomf, i ens va semblar que transmetia un missatge d’optimisme i 
ambició, sempre necessàries per superar reptes i decepcions i assolir èxits i metes, raó per la qual l’hem 
triada. 
La resta de cadets masculins, que participaven al Campionat Territorial, van assolir respectivament el 
segon lloc de nivell B-2 (l’equip ‘00B) i el tercer lloc de nivell B-3 (l’equip ’00-’01). L’equip ‘00B equips 
va estar molt a prop d’assolir el nivell immediatament superior (B-1), però en qualsevol cas ambdós van 
competir en grups força igualats i a un molt bon nivell. 
 
Equips infantils 
 
És obligat aquí començar pel que probablement ha estat l’equip de base que ha assolit un nivell més 
alt en relació a la seva categoria, l’Infantil A Femení. Després d’una primera fase en què va guanyar amb 

molta comoditat tots els seus partits, 
dotze en total, va assolir evidentment el 
títol honorífic de millor equip de la 
territorial, superant amb claredat la resta 
dels rivals habituals: CB Valls, AE Claret, AB 
Vendrell, TGN Bàsquet i CBT. 
Això li atorgà el dret a participar com a únic 
representant de la Territorial de Tarragona 
al màxim nivell de categoria Infantil que es 
disputa a casa nostra: el Campionat de 
Catalunya Infantil de Nivell A-1 (recordem 
que fins a Cadet no hi ha competicions de 
nivell Preferent). 
A la segona fase, i després de sengles 

derrotes per diferències no pas excessives tenint en compte la categoria dels rivals (Joventut 
L’Hospitalet i Bàsquet Draft Gramenet), va assolir el seu primer triomf a la categoria guanyant el Lima-
Horta a la tercera jornada. Al final, setè lloc del seu grup i tretzè global, amb quatre victòries i deu 
derrotes, però per sobre de classificacions, que no deixen de ser rellevants, l’important és el magnífic 
conjunt de la temporada i l’evolució de les jugadores, que sens dubte estan cridades a destacar entre 
les millors de la seva generació i a formar bona part dels nostres equips Sènior en el futur no tan llunyà. 
Per la seva banda, a categoria masculina comptàvem amb dos equips, anomenats respectivament PS i 
SP, el primer degut al seu origen majoritàriament format per jugadors de Puigcerver i Salle i el segon 
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amb la l’acrònim de la nomenclatura habitual Salle Ploms. A la primera fase de la competició, a nivell 
Territorial, l’equip PS va buscar la classificació per nivell A, acabant segon del seu grup (només per 
darrere del CBT) i guanyant així el dret a jugar l’encreuament final per decidir els dos equips amb dret 
de participar al màxim nivell Infantil, el Campionat de Catalunya A-1. Tanmateix, en l’eliminatòria a 
doble partit contra el primer de l’altre grup, el CB Morell, va perdre i es va haver de conformar, que no 
és poc, amb participar al nivell A-2. 
En la segona part del campionat es va notar la diferència de nivell habitual amb els equips de les 
territorials de Girona i sobre tot Barcelona, però tot i així es va competir i es va notar una evolució força 
positiva en els resultats, fins aconseguir la primera i única victòria d’aquesta fase contra el Samà 
Vilanova, quedant però per bàsquet average en la darrera posició del grup. Com a dada significativa de 
l’evolució de l’equip, comparem els dos resultats contra l’equip que va acabar com a líder imbatut del 
grup i quart classificat final de la categoria, el CEB Girona: a la primera volta, jornada 6, derrota a casa 
per 42-93; a la segona volta, jornada 13, derrota també a Girona però per només 21 punts de marge 
(82-61). 
Per la seva banda, l’equip SP va competir directament al Nivell B Territorial, fase en la qual va quedar 
campió de grup comptant tots els seus partits (sis) per victòriesclares. Això li atorgà el dret a competir 
a nivell B-1 a la fase final. Aquí la competència ja era més dura (als rivals de la primera fase de nivell B 
s’hi afegien els darrers classificats de nivell A) de manera que al final es va assolir el sisè lloc global amb 
quatre victòries i deu derrotes. 
Tot plegat ens fa ser optimistes de cara a l’evolució d’aquests dos equips en temporades successives, 
especialment tenint en compte que, com és habitual a partir de categoria Cadet, es començarà a formar 
equips per nivell a banda dels criteris habituals que se segueixen (disponibilitat, manteniment de grups 
que creixen plegats, motivació per la competició, etc.). La propera temporada, en què l’equip conjunt 
participarà al Campionat de Catalunya Cadet de 1er Any, es podrà comprovar l’evolució dels nostres. 
Equips Preinfantils 
Ens trobem aquí amb el que ha estat sens dubte un altre dels equips més destacats de la temporada, 
fins al punt de que ha aconseguit guanyar (com ja va passar fa dues temporades amb els seus 
equivalents de llavors) tots els partits de la competició regular Territorial. Parlem del Preinfantil Masculí 
Salle Ploms, que va vèncer primer tots els seus partits del seu grup a la fase de classificació (deu), 
després catorze més a la segona fase i finalment dos més de la final a quatre disputada a Valls, en la 
qual es va proclamar Campió Territorial absolut després de vèncer en la final el CBT B per un contundent 
105-64 que deixava ben clara la seva superioritat envers els rivals de la categoria. 
Com acostuma a passar, però, les coses es compliquen quan es va a disputar competicions d’àmbit 
català, i com també va passar fa un parell de temporades, els nostres van calcar el seu còmput final de 
resultats: victòria al primer partit (quarts de final) contra el campió de la Territorial de Girona, en aquest 
cas el BC Fontajau, per un ajustadíssim 74-73 i derrotes als dos partits següents, primer a la semifinal 
contra el Gramenet BC (sots campió final) per 47-64 i després al partit pel tercer lloc contra el Grup 
Barna (64-86). Sempre és bo guanyar molts partits, no cal dir-ho, però de les derrotes s’acostuma a 
aprendre tant o més que de les victòries, i va bé jugar contra equips superiors, ja sigui físicament, en 
talent o en ambdós aspectes, per poder assolir l’objectiu últim de tots els nostres equips: aprendre, 
créixer i millorar de manera continuada. 
En categoria femenina comptàvem amb dos representants, el Puigcerver Salle i el Salle Ploms. Ambdós 
van assolir el segon lloc als seus respectius grups de la primera fase, de classificació per Nivell A 
Territorial, la qual cosa els va permetre assolir l’esmentat nivell. A la fase final, millor sort pel Puigcerver 
Salle, que va guanyar cinc dels catorze partits i va acabar en sisè lloc, mentre que el Salle Ploms no va 
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poder guanyar cap dels partits, tot i que va estar a prop d’aconseguir-ho en alguns d’ells, i va acabar en 
vuitè i darrer lloc, tot i que cal insistir en que es tractava del màxim nivell Territorial i per tant van ser 
molts els equips que al cap i a la fi van acabar per sota dels nostres. 
 

2. Àrea Social 
 

Torneig XII hores la Salle Reus 
 
El Torneig Germà Ramon Bosch, “XII Hores” 
de Minibàsquet del CB Salle Reus, és sens 
dubte un dels referents a nivell català i 
estatal. Ha arribat enguany a la seva 35a 
edició, i ho ha fet amb un rècord de 
participació assolint els 80 equips, 
procedents d’arreu de Catalunya i d’altres 
parts d’Espanya, com Navarra (destaca la 
participació per primer cop del MutilBásket 
de Mutilvera), Comunitat Valenciana o 
Aragó. 
El diumenge 1 de maig de 2016 es posava 
cloenda al torneig, i es va fer amb una de les 
millors i més emocionants finals que es 
recorden. Tradicionalment, el darrer partit, 
en un Pavelló de La Salle que se’ns queda 
cada cop més petit, és la final de categoria 
Aleví Masculí nivell A. Trencant la tendència 
dels darrers anys, no la disputaven els ja 
gairebé habituals JAC Sants i CB Cornellà, 
sinó que s’hi “colava” una de les sorpreses 

més agradables del torneig, el Stadium Casablanca de Zaragoza. 
Els aragonesos ja havien donat la campanada a semifinals, eliminant precisament el JAC Sants de 
manera molt convincent, tot i que ja havien donat mostres d’un gran nivell al llarg de la competició. 
Tanmateix, el Cornellà seguia sent el favorit 
pel triomf final, i el va acaronar durant força 
estona, però un final espectacular i digne 
d’una competició del més alt nivell va atorgar 
per primer cop el torneig a l’equip de 
Saragossa, enmig de l’alegria de la seva 
nombrosa, fidel i esportiva afició. 
 
Una bona mostra del magnífic tarannà del 
què solem gaudir any rere any en aquest 
torneig, és que precisament del bàndol 
perdedor, i en una molt bonica mostra de fair 
play, ens va fer arribar el vídeo complet de la 
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final per tal de que tots, els qui la vam viure per recordar-la i els que no per viure-la, en poguéssim 
gaudir. Aquí reproduïm el missatge ja creiem que mostres d’esportivitat com aquesta fan molt gran el 
nostre esport, i val la pena que es coneguin: 
Hola bon dia ! 
Només us volia deixar el link de la final Mini Masculina d’ahir, per si la voleu penjar a la web. Va ser una 
final fantàstica, de les millors que he viscut. La vam perdre, però l’espectacle va ser meravellós 
(jugadors, entrenadors, aficions i públic en general): 
https://www.youtube.com/watch?v=fETqrjiGVYI 
Felicitacions cordials per la magnifica organització !!! 
(Força blaus, Força Cornellà !!!) 
Toni Ruiz 
 

 
Prèviament, CEJ L’Hospitalet i TGN 
Bàsquet havien disputat la final de nivell A 
en categoria Femenina, amb victòria de les 
del Baix Llobregat, grans favorites, davant 
un molt lluitador equip tarragoní que en 
cap moment no va donar el partit per 
perdut. 
Amb la tradicional entrega de trofeus als 
guanyadors i finalistes, els parlaments de 
cloenda i les fotografies d’uns i altres es va 
acabar aquesta fantàstica demostració de 
bàsquet en el seu estat més pur que, any 
rere any, des del CB La Salle Reus i el CN 
Reus Ploms portem a la nostra ciutat. Ens 
sentim molt orgullosos de la feina feta, de 
la resposta de tots els participants i de la 
bona acollida que tenim. Moltes gràcies a 
tots els qui la fan possible i fins la propera 
edició. 
 
 
 
 

 
Altres activitats 
Loteria de Nadal 
Com cada any, es van distribuir les participacions pel sorteig de Loteria de Nadal, havent-se venut totes. 
Malgrat que, com per desgràcia ve sent habitual, la sort no ens va donar cap premi, ni tan sols 
reintegrament, aquesta és una important activitat pel club, doncs malgrat que modesta, ens aporta uns 
ingressos que sempre són benvinguts. Tanmateix, la importància d’aquesta activitat rau més en el 
compromís que suposa amb el Club, doncs és una de les poques en què tots i cadascun dels jugadors i 
jugadores, entrenadors i entrenadores i junta directiva participen plegats. Sabem que costa ser pesat i 
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insistir any rere any en que els nostres familiars i amics ens ajudin comprant butlletes, però sabem que 
és per una bona causa i que els diners ens ajudaran en el nostre projecte. Volem aprofitar per donar 
aquí les gràcies a tots i totes, famílies incloses, per la paciència i la comprensió que mostren cada any. 
 
Sopar de final de temporada 
També com cada any s’ha celebrat al magnífic marc de les Moreres del nostre club germà CN Reus 
Ploms el sopar de final de temporada de la família del Bàsquet Ploms-Salle. Amb la presència de 
l’Alcalde de Reus, Sr. Carles Pellicer i del Regidor d’Esports, Sr. Jordi Cervera, acompanyats de les seves 
esposes, hem gaudit malgrat l’amenaça de pluja d’una bona estona en companyia de jugadors/es i 
entrenadors/es de totes les categories, aprofitant per repassar un resum audiovisual de la temporada. 

 
També és molt d’agrair l’esforç que les 
famílies fan per assistir a tots els actes que 
organitzem, motivats sempre per la 
voluntat de fer pinya i celebrar plegats el 
nostre amor pel bàsquet. 
 
Torneig 5x5 Festes de Misericòrdia 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Reus a través de diverses Regidories (vam 
comptar amb la presència i participació de 
les Senyores Sardà i Vilella i els Senyors 
Enrech i Monseny), el Bàsquet Ploms-Salle 
Reus va voler acostar al carrer el seu cor: el 

bàsquet de base, per la qual cosa vam treure les cistelles al carrer, concretament al magnífic marc de 
la Plaça de la Llibertat, on vam improvisar una més que adequada pista de bàsquet que va servir 
d’escenari per diversos partits entre equips d’escoles de la nostra ciutat, masculins pel matí i femenins 
a la tarda. 

 
Al matí, les escoles de bàsquet dels 
Col·legis Joan Rebull, Puigcerver i Sant 
Josep, junt amb les respectives de Reus 
Deportiu i Salle-Ploms van portar els seus 
equips masculins i ens van oferir dues 
hores de bon bàsquet en un ambient festiu 
i una temperatura molt agradable que 
invitava a gaudir-ne. Es van disputar partits 
de 20′ en dues parts, amb arbitratge però 
sense anotació, de manera que tots 
guanyaven. 
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A la tarda i amb el mateix format el torn va 
ser per les nenes, aquest cop amb la 
presència de les escoles de bàsquet dels 
Col·legis Joan Rebull, Maria Cortina, 
Mowgli i Presentació. Dues hores més de 
bon bàsquet femení amb el mateix esperit 
de fer prevaldre la convivència i el caire 
lúdic del bàsquet al carrer per sobre de la 
competició. Malgrat l’amenaça de pluja 
amb què va començar la tarda, tots els 
partits es van dur a terme sense 
inconvenients i sobre les 7 de la tarda es 
posava cloenda a aquesta magnífica diada 
que esperem sigui la primera de moltes. 
El nostre més sincer agraïment a totes les 

escoles de bàsquet que hi van participar i a les autoritats que ens van voler acompanyar en aquesta 
experiència. I per suposat un agraïment molt especial al centenar de nens i nenes, autèntics 
protagonistes que ens van permetre gaudir de tot plegat, així com als entrenadors, familiars i amics que 
els van acompanyar. 
 
Estades a Cornudella del Montsant 
Aquesta temporada es va endegar una nova experiència amb les estades a Cornudella de Montsant, 
amb les què es buscava aprofitar la privilegiada situació (geogràfica i d’alçada sobre el nivell del mar), 
el clima de la zona i les seves instal·lacions i serveis pel foment de la convivència entre els nostres equips 
i entrenadors/es a la vegada que s’aconseguia una major concentració i intensitat en els entrenaments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En col·laboració amb l’Ajuntament de Cornudella i l’empresa Montsant Natura, es van preparar estades 
de dos-tres dies en les què, des del mes de juliol i fins poc abans del començament de les competicions, 
els nostres equips van poder gaudir de les magnífiques instal·lacions municipals (pavelló i piscines) i es 
van allotjar a la casa rural “Lo Refugi”, amb una capacitat de fins a 40 persones, que gestiona Montsant 
Natura. 
Primer van ser els participants a les Estades Esportives del CN Reus Ploms els qui van anar-hi com a final 
de festa. Sessions d’entrenaments al pavelló combinades amb escapades al pantà de Siurana per 
gaudir-hi d’un bon bany, passant per estones d’esbarjo i relaxació a la piscina i acabant amb el sopar i 
la fresqueta de les nits a la muntanya abans del merescut descans a Lo Refugi. 
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Més concentrades en l’activitat esportiva i una mica menys lúdiques però igual de ben acollides van ser 
les estades dels 9 equips de totes les categories (des de Pre-infantil fins a Sènior, tant masculins com 
femenins) que es van succeir entre agost i setembre. Entrenaments més específics i intensos, combinats 
també amb diversos partits amistosos. Com a mostra del bon ambient aconseguit durant les estades, 
és de remarcar que els equips que ens van visitar per a la disputa dels esmentats partits (CB Pallejà, AE 
Pare Manyanet,…) van compartir taula per dinar amb els nostres. Es tracta sempre de que l’esport i la 
companyonia vagin per davant de qualsevol rivalitat, per sana que sigui, i la convivència amb jovent de 
la mateixa o similar edat sempre ajuda a forjar millors persones a més de jugadors. 
En definitiva, una experiència molt positiva de la qual un total de més de 100 jugadors i jugadores del 
nostre club van poder gaudir aquest estiu, en la que esperem sigui la primera d’una llarga llista de 
col·laboracions amb la bona gent de Cornudella, a qui des d’aquí volem agrair el seu interès i la seva 
acollida. Sense anar més lluny, aquest any 2016 es repeteix l’experiència tot i que limitada a l’estatge 
de pretemporada entre els mesos d’agost i setembre. 
 
Memorial Jordi Gras 
En memòria de  l’antic jugador, entrenador i president del CN Reus Ploms, a banda de fundador també 
del Club Tennis Reus Monterols, el Sr. Jordi Gras (1934-1998), es va celebrar el 12 de setembre una 
nova edició de la Diada de Bàsquet que s’organitza cada any des del de la seva mort en memòria seva. 
Per tercer any, es va fer servir el format de Torneig “Stage” amb partits al llarg de tot el dia de les 
categories Cadet (Masculí i Femení), Júnior (Masculí i Femení) i Sènior Femení. Es tractà, sobre tot, 
d’una jornada de convivència amb dinar conjunt a les instal·lacions del CN Reus Ploms. A banda 
lògicament dels equips del nostre Club, vam comptar amb la participació d’equips de: CB Valls, 
Teresianes, Força Lleida, TGN Bàsquet i CB Lleida. 
 
Premis Esport i Ciutat 
El dia 8 d’octubre de 2015, al Pavelló Olímpic, va tenir lloc la gala de lliurament dels premis Esport i 
Ciutat 2015 que organitza l’Ajuntament de Reus, en la seva quarta edició. 
El nostre apreciat amic Sisco Llorach, fins feia poc President del CB Salle Reus i alma màter del projecte 
conjunt de Bàsquet Ploms-Salle, va ser guardonat amb un dels premis, concretament en la categoria 
“Dirigents de l’Esport”. Sens dubte la seva llarga trajectòria al front del nostre 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 resultar factors clau 
que el jurat va tenir en compte a l’hora de 
premiar-lo. 
Un guardó molt merescut i que se suma a 
altres reconeixements que el Sisco ha anat 
rebent darrerament, com per exemple la 
insígnia d’argent del Col·legi La Salle o . La 
nostra més cordial enhorabona i, no cal 
dir-ho, l’agraïment per tot el que ha fet pel 
nostre club. És ben remarcable el fet de 
que en totes quatre edicions d’aquests 
premis el nostre bàsquet ha estat 
guardonat si més no en alguna de les 
categories. 
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També figurava en la llista de finalistes als 
premis el nostre 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”, en la que el 
guardó va ser per l’equip Imperials de 
Futbol Americà. Un dels capitans, Luis 
González, va recollir al final de l’acte el 
diploma de finalista en nom de l’equip. 

 
 
Campus de Nadal 2015 
Com cada any, es va celebrar el campus de Nadal obert a nens i nenes de totes les edats i enfocat a 
gaudir amb el bàsquet d’una forma (encara) més lúdica de l’habitual durant els dies de vacances 
nadalenques. Aquest any es va incloure una estona de patinatge sobre gel a la pista instal·lada a la Plaça 
del Mercadal. 
 
Winners X’Mas School 
En línia amb la nostra voluntat d’obrir el nostre club a les noves metodologies de l’esport, entre els dies 
28 i 30 de desembre de 2015 es va dur a terme per primer cop a les instal·lacions del CN Reus Ploms 
una edició d’aquest campus de tecnificació, amb sessions d’entrenament específiques adreçades 
respectivament a jugadors/es i entrenadors/es, així com una sessió enfocada a directius de qualsevol 
àmbit. En aquesta ocasió, el tema central de les sessions era la presa de decisions. 
 
Projecte Oxfam Intermón Trailwalker 
L’OxfamTrailwalker és una marxa solidària per 
lluitar contra la pobresa, que se celebra a 13 
països de tot el món. És l’únic ultratrail amb 
motivació triple: repte personal, en equip i per 
combatre la fam. 
El repte esportiu consisteix a recórrer 100 Km 
en menys de 32 hores en equips de sis 
persones. D’elles quatre són les que de fet 
caminen: Carles Lucas i Sergi Pascual 
(professors i entrenadors de l’escola de 
bàsquet), Isaac Lucas (ex-jugador del CB Salle 
Reus) i Carlos Garrido (professor de l’escola) i 
les altres dues fan de suport: Txell Rodríguez i 
Empar Verge, professores. 
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A banda del repte esportiu, també es planteja un repte solidari que vol aconseguir almenys 1,500 euros 
en donatius, uns diners amb els quals es dóna suport als més de 400 projectes que Oxfam Intermón 
desenvolupa a tot el món. 
El nostre club, sempre obert a les iniciatives solidàries, no podia deixar de col·laborar amb aquesta que 
a sobre actuava en representació de l’escola que va donar nom i origen al nostre Club de Bàsquet La 
Salle Reus. Per això vam voler fer justament l’aportació econòmica que feia assolir els 1,500€ mínims 
per garantir la participació a la cursa, que finalment va ser completada amb èxit per l’equip de La Salle 
Reus. 
 
El Gran Entrenament 
El 13 de març de 2016, a les instal·lacions 
del C.N. Reus Ploms, va tenir lloc la  IV 
Trobada d´Escoles de Bàsquet 
anomenada “El Gran Entrenament”. 
 
Al voltant de 40 nens i nenes de 1er a 5è 
de primària i 20 més de 6è, juntament 
amb els seus pares i mares, van gaudir 
d’un matí de bàsquet al Pavelló Joan 
Sirolla del C. N. Reus Ploms. 
Els nens i nenes eren alumnes de les 
escoles: La Salle Reus, CEIP Joan Rebull, Col·legi Sant Josep, CEIP Dr. Alberich i Casas, Escola Mowgli i 
l’escola de bàsquet del C.N. Reus Ploms, i per suposat tots comparteixen l’afició pel bàsquet. 
Començava l’activitat a les 9:30 amb els petits realitzant un circuit amb diversos exercicis d’habilitats 
basquetbolístiques fins a les 11:30. Llavors, continuaven l’activitat els més grans fins les 13 h. Totes les 
activitats van estar conduïdes de forma impecable, com en ells és habitual, pels tècnics del nostre Club. 
 
Nova Web 
Coincidint amb l’inici d’aquesta temporada es va posar en servei el nou disseny de la web del nostre 
Club, www.cbsallereus.cat. 

 
 
Precisament una de les primeres iniciatives que es van volen dur a terme en aquesta nova etapa va ser 
la de  seguir potenciant la web, una eina que cada cop esdevé més important per assolir els objectius 
del Club i a través de la qual es vol millorar la comunicació, tan interna com externa, de tot allò que 
som i fem. Es buscava modernitzar-ne la imatge però especialment dinamitzar-ne el contingut i fer-la 

http://www.cbsallereus.cat/
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més propera i més útil als usuaris. Per això s’hi van integrar les aplicacions de xarxes socials com 
Facebook i Twitter, així com també les de compartició de fotografies i vídeos, com Flickr o Instagram. 
En la vessant més pràctica i de servei als socis, les inscripcions de jugadors/es, que aquesta temporada 
es van poder fer per primer cop a través de formulari web, van funcionar a molt bon ritme i van 
permetre agilitar força el sistema. A la vegada, la base de dades que a partir de l’eina d’inscripcions es 
va poder generar va ser molt útil a l’hora de facilitar la important però sempre feixuga tasca de 
gestionar les llicències federatives a través de la web de la FCBQ. 
I tot això sense cap cost net pel Club ja que tot ha estat gestionat per integrants de la junta i 
col·laboradors tant en la generació de notícies com de material gràfic de les activitats i partits. En aquest 
aspecte, hem d’agrair molt especialment la tasca del Pere Lluís Muntané i de la Mònica Navais, qui amb 
les seves magnífiques fotografies ens han permès cobrir bona part de les principals activitats de la 
temporada, com les XII Hores, la presentació d’equips o partits en què participaven els seus respectius 
fills, jugadors del Club. 
També s’ha anat veient al llarg de la temporada una major atenció als resultats de tots els nostres 
equips i una major quantitat de notícies de tota mena, des de cròniques dels partits fins qualsevol 
activitat del club o que ens afecti directament. Encara es pot millorar força, però, i seguim demanant 
una major col·laboració per part de tota la família del club en forma de cròniques, fotos, vídeos... En 
aquests temps és cada cop més freqüent, per bé o per mal, captar en imatges tot allò que ens envolta, 
i si bé com de qualsevol cosa no convé abusar-ne, sens dubte té una part molt positiva que volem 
aprofitar i potenciar. 
En aquest sentit, aquesta temporada volem treballar en potenciar la figura de col·laborador/a de la 
nostra entitat, intentant que, si no en tots els equips sí en quants més millor, comptem com a mínim 
amb una persona que es preocupi de recopilar informació de l’equip i fer-la arribar als administradors 
de la web per tal de que pugui ser compartida amb tothom. Confiem en que la vostra ajuda ens 
permetrà seguir millorant els serveis que us oferim. 
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2.5. ESCACS 

 
 
La tradicional secció 
d’escacs del Club 
representa el 
desenvolupament del 
treball mental i l’esforç 
que suposa l’estratègia 
d’un enfrontament. 
 
Any rere any, l’equip de 
jugadors del nostre Club, 
pren part a les 
competicions de lliga, 
obtenint resultats molt 
satisfactoris. 
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2.6. EXCURSIONISME I TRAIL 
 
Les tasques principals de la secció durant l’any 2016 han tingut 
principalment dues línies de treball. Per un costat, la consolidació d’una 
programació de sortides senderistes estables i regulars; i per l’altra, 
l’organització del 52è Dia del Camí de muntanya el 23 d’octubre de 2016, en col·laboració estreta amb 
les altres entitats excursionistes de Reus. 
 
Les excursions d’enguany han tingut un afegit: 
el repte 100 anys – 100 cims. Donat que el 
2018 el club celebrarà el centenari, i que la 
secció excursionista és una de les que va 
néixer gairebé al mateix moment, ens hem 
plantejat assolir, entre tots els socis de la 
secció, 100 muntanyes de la llista que la FEEC 
(Federació d’entitats excursionistes de 
Catalunya) va elaborar amb el projecte 100 
cims1,ja sigui en sortides oficials com en 
excursions particulars. 
 
Per tercera temporada ja, 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 h a 20.00 h i els dissabtes es fa una sortida tècnica de 9.00 h a 11.00 h. Ara 
com ara, el grup compta amb gairebé 50 integrants, els quals participen en diferents curses urbanes i 
de muntanya que se celebren al territori o fins i tot, fora d'ell. 
 
A destacar també la participació en el 40è Aplec excursionista dels Països Catalans, celebrat del 28 
d'octubre i 1 de novembre, a Esporles (Mallorca) on alguns socis de la secció van poder gaudir de les 
diferents activitats (excursions, actuacions musicals, activitats culturals, etc.) que organitzava el Grup 
excursionista d’Esporles. L'aplec comptà amb més de 600 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 l'Aplec Excursionista dels Països Catalans el desembre del 2017. 
 
Així, en total la secció excursionista ha dut un total de 19 activitats oficials de tipologia diversa:  

• 15 excursions de senderisme 

• 3 sortides d’arranjament de camins 

• 1 participació en el 40è Aplec Excursionista dels Països Catalans a Esporles (Mallorca), del 28 
d’octubre a l’1 de novembre 

• 1 sortida d'alpinisme on es va coronar el Comaloforno (3.029 m). 
 
52è DIA DEL CAMÍ DE MUNTANYA 

                                                 
1 https://www.feec.cat/activitats/100-cims/llista-de-cims/ 

 
Check-in i esmorzar al 52è Dia del Camí de Muntanya 

https://www.feec.cat/activitats/100-cims/llista-de-cims/
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El diumenge 23 d'octubre es va celebrar la 52a edició del Dia del Camí de Muntanya a La Febró, 
organitzat per les cinc entitats excursionistes de la ciutat de Reus. En aquesta ocasió es va recuperar el 
traçat que, sortint de La Febró, puja als cingles de les Socarrades, baixa pel grau del Gris fins al molí de 
l'Esquirola i torna a La Febró. Hi van participar 450 excursionistes. Cal destacar la valuosa col·laboració 
dels socis de la secció que van participar tant en les tasques de neteja i arranjament de senders, com 
en la preparació d'avituallaments i assistència als excursionistes. 

 
SENDERISME 
El llistat de sortides és: 

• 10 de gener. Roques del Masmut. Recorregut: Pena-roja, bassa de St. Miquel, Roques del 
Masmut, Riu Prados, volta sencera a les roques i tornem a Pena-roja. Distància: 12,500 km. 
Desnivell: +715 m. 

• 24 de gener. Sta. Coloma de Queralt. Recorregut: Sta. Coloma Queralt, Molí Nou, Molí de La 
Torre, Pou de Gel, Molí de Recasens, Molí del Sol, Sant Gallard, Ermita de Sant Salvador de 
Figuerola i Sta. Coloma de Queralt. Distància: 7,650 km. Desnivell: +103 m. 

• 14 de febrer. Retirada del Pessebre. Recorregut: Mas de Gràcia, Puig de’n Marc, Mas de Gràcia. 
Distància: 5 km. Desnivell +200 m. 

• 6 de març. El Pinetell. Recorregut: El Pinetell – Molins de Figuerola – Toll Esqueix – Pas de 
l'Escletxa – El Pinetell Distància: 10,050 km; Desnivell aprox.: +340 m. 

• 20 de març. Roca Corbatera (1163 m). Repte 100 anys – 100 cims. Recorregut: Sant Joan del 
Codolar, Grau dels Tres esglaons, Roca Corbatera, Pas del Gat, Font del Manyano, Coves del 
Serret, de l’Abelló i del Meloner, Cova Santa, Grau del Tomaset, Sant Joan del Codolar. Distància: 
9,490 km; Desnivell: +800 m 

• 25 de març. Els Gorgs de La Febró (Farigola). Recorregut: Mas dels Frares – Gorg – Mas de 
Rivelles – Gorguina – Mas dels Frares. Distància: 5,500 km; Desnivell aprox.: +300 m 

• 10 d’abril. Pratdip, Puig de la Cabrafiga (614 m). Repte 100 anys - 100 cims. Recorregut: Pratdip, 
Capelleta de Sant Isidre, Salt de la Savinosa, Grauet de les Mugues, Castellet de les Mugues, Coll 
dels Meners, Pas del Cabrit, Coll de la Fita de la Partió, Puig de la Cabrafiga, Pas del Gos, Portell 
dels Grauets, Pratdip. Distància: 9,290 km. Desnivell: + 562 m. 

• 24 d'abril. Picorondan (Capafonts). Repte 100 anys - 100 cims. Recorregut: Capafonts, El Grau, 
La Creu Trencada, Picorandan (991 m), Capafonts. Distància: 9,560 km; Desnivell: +352 m. 

• 15 de maig. Gallicant (1009 m). Repte 100 anys – 100 cims. Recorregut: Arbolí - Ermita de St. 
Pau - els Colls - poble de Gallicant - Puig de Gallicant - Arbolí (per GR) Distància: 7 km; Desnivell 

 
Equip de voluntaris del Dia del Camí de Muntanya 

 
Penya-segats de les Socarrades a vista de drone 



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

 

49 

aprox: 230 m.29 de maig. Puig d’en Cama (717 m). Repte 100 anys – 100 cims. Recorregut: La 
Selva, Ermita de St. Pere, Puig d'en Cama, Camí dels Banyadors, Camí del Rec, La Selva. Distància: 
10,1 km; Desnivell: +524 m. 

• 12 de juny. Matagalls (1.697 m). Repte 100 anys – 100 cims. Recorregut: Coll Formic, Matagalls, 
Font Matagalls, Sant Miquel dels Barretons, Sant Segimon, Font Sant Miquel dels Sants, Coll 
Formic. Distància: 11,800 km; Desnivell: +711 m. 

• 12 d’octubre. La Febró. Recorregut: La Febró, Camí de les 
Socarrades, Miradors, Grau del Gris, Molí de l’Esquirola, Cova 
Serena i La Febró. Distància: 11,200 km; Desnivell: +500 m 

• 23 d’octubre. La Febró. Repetició de la sortida anterior dins 
del marc del 52è Dia del Camí de Muntanya. 

• 11 de desembre. Sta. Magdalena (Ulldemolins). Sortida 
tradicional per posar el nou pessebre de la secció, fet 
expressament pel Sr. Antonio Cabezas. Recorregut: 
Ulldemolins, Ermita de St. Antoni, Ermita de Sta. Magdalena 
(pessebre), Ulldemolins. Distància: 7,500 km; Desnivell: +250 
m. 

• 18 de desembre. Reus. Caminada popular La Marató de TV3. 
Caminada solidària a favor de La Marató de TV3, amb dues 
rutes a fer: curta de 6,7 km i llarga d'11,9 km. 

 
 
ALTRES SORTIDES DELS SOCIS 

• 19 de maig. Mola de Colldejou. Repte 100 anys – 100 cims. Miquel Malet i Pere Ollé. 

• 14 al 30 d’abril. Camí de Cavalls (Menorca). GR223, en 11 etapes, amb un total de 205,1 km. 
Àngels Casas, Ramona Figuerola, Miquel Malet, Pere Ollé.  

• 24 de maig. Pedraforca. Repte 100 anys – 100 cims. Maite Casasús. 

• Juny, cim del Costabona (2.465 m).  Repte 100 anys – 100 cims. Pere Ollé 

• 4 al 16 d’agost. Llac de les Bulloses – Banyuls sur mer. Tram del GR10. Cim del Canigó (2.784 m). 
Puig Neulós (1.257 m), Puig Sallafort (981 m). Tots tres del Repte 100 anys – 100 cims. Pere Ollé. 

• 15 de setembre. Cim del Cassamanya (2.750 m). Repte 100 anys – 100 cims. Àngels Casas i 
Miquel Malet 

• 18 de setembre. Cim del Montmalús (2.781 m). Repte 100 anys – 100 cims. Àngels Casas i Miquel 
Malet 

• Desembre. Ruta del Císter, en dues etapes: Montblanc – Cap del Coll, Cap del Coll – Rocafort. 
57, 2 km en total. Pere Ollé. 

 
 
ARRANJAMENTS I TRAÇATS GPS 

• 17 de setembre, sortida de neteja del tram del camí a recuperar pel 52è Dia del Camí de 
muntanya. La secció excursionista del CN Reus Ploms té adjudicat el sector de La Febró al Molí 
de l’Esquirola (a tocar del riu Siurana) que abasta uns 4 km del recorregut. 

• 2 d'octubre. Neteja del sector adjudicat del camí de muntanya. 

• 12 d’octubre. Neteja del sector adjudicat del camí de muntanya. 

 
Cim del Matagalls (1.697 m) 



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

 

50 

• 22 d’octubre. Neteja final del sector del camí de muntanya. 

 
ALPINISME 
Ascens al pic de Comaloforno (3029 m) el diumenge 3 de juliol. Repte 100 anys – 100 cims. 
Recorregut: Embassament de Cavallers, Pas de l'ós, Pic de Comaloforno, Embassament de Cavallers. 
Distància: 10,560 km; Desnivell: +1.306 m 
 
Sortida de Reus al matí del dissabte, 2 de juliol. Ens hostatgem a Caldes de Boí. La matinada de 
diumenge sortim cap a la presa de Cavallers per fer 
l’ascens pel Pas de l’ós. Trobem molta neu encara a 
partir de l’estany de Besiberri i fem cim al voltant de les 
13.00 h. Renunciem a crestejar fins al Besiberri Sud per 
l’estat de la neu a partir d’aquell moment i iniciem el 
descens fins al cotxe. A les 17.00 h arribem a Caldes de 
Boí i, després de refrescar-nos, iniciem el viatge de 
retorn a Reus. 

 
 
 
 

 
Arranjament d'un pas a gual al riu Siurana Poda i desbrossament prop de La Febró 

 
Cim del Comaloforno (3.029 m) 

 
Ascens final al Comaloforno des de la cresta dels 

Besiberris 
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2.7. FOTOSPORT 
 

Abans d’entrar en la nova edició de FOTOSPORT tractarem la 
clausura de FOTOSPORT 2014.  
Del 12 d’agost al 30 de setembre de 2016 va tenir lloc l’exposició de 
clausura de FOTOSPORT 2014 A la Delegació de Cultura del la Generalitat a 
Tarragona al cèntric Carrer Major de Tarragona. Donada la situació de la sala, el vestíbul, i l’original 
muntatge que van fer els responsables de la sala va tenir molt d’èxit de públic. 

 
 
 

FOTOSPORT 2016 
Una vegada més, com tots els anys parells des de 1970, vam 
convocar una nova edició de Fotosport, XXIV Biennal Internacional 
de Fotografia de l’Esport, FOTOSPORT 2016. 
En aquesta ocasió vam tenir l’honor que el jurat que va atorgar els 
premis estava presidit pel President de la Federació Internacional de 
l’Art Fotogràfic, FIAP, l’italià Riccardo Busi, a més del vicepresident 
de la FIAP, l’andorrà Joan Burguès. 
El llibre de Fotosport 2016, a més de recollir les fotos guanyadores i 
les estadístiques de participació, premis, etc. va ser també un petit 
homenatge a dos pilars importants que van ser de Fotosport i que 
ens van deixar recentment. 
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Ens referim a l’Enric Pàmies, creador de Fotosport i 
comissari fins l’any 2000, i també l’escultor i 
gravador Ramon Ferran que és qui va dissenyar les 
medalles de totes les edicions de Fotosport des de 
1970 a 2016 i els gravat commemoratius de 20 i 40 
anys de Fotosport el 1990 i el 2010.  
La medalla d’aquesta edició va ser, podríem dir, 
pòstuma ja que ja havia fet el disseny poc abans de 
morir.  

Pel que fa a participació, va seguir la línia d’edicions anteriors. Així doncs vam rebre 1422 
fotografies de 118 artistes de 33 països de tot el món. 
L’acte presentació i inauguració  va tenir lloc el 20 de setembre de 2016 al Museu de Reus, a la 
Pl. de la llibertat. L’acte va comptar amb la presència, entre d’altres, de la regidora de Cultura, 
Montserrat Caelles i del regidor d’Esports, Jordi Cervera. 
L’exposició, a més de les fotografies guanyadores, comptava amb dues vitrines dedicades a 
tota la col·lecció de medalles des de 1970 que, com dèiem anteriorment van ser totes 
dissenyades per Ramon Ferran. 
A partir de la inauguració, com ja és habitual, l’exposició itinerarà per ciutats de Catalunya i 
més enllà. 
Llibres Fotosport: A tots els socis que puguin estar interessats els oferim llibres de Fotosport 
de diverses edicions. Us podeu adreçar a fotosport@fotoartreus.cat . El llibre també es pot 
veure al web de FotoArtReus. 
 

ALTRES ACTIVITATS A 
L’ENTORN DE 
FOTOSPORT 
Com ja és conegut, des 
de 2012 Fotosport no 
està sol i anualment 
s’organitzen dos 
salons internacionals 
de fotografia de 
temàtica general: 
Europa i GaudiRfoto. 

 
EUROPA 2016 
 
Per la primavera es va convocar l’EUROPA 2016, XV Saló 
Internacional de Fotografia. Els artistes podien presentar obres de 
quatre temes: lliure monocrom, lliure color, foto creativa i 
paisatge. 
La participació va ser important i vam rebre 3549 fotografies de 
290 autors procedents de 49 països. Com és habitual vam editar 
un catàleg amb CD amb totes les fotos premiades i seleccionades 
que també és pot veure al web de FotoArtReus. 

mailto:fotosport@fotoartreus.cat
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Com a premi als guanyadors es va dissenyar una medalla exclusiva en bronze. 
El lliurament de premis es va fer coincidir amb la inauguració de l’exposició de Fotosport de 
que hem parlat abans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GaudiRfoto 2016 
A la tardor es va convocar el GaudiRfoto 
2016, IV Saló Internacional de Fotografia. 
En aquesta ocasió, però, podem dir que 
ja ha fet la majoria d’edat i s’ha fet molt 
gran. 
Així, des d’aquesta edició hem encetat un projecte molt més gran i engrescador. 
GaudiRfoto, ara és un saló que tot i tenir personalitat pròpia s’ha integrat a un circuit 
internacional de fotografia. De fet, és des de Reus, des de FotoArtReus que s’organitza tot el 
circuit.  
Un circuit és un conjunt de diversos salons internacionals de fotografia que decideixen unir 
esforços. El funcionament pel fotògraf és similar a un saló individual, envia les fotografies a 
través d’una plataforma informàtica específica però enlloc de participar en un sol concurs, les 
seves fotografies seran jutjades en diversos concurso diferents, cinc en aquest cas. 

Així doncs ha nascut l’INTERCONTINENTAL CIRCUIT DE 
FOTOGRAFIA. Gràcies als contactes establerts per tot el món pels 
molt anys d’organitzar esdeveniments fotogràfics vam poder 
aglutinar diversos països en aquest gran projecte que és el circuit. 
Així doncs A més de Catalunya el altres països participants van ser 
Andorra, Cuba, Panamà i la República Dominicana. D’aquí el nom 
d’Intercontinental.  
En el món hi ha altres circuits fotogràfics semblants, però d’aquest 
àmbit tan divers i d’abats intercontinental som els primers en el 
món. 

 
Tot i ser una primera edició, l’èxit va ser molt important i així vam rebre 4419 fotografies de 
395 fotògrafs de 55 països de tot el món.  
El catàleg també el podeu veure al web de FotoArtReus 
Un èxit que ens anima i empeny a seguir fent créixer tots aquests projectes fotogràfics que des 
de Reus portem el nom del Club arreu del món. 
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2.8. FUTBOL SALA 
 

L’activitat de futbol sala va sorgir ja fa dues temporades al Club en les categories 
aleví/cadet, infantil i juvenil. L’any 2016 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.    
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RESULTATS DE LA TEMPORADA 2015-16. CATEGORIA CADET. 

 
 
 
RESULTATS DE LA TEMPORADA 2015-16. CATEGORIA INFANTIL. 

 
 
 
RESULTATS DE LA TEMPORADA 2015-16. CATEGORIA JUVENIL. 
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2.9. GIMNÀSTICA RÍTMICA I G.E.G. 
 
 

Aquest any 2016 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. 
Enguany, com a novetat, i després d’uns 4 anys sense portar cap conjunt a Copa Catalana, hem 
presentat un conjunt directament a nivell V-VI. Aquest equip portava una feina corporal al darrera 
d’entre tres i quatre anys la qual cosa ha assegurat la seva bona preparació per afrontar aquest nivell 
de la Federació Catalana que és el més alt. Els posteriors ja corresponen a la Federació Espanyola. 
Ha tornat a ser 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: 
Totes les gimnastes del Club que varen participar en modalitat individual a les 3 fases individuals de la 
Zona Sud (Lleida i Tarragona) celebrades a Reus, Riudoms i Torrefarrera (Lleida), van assolir el passi a la 
final Individual de Catalunya (Zona Sud i Zona Nord) en les categories Benjamí, Aleví i Infantil nivell I i 
en les mateixes categories en el nivell II. 
 

       
 
En la fase final totes les classificades van obtenir bones posicions, entre les que destaquen una 
campiona de Catalunya, dos subcampiones i dos terceres de Catalunya, quedant la resta entre les 
desenes i setzenes de Catalunya. 
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Modalitat Conjunts: 
 
En aquesta modalitat el Club va participar en les tres fases classificatòries de la Zona Sud i en la final 
catalana (Zona Sud i Zona Nord), celebrades a Reus, Riudoms  i Torrefarrera respectivament amb 5 
conjunts. 
 

 
En la fase final es van classificar tots els conjunts amb els que participàvem i van ser proclamats 
Campiones de Catalunya els Conjunts Aleví I/II, Aleví III/IV i Sènior III/IV, Subcamiones de Catalunya el 
conjunt Infantil III/IV i quartes de Catalunya el conjunt Benjamí I/II. 
En aquest apartat donem menció especial a la 1a fase CCEE Indvidual i Conjunts,nivells I, II, III i IV  Zona 
Sud que 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, Tecnotec i Aioutsoursing. 
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Desfilada matí de tots els Clubs participants en nivell I/II 

 
Desfilada tarda de tots els Clubs participants en nivell III/IV 
 

Va ser un èxit d’organització i de voluntariat per part dels pares de la secció i dels del Club, donada la 
durada de tota la jornada 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.  
Els lliuraments de guardons del matí van ser portats a terme per l’Excel·lentíssim Alcalde de Reus, Sr. 
Carles Pellicer, el Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Sr. Jordi Cervera, el President del Club, Sr. 
Isidre Guinovart, la Vicepresidenta Esportiva del Club, Sra. Yolanda Giménez, el Gerent del Club, Sr. 
Àlfred Pitarch i la Presidenta de la Secció de Rítmica, Sra. Mª Elisa Loriente. 
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En la jornada de tarda van ser lliurats per el Delegat Territorial d’Esports de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Joan Plana, la Vicepresidenta de la Federació Catalana de Gimnàstica, Sra. Mercedes Cadens, el 
Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Sr. Jordi Cervera, el President, la Vicepresidenta Esportiva 
i la Presidenta de la Secció de Rítmica del Club. 
 

 
. 

Al finalitzar la competició es va fer una foto amb totes les gimnastes participants i entrenadores. 

 
 

Competicions Consell Esportiu del Baix Camp: 
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Les 3 fases del Baix Camp classificatòries per a la fase Territorial – Camp de Tarragona- es varen celebrar 
el 21 de febrer al Reus Deportiu, el 13 de març al Pavelló del Pare Manyanet i i el 2 d’abril al Pavelló de 
l’Hospitalet de l’Infant. 
El nostre Club va participar amb 11 gimnastes en la modalitat individual, un Trio (3 components) i 3 
conjunts. 
En la 1a fase les gimnastes van assolir la  8 primeres posicions, 3 segones i 1 tercera posició, a més a 
més de 2 quartes i 1 setena posició 

 
En la 2a fase només es va participar amb 9 gimnastes individuals, 1 trío i 3 conjunts assolint 5 primeres 
posicions, 4 segones posicions, 1 tercera posició i una setena i vuitena posició. 
En la 3a fase vàrem tornar a participar amb les 11 gimnastes individuals, el trío i els 3 conjunts. En 
aquesta fase es sumaven els resultats de les dos millors fases de les tres i es donava la classificació per 
a la fase Territorial. 
El nostre Club es va assolir la Classificació amb 13 pòdiums, i dos benjamins individuals B van quedar 
en 5a i 7a posició respectivament. 

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

- 1a posició en Individual Infantil B, Aleví B i conjunt Aleví B 

- 2a posició en Individual Cadet B, Aleví B, Prebenjamí B i en conjunt Aleví B 

- 3a posició en Trio Aleví B 
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- 4a. Posició en Individual Aleví B 

- 5a posició en Indivudual Prebenjamí B 

 

 
 
En la final provincial del Trofeu Dipuatació que es va celebrar al Pavelló de l’Ametlla de Mar várem 
participar amb 8 gimnastes individuals, un trio i 2 conjunts i es van obtenir els següents resultats: 

-  Campiones Provincials en les categories: Individual Infantil B, Aleví B i Benjamí B i el Conjunt 
Aleví B 

- Subcampiones Provincials en Individual Cadet B, Aleví B i el Conjunt Benjamí B 

- 4ª posició en D/T/Q: Trio Aleví 

- 5ª posició en Individual Aleví B 

-  i una 6ª i 7ª posició en la modalitat individual categoria Prebenjamí B. 

 
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 el cinema musical on també van participar les 
entrendadores i que va acabar amb un ball amb tota la Secció de Rítmica per desitjar un bon estiu a 
tothom 
Enguany també vàrem convidar a participar a les gimnastes de l’AMiPA La Vitxeta, i de l’AMPA Santa 
Anna  que ens van ensenyar les seves coreografies. 
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TEMPORADADA 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. 
Els guardons es van lliurar després de diverses actuacions de diferents Seccions del Club, entre les que 
es trobava la Secció de Rítmica que va actuar amb dos coreografies 
Enguany, la gimnasta Alèxia Guinjoan Jasans va ser escollida per la secció com a mereixedora del 
guardó. 

 
 

Competicions Copa Catalana Conjunts tardor de la FCG: 
Després d’un llarg camí de tres o quatre anys de treball corporal i d’anar assolint pòdiums una 
competició darrera l’altre tant en modalitat individual com en la de conjunts, el cos tècnic va decidir 
que les gimnastes que composen el conjunt infantil estaven preparades per fer el salt al nivell V/VI de 
Copa Catalana Conjunts, el nivell més elevat de la Federació Catalana, ja que els nivells VII i posteriors 
pertànyen a la Federació Espanyola. 
Així doncs, després d’un intens treball de 8 hores diàries d’entrenament portat a terme durant la 
primera quinzena de juliol per part del cos tècnic i de les integrants de l’esmentat Conjunt i no deixant 
de treballar en els entrenaments habituals de la secció, tant a nivell tècnic com corporal, aquest conjunt 
va prendre part a les 3 fases de Copa Catalana de Conjunts no baixant del podi en cap fase ni en cap 
dels dos exercicis presentats, tant en mans lliures com amb l’aparell de cèrcol. 
Resultant classificades per la final en la que es van proclamar Campiones de Catalunya amb l’exercici 
de cèrcol i Subcampiones de Catalunya amb l’exercici de Mans lliures. 
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1r Trofeu Internacional Ciutat de Tarragona 2017 

Les nostres gimnastes van participar el 29/10/2016 al 1r Trofeu Internacional Ciutat de Tarragona 2017, 
concretament en la prova pilot dels Jocs del Mediterrani de Gimnàstica Rítmica, a la Plaça de Braus de Tarragona. 

El Conjunt Infantil nivell V/VI de  Copa Catalana va quedar en 1a posició amb mans lliures i 4a posició amb 
aparells: 3 cèrcols i 2 pilotes. 

En aquest Trofeu participaven gimnastes d’arreu de tota Espanya, tant en individual com en Conjunts i 
també van fer exhibició el Conjunt Junior de la Selecció Espanyola 

 

Festival de Nadal 
 
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. 
Aquest any, a més a més tots els pares, familiars i amics de la Secció varen poder gaudir de l’actuació 
del Conjunt Infantil nivell V/VI, campió de Catalunya en aparells i Subcampió en mans lliures. 
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2.10. HOQUEI PATINS 
 
 
S’inicia la temporada 2015-2016  el dia 31 d’agost. Com ja es 
tradicional  el diumenge 13 de  setembre es  fa la   presentació 
dels equips al pavelló Joan Sirolla , amb un total de 9 
encontres  dels equips  de la base i Primera Catalana.  
 

 
Fotografia de grup  a la presentació  d’ equips  temporada 2015-2016. 

 
Les competicions oficials comencen a finals de setembre amb els següents resultats a final de 
temporada. 
-CN REUS PLOMS (Primera catalana). 
3r classificat Primera Catalana grup B, aconseguint participar al play-off per l’ascens a Nacional catalana 
i que malauradament no es va aconseguir. 
-CN REUS PLOMS (JUVENIL). 
4 art   classificat en el grup N 
4 art classificat al grup F3 de la copa federació 
-CN REUS PLOMS (INFANTIL A). 
2 on  classificat en el grup 1. 
-CN REUS PLOMS (INFANTIL B). 
4 art  classificat en el grup 6. 
-CN REUS PLOMS (INFANTIL  únic). 
5 é classificat en el grup F9 de la copa federació. 
Participació a la MINICOPA DEL REI Infantil celebrada a la nostra ciutat els dies 27 i 28 de febrer. 
-CN REUS PLOMS (Aleví ). 
3 é classificat al grup 23 aleví. 
1 é  classificat al grup  F2de la copa federació. 
Campió de la VII copa federació.  
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Components de l’equip aleví participants a la final de la VII copa federació els dies 4 i 5 de juny a Bigues 
i Riells. 
-CN REUS PLOMS (Benjamí). 
5 é classificat Benjamí Tarragona grup B. 
4 art classificat  Benjamí Tarragona F2. 
-CN REUS PLOMS (Prebenjamí B). 
7 é classificat Prebenjamí Tarragona grup B. 
1 é classificat Prebejamí Tarragona F3. 
-CN REUS PLOMS (Prebenjamí A). 
5 é classificat Prebejamí Tarragona grup A. 
1 é classificat Prebenjamí Tarragona F3. 
-CN REUS PLOMS (Prebenjamí Iniciació). 
6 é classificat  PB iniciació  Tarragona grup B. 
6 é classificat  PB iniciació Tarragona F2. 
-CN REUS PLOMS (ESCOLA). 
 Els mes menuts de la nostra secció varen participar a la 16 FESTA TORNEIG JOAN PETIT NENS AMB 
CANCER celebrada aquest any a Mataró el dissabte 4 de juny de 2016 . 
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Imatge de la participació al torneig. 
 
Finalment, com  cloenda de la temporada, celebrem el X TORNEIG D’HOQUEI BASE DEL CN REUS 
PLOMS els dies 18 i 19  de juny amb la participació de tots els esportistes de la nostra secció i diferents 
equips convidats d’arreu dels països catalans. 
 

 
Participants al X torneig d’hoquei  base del CN Reus Ploms. 

 
 
 
 
 



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

 

68 

2.11. NATACIÓ 

2.11.1.    COMPETICIÓ: NATACIÓ I SOS 
 
13-02-2016 Participació de l’equip aleví al campionat de Catalunya 
d’hivern, celebrat al febrer, amb un total de 4 nedadors, Jana Ferraté, 
Anna Giménez, Naiara Reche i Adrià Cabello, a les piscines del CN Olot.       
 
23-04-2016 Provincial Aleví-Benjamí , a les piscines del Vendrell, amb uns grans resultats, quedant en 
segona posició. 
 

 
 
7-05-2016 Provincial Infantil, junior i absolut al CN Tàrraco. 
 

 
 
Participació de l’equip infantil i junior al campionat de Catalunya d’hivern, celebrat al desembre, de la 
seva categoria amb un total de 16 nedadors, a les piscines del CN Sabadell. 
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7-06-2016 Interterritorial Infantil, Junior i Absolut. 
 

 
 
11-06-2016 40è Trofeu Ciutat de Reus, amb una gran participació de clubs de tot Catalunya, quedant 
com a guanyadora absoluta la nostra nedadora Nora Arilla. 
 
 

 
 
 
12-06-2016 Trofeu Ramón Barrera, amb un gran èxit de participació, i amb unes importants posicions 
pels nedadors petits del nostre club i no oblidar-nos de la col.laboració dels pares de la comissió. 
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2-07-2016 Participació de l’equip benjamí al campionat de 
Catalunya de relleu, celebrat a les nostres instal·lacions, al 
mes de juny, aconseguint la segona posició al podi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,7,8-07-2016Participació al campionat de Catalunya d’estiu de natació de la categoria alevina celebrat 
a les piscines Bernat Picornell de Barcelona, al mes de juliol,  amb un total de 6 nedadors. 
 



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

 

71 

 
 
9,10,11-07-2016 Participació al campionat de Catalunya d’estiu de natació de la categoria infantil 
celebrat a les piscines Bernat Picornell de Barcelona, al mes de juliol,  amb un total de 9 nedadors. 

 
 
Participació de la Nora Arilla, al campionat d’Espanya celebrat a les Palmas de Gran Canaria, al mes de 
juliol. 
 
22,23 i 24 de juliol, Participació al campionat de Catalunya júnior, al mes de juny, amb dues nedadores, 
Nora Arilla i Clàudia Isern, celebrat a les piscines del CN Mataró. 
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I donem per acabada la memòria esportiva de la natació amb la festa de fi de temporada, que s´ha fet 
un acte imprescindible pels pares i pels fills en la nostra secció. 
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SALVAMENT:                                                                    
                                                                     
- CATALUNYA RESCUE FESTIVAL 
(10/10/2015): 
Campionat de platja a nivell internacional, 
obtenció del subcampionat en la classificació 
conjunta per equips. A nivell individual: 
• Blanca Fumanal Herranz, medalla de 
plata a la prova de nedar surf. 
• Ariadna Martinez Grau, medalla de 
bronze a la prova de nedar surf. 
• Pau Garcia Font, medalla de plata a la 
prova d’oceanman. 
• Alex Ruiz Urbaneja, medalla de 
bronze a la prova de nedar surf. 
 
- RESCUE 13 (23-24/10/2015): 
Campionat internacional francès on van ser seleccionats per la Federació Catalana de Salvament i 
Socorrisme (FCSS) per participar els següents esportistes: 
• Blanca Fumanal Herranz 
• Ariadna Martinez Grau 
• Pau Garcia Font 
• Alex Ruiz Urbaneja 
• Pol Parra Estradé 
 
- CAMPIONAT D’ESPANYA D’HIVERN JUVENIL, JUNIOR i ABSOLUT (27-28/02/2016): 
Categoria JUNIOR: 
• Nora Arilla Rafola: medalla de bronze a la prova de 100m combinada, quarta a la prova de 200m 
obstacles i cinquena a la prova de 50m arrossegament de maniquí. 
• Pau Garcia Font: sisè a la prova de 200m super socorrista, onzè a la prova de 100m socorrista i 
setzè a la prova de 200m obstacles. 
Categoria JUVENIL: 
• Blanca Fumanal Herranz: medalla de plata a la prova de 200m super socorrista. 
• Ariadna Martinez Grau: quarta a la prova de 50m arrossegament de maniquí. 
• Alex Ruiz Urbaneja: setè a a la prova de 100m socorrista establint un nou rècord de Catalunya i 
novè a la prova de 100m arrossegament de maniquí amb aletes establint un nou rècord de Catalunya. 
• Pol Parra Estradé: quinzè a la prova de 200m obstacles i setzè a les proves de 10mm combinada 
i 200m super socorrista. 
• Marc Martos Ramon: dotzè a la prova de 200m obstacles. 
RELLEU JUNIOR FEMENÍ: 
• Medalla d’or a la prova 4x25m arrossegament de maniquí. 
• Setenes a la prova de 4x50m obstacles 
• Vuitenes a la prova de 4x50m tub de rescat. 
• Novenes a la prova de LINETHROW 
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RELLEU JUVENIL MASCULÍ: 
• Medalla de plata a la prova de 4x50m obstacles. 
• Medalla de bronze a la prova de LINETHROW. 
• Quarts al relleu 4x50m tub de rescat. 
• Setens al relleu de 4x25m arrossegament de maniquí. 
 
- CAMPIONAT DE CATALUNYA D’HIVERN DE PISCINA (12/03/2016): 
Categoria Absoluta: 
• Ariadna Martinez Grau,  subcampiona de Catalunya. 
• Blanca Fumanal Herranz, sisena de Catalunya. 
• Pau Garcia Font, tercer de Catalunya. 
• Marc Martos Ramon,  quart de Catalunya. 
• Pol Parra Estradé, sisè de Catalunya. 
Categoria Juvenil: 
• Ariadna Martinez Grau, campiona de Catalunya. 
• Blanca Fumanal Herranz, tercera de Catalunya. 
• Miriam Ciurana Casas, sisena de Catalunya. 
• Marc Martos Ramon, campió de Catalunya. 
• Pol Parra Estradé, tercer de Catalunya. 
• Ivan Centelles Rivera, quart de Catalunya. 
• Marc Sancho Espasa, cinquè de Catalunya. 
• Aitor Moreno Cortes, sisè de Catalunya. 
Categoria Menors: 
• Javier Segovia Linares, medalla d’or a les 4 
proves de la categoria. 
• Joan Fumanal Herranz, medalla de plata a 3 de 
les 4 proves de la categoria. 
• Aleix Moya Ortiz, medalla de bronze a 3 de les 4 proves de la categoria. 
• David Martinez Marsillach, medalla de plata i bronze en 2 de les 4 proves de la categoria. 
• Arnau Parra Estradé, dues medalles d’or i una de plata a les 3 proves de la categoria. 
• Raul Martinez Marsillach, tres medalles d’or i dues de plata a les 5 proves de la categoria. 
Classificació conjunta: 
• Tercers en categoria absoluta femenina. 
• Primers en categoria absoluta masculina. 
• Campions de Catalunya absoluts. 
• Subcampions de Catalunya en categoria menors. 
 
- CAMPIONAT D’ESPANYA OPEN DE PRIMAVERA INTERNACIONAL (30/04/2016 – 01/05/2016): 
Categoria junior: 
• Nora Arilla Rafols: Campiona d’Espanya a la prova de 200m obstacles. 
• Pau Garcia Font: Sots campió de d’Espanya a la prova de 200m super socorrista i sisè a la prova 
de 100m socorrista. 
Categoria juvenil: 
• Ariadna Martinez Grau, quarta d’Espanya a la prova de 50m arrossegament de maniquí. 
• Blanca Fumanal Herranz, setena d’Espanya a la prova de 200m obstacles. 
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- ARENA RESCUE 2016 (26-29/05/2016): 
Campionat internacional francès on van ser seleccionats per la FCSS per participar els següents 
esportistes: 
• Blanca Fumanal Herranz. 
• Ariadna Martinez Grau, medalla de plata al relleu de LINETHROW. 
• Pau Garcia Font. 
• Pol Parra Estradé. 
• Marc Martos Ramon. 
• Alex Ruiz Urbaneja. 
 
- CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PLATJA (18/06/2016): 
Categoria Absoluta: 
• Marina Martinez Grau: quarta de Catalunya a la prova de nedar surf. 
• Ariadna Martinez Grau: cinquena de Catalunya a la prova de nedar surf, cinquena de Catalunya 
a la prova de carrera amb taula de salvament. 
• Blanca Fumanal Herranz: tercera de Catalunya a la prova de nedar surf, quarta de Catalunya a la 
prova de carrera amb taula de salvament. 
• Edgar Jimenez Yeste: quart de Catalunya a la prova de 90m esprint. 
• Alex Ruiz Urbaneja: tercer de Catalunya a la prova de nedar surf, quart de Catalunya a la prova 
d’oceanman. 
• Pol Parra Estradé, sots campió de Catalunya a la prova de nedar surf, tercer de Catalunya en la 
prova de carrera amb taula de salvament, tercer de Catalunya en al prova d’oceanman. 
• Marc Martos Ramon, quart de Catalunya a la prova de nedar surf. 
• Pau Garcia Font, cinquè de Catalunya a la prova de nedar surf, quart de Catalunya a la prova d’ski 
de salvament, sots campió a la prova de carrera amb taula de salvament, sots campió de Catalunya en 
la prova d’oceanman. 
Categoria juvenil: 
• Marina Martinez Grau: sots campiona de Catalunya a la prova de nedar surf. 
• Ariadna Martinez Grau: tercera de Catalunya a la prova de nedar surf, campiona de Catalunya a 
la prova d’ski de salvament, sots campiona de Catalunya a la prova de carrera amb taula de salvament. 
• Blanca Fumanal Herranz: campiona de Catalunya a la prova de nedar surf, sots campiona de 
Catalunya a la prova d’ski de salvament, sots campiona de Catalunya a la prova de carrera amb taula 
de salvament. 
• Edgar Jimenez Yeste: campió de Catalunya a la prova de 90m Esprint, tercer de Catalunya en la 
prova de banderes. 
• Alex Ruiz Urbaneja: sots campió de Catalunya a la prova de nedar surf, sots campió en la prova 
de carrera amb taula de salvament, sots campió de Catalunya a la prova d’oceanman. 
• Pol Parra Estradé, campió de Catalunya a la prova de nedar surf, tercer de Catalunya a la prova 
d’ski de salvament, campió de Catalunya a la prova de carrera amb taula de salvament, campió de 
Catalunya a la prova d’oceanman. 
• Marc Martos Ramon, tercer de Catalunya a la prova de nedar surf, campió de Catalunya en la 
prova de banderes. 
• Marc Sancho Espasa, sots campió a la prova d’ski de salvament, tercer en la prova de carrera 
amb taula de salvament, sots campió de Catalunya en la prova de banderes. 
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Categoria menors: 
• Arnau Parra Estradé, dues plates i dos ors a les 4 proves de la categoria. 
• Joan Fumanal Herranz, dues plates a 2 de les 4 proves de la categoria. 
• Aleix Moya Ortiz, medalla d’or a 1 de les 4 proves de la categoria. 
• David Martinez Marsillach, dues medalles d’or, una de plata i una de bronze en les 4 proves de 
la categoria. 
• Raul Martinez Marsillach, dues medalles d’or i dues de plata en les 4 proves de la categoria. 
Classificació conjunta absoluta: 
• Sots campions de Catalunya absoluts. 
Classificació conjunta menors: 
• Tercers de Catalunya. 
 
- CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL I CADET D’ESTIU (25/06/2016): 
• Aleix Moya Ortiz, setè infantil d’Espanya a la prova de nedar surf. 
 
- CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE PLATJA (09-10/07/2016): 
• Pau Garcia Font, dotzè a la prova de nedar surf i dissetè a la prova d’oceanman. 
 
- CAMPIONAT D’ESPANYA JUVENIL I JUNIOR D’ESTIU (23-24/08/2016): 
Categoria JUNIOR: 
• Pau Garcia Font, sots campió d’Espanya en la prova d’ceanman, cinquè d’Espanya en la prova de 
carrera amb taula, vuitè d’Espanya en la prova de nedar surf i quinzè d’Espanya en la prova d’ski de 
salvament. 
Categoria JUVENIL: 
• Ariadna Martinez Grau, quarta d’espanya en la prova de nedar surf i setena d’espanya en la 
prova de carrera amb taula de salvament. 
• Marc Martos Ramon, nové d’Espanya en la prova de nedar surf. 
• Pol Parra Estradé, setè en la prova de nedar surf i novè en la prova de carrera amb taula de 
salvament. 
• Alex Ruiz Urbaneja, medalla de bronze a la prova d’oceanman, vuitè a la prova de nedar surf, 
desè en les proves de carrera amb taula de salvament i ski de salvament. 
Tercer equip nacional en la classificació general juvenil masculina. 
 
 

2.11.2.    NATACIÓ SINCRONITZADA 
 

Aquesta temporada els equips de natació sincronitzada han participat a 

les següents competicions: 

• Lliga Catalana Interclubs Nivells II i  III i rutina combinada 

• Copa Catalana 

• Campionats de Catalunya Escolars categoria benjamí 

• Campionats Catalunya d’Escoles  per les categories de majors i 

menors de 12 anys. 
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EQUIP INFANTIL                        

Destacar la 3era posició en l’apartat individual de les figures del 

nivell III de la nedadora Nereida Ponzoa, en la competició duta a 

terme al Club Natació Berga Tossalet el dia 6/2/2016.  El la 

modalitat de Rutina d’equip celebrada a C.N. Calella van aconseguir 

la 4a posició. 

A la prova de duets de la Competició d’interclubs cel.lebrada al C.N 

Tárraco el dia 18/6/16 els duets formats per Leyre- Jana i Carla-

Lorena  van aconseguir una molt bona 4a i 5na posició. En la prova 

de rutina combinada una meritosa 9ena posició. 

A la competició de Copa catalana el 9/7/16, cel.lebrada al nostre club, van participar-hi dos duests formats per 

Nereida i Leyre i Claudia Monne i Nerea. 

EQUIP ALEVÍ 

Lliga Catalana Interclubs Nivells II a la modalitat de 

figures ,al Club Natació Berga Tossalet el dia 6/2/2016, 

en general  posicions destacades. 

Campionats de Catalunya d’Escoles majors de 12 anys 

el  11/6/2016 a les piscines Picornell  de Barcelona i  

Campionat Interclub nivell II al Club Natació Tarraco el 

18/6/16. A destacar la bona participició i millora 

tècnica de l’equip. 

 

EQUIP BENJAMÍ 

  

Campionats de Catalunya Escolar Benjamí 

celebrat a la Piscina Sant Jordi de Barcelona, 

obtenint molts bons resultats en l’apartat de 

figures. 

Campionats de Catalunya d’Escoles menors 

de 12 anys el  11/6/2016 a les piscines 

Picornell  de Barcelona, molt bona actuació i 

millora tècnica de les petites de l’equip. 
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PARTICIPACIONS A LES DIFERENTS ACTIVITATS DEL CLUB 

• Exhibició de l’equip benjamí al final de la Festa del programa de cap nen sense nedar  

 

 

 

• L’equip infantil de sincro participant amb la seva actuació de rutina combinada per les 12 pel  projecte 

solidari de “ Reus from Hellas “ 
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2.11.3.    WATERPOLO 
 

Aquest setembre de 2016, el waterpolo tornà a ser una realitat a la 
ciutat de Reus després de 12 anys sense practicar-se. El waterpolo 
ha tornat a introduir-se com una modalitat esportiva més dins del club. 
A dia d'avui l'equip encara és molt jove; no obstant, es van posar les piles ben aviat i ara ja està 
competint a lliga catalana. 

 

CN Reus Ploms - CN Sant Feliu B 
 22 octubre 2016 
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2.11.4.  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. 
 
Els nivells que emprenen els cursets de 
natació són: 
- Nadons 

- Petits 

- Iniciació 

- Aprenentatge 

- Perfeccionament 

- Manteniment 

- Matronatació 

Són nivells per a infants i joves. Els adults que volen perfeccionar la seva tècnica, es redirigeixen a Activitats 

Dirigides. 

Com a novetat d’aquesta temporada 2016, a més de la festa de final de curs, cada trimestre es duu a terme una 

exhibició de cada nivell per a què els familiars dels infants puguin presenciar el nivell en què es troben els seus 

nedadors. 

Festa final de curs dels cursets de natació 2016 (27 de maig), amb exhibició de sincronitzada i de 
salvament i socorrisme. 
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2.12. PATINATGE ARTÍSTIC 
 
MEMÒRIA 2016 PATINATGE ARTÍSTIC 
DESCRIPCIÓ DE LA SECCIÓ DE PATINATGE 
La secció de patinatge Reus ploms, és un club esportiu amb la 
finalitat de promoure la pràctica del Patinatge Artístic sobre 
rodes. La seva data de fundació data de l’any 1962. Hi intervingueren un 
grup de socis aficionats al patinatge. Fou el primer club de l’especialitat a la província. 
A la seva plantilla hi ha hagut patinadores de classe internacional. 
És el primer club provincial en la promoció d’escoles de patinatge, fruit d’aquesta escola és l’obtenció 
de campionats nacionals i classificacions en categories benjamins, alevins i infantils. Porta sis anys 
essent els campions provincials de totes les categories. Actualment la secció de patinatge artístic es 
regeix pels estatuts del club de Natació Reus Ploms i registrat com entitat esportiva en el Consell Català 
de l’Esport. 
 
VALORACIÓ 2016 
Durant el transcurs de l’any 2016, 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. 
Durant l’any 2016 hem tingut un total de 56 patinadors/es, un total de 7 patinador/es han assolit alguna 
de les quatre proves. 
Aquest any també hem participat en els Jocs Esportius Escolars del Consell Comarcal del Baix Camp 
aconseguint molt bons resultats, els trofeus d’iniciació i de categoria, la classificació de 3 patinadores 
per al Trofeu Diputació De Tarragona, una patinadora en la Copa Catalana d´iniciació i un patinador al 
campionat de Catalunya. 
Des de la Secció de patinatge del C.N.Reus ploms també s’han organitzat diverses activitats 
relacionades amb el patinatge artístic amb la finalitat de difondre la pràctica del patinatge artístic sobre 
rodes dins i fora del nostre municipi, per aquest motiu com element més de motivació animem a tots 
els patinadors/es que puguin participar en competicions oficials, com també la seva participació en 
altres activitats que el mateix club o secció ha ofert durant el 2016. 
 
ACTIVITATS:  
● Sortida a Barcelona a patinar sobre gel 
● Celebracions de Nadal, Carnaval i castanyada 
● Sortida al Parc Nadal per a fer difusió 
● Exhibicions en el club Patí Vila-seca i Gimnàstic de Tarragona 
● Festival de Nadal i Estiu 
● Jornades intensives de patinatge 
Cal entendre que el patinatge artístic com a activitat 
extraescolar és una magnífica oportunitat de fomentar l'esport 
entre nens i nenes alhora que un joc on es conjuga l'aspecte 
lúdic, social, motriu i esportiu. 
El patinatge artístic sobre rodes té com objectiu principal 
barrejar els moviments de dansa amb la sincronització del 
moviment dels peus. Es tracta d’aconseguir la combinació 
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perfecte. Per aquest motiu la Secció de Patinatge del Club Natació Reus Ploms ha organitzat activitats 
alternatives als entrenaments amb els següents objectius:  
OBJECTIUS: 
Objectiu General 
● Donar una qualitat en la modalitat individual lliure del patinatge artístic mantenint 
un alt nivell d’esportivitat, disciplina i ètica. 
● Educar aplicant els valors universals de l’esport com l'esperit de superació, l’esforç, 
l'autodisciplina 
Objectiu específics 
● Fomentar l’esport i el treball en equip 
● Desenvolupar, perfeccionar i visualitzar els fonaments tècnics del patinatge artístic. 
● Millorar l’expressió corporal. 
● Coreografies i passes davant del mirall amb professora de dansa. 
● Repàs de la tècnica de salts i cabrioles. 
● Començar la pràctica d’elements nous. 
TÈCNICS 
Judtih Vicente entrenadora provincial entrenadora del Club Patí 
Cambrils 
Aitor Folch Entrenador Autònomic entrenador del C.N. Reus 
Ploms 
Núria López Entrenadora Autonòmic Entrenadora del C.N.Reus 
Ploms 
Ianca Moreira entrenadora provincial Entrenadora del C.N.Reus 
Ploms 
Elisa Marco entrenadora provincial Entrenadora del C.N.Reus 
Ploms 
Mireia Cordonet Professora i Ballarina Professora i Ballarina de la 
cpnia. jove del Centre de 
Lectura 
HORARIS D’ENTRENAMENT 2016 
Els dies i horaris d’entrenament d’aquest 2016 han estat els dimarts, 
dimecres, dijous, 
divendres i dissabtes. Els entrenaments es duen a terme dins del pavelló, a la 
pista exterior 
del club i gimnàs de la secció. 
CLASSIFICACIONS 2016 
CLASSIFICACIÓ GENERAL CONSELL COMARCAL 
PREBENJAMI B 
1a Abril Rivadulla 
3a Alba Ponce 
BENJAMÍ A 
1a Paula Navarro 
2a Lucia Carrasco 
BENJAMÍ C 
1a Lucia carrasco 
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BENJAMÍ B 
11a Lucia Acedo 
BENJAMÍ C 
1a Alexia Dorador 
ALEVÍ C 
2a Júlia Cochs 
4a Ainhoa Miranda 
JUVENIL C 
4a Maria Jose Martínez 
RESULTATS PROVA NIVELL C I A 2016 
NIVELL C 
Paula Navarro 
Marina Ancio 
RESULTATS PROVA NIVELL B I CERTIFICAT 2016 
NIVELL B 
Alexia Dorador 
Lucia Carrasco 
Irene Acosta 
NIVELL CERTIFICAT 
Lluna Palleja 
Izan Cobos 
1R TROFEU CATEGORIES 2016 CAT-B 
CLASSIFICACIÓ PROGRAMA LLARG INDIVIDUAL 
Categoria JUVENIL (05/03/2016 CP SALOU) 
5a Belen Martí Rodriguez 
1r TROFEU INICIACIÓ NIVELL C I A (05/03/2016 CP SALOU) 
NIVELL C: 8-9 ANYS 
4a Lucia Carrasco 
NIVELL C: 10-11 ANYS 
3a Paula Navarro 
NIVELL C: +14 ANYS 
5a Marina Ancio 
NIVELL A: 10 - 11 ANYS 
2a elna Pellicer 
8a Irina Garcia 
NIVELL A: +14 ANYS 
4a Ariadna Garcia 
1r TROFEU INICIACIÓ NIVELL B I CERTIFICAT (2 I 3/04/2016 CP ALCOVER) 
NIVELL B: 8-9 ANYS 
28a Naira Acosta 
29a Etna Pallejà 
NIVELL B: 10-11 ANYS 
16a Alexia Doradors 
27a Julia Cochs 
NIVELL B +14 ANYS 
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11a Eva Portoles 
NIVELL CERTIFICAT 
1a Lluna Pallejà 
4a Izan CobosV 
14a Paula Angles 
18a Rut Fores 
CLASSIFICACIÓ PROGARMA LLIURE CAMPIONAT 
TERRITORIAL 
(17/04/2016 CP L' ALDEA) 
CATEGORIA JUVENIL 
10a Belen Martí Rodriguez 
CLASSIFICACIÓ 2n TROFEU, NIVELL C I A (02 I 03/07/2017 
C.N. REUS 
PLOMS) 
NIVELL C: 8-9 ANYS 
2a Lucia Carrasco 
12a Alba Ponce 
NIVELL C: 10-11 ANYS 
3a Paula Navarro 
CLASSIFICACIÓ 2n TROFEU, NIVELL A I CERTIFICAT (24 i 
25/09/2016 CP 
ALCANAR) 
NIVELL A: 10-11 ANYS 
6a Irina Garcia 
10a Elna Pellicer Forcadell 
NIVELL A: +14 ANYS 
4a Ariadna Garcia 
CLASSIFICACIÓ 3R TROFEU, NIVELL B I CERTIFICAT (1 i 2/10/2016 CP 
CALAFELL) 
NIVELL B: (8-9 ANYS) 
15a Irene Acosta 
17a Etna Pallejà 
NIVELL B 10-11 ANYS 
5a Alexia Doradors 
NIVELL B 12-13 ANYS 
4a Julia Cochs 
CLASSIFICACIÓ 2n TROFEU, NIVELL C I A (03/07/2016 C.N. REUS PLOMS) 
NIVELL C 9 ANYS 
1a Lucia Carrasco 
NIVELL A 11-12 ANYS 
6a Elna Pellicer 
10a Irina Garcia 
NIVELL A +14 ANYS 
8a Ariadna Garcia 
CLASSIFICACIÓ 2n TROFEU CATEGORIES (15 i 16/10/2016 CP POBLA DE 
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MAFUMET) 
NIVELL INFANTIL A 
7a Izan Cobos 
NIVELL JUVENIL A 
2a Belén Martí 
CLASSIFICACIÓ 3R TROFEU, NIVELL B I CERTIFICAT (03/2/2016 CP 
CAMBRILS) 
NIVELL B 8-9ANYS 
10a Irene Acosta 
17a Etna Pallejà 
20a Marina Navarro 
NIVELL B 10-11ANYS 
1a Alexia Dorador 
NIVELL B 12-13 ANYS 
5a Julia Cochs 
14a Gemma Fores 
NIVELL B +14 ANYS 
4a Eva Portoles 
NIVELL CERTIFICAT 12-13 ANYS 
10a Miriam Martínez 
NIVELL CERTIFICAT +14 ANYS 
10a Aida Barceló 
12a Rut Fores 
CLASSIFICACIÓ TROFEU DE LA TARDO (22 i 23/10/2016 CP RIUDOMS) 
NIVELL C 
4a Lucia Carrasco 
11a Paula Navarro 
NIVELL B 
2a Alexia Doradors 
NIVELL A 
10a Elna Pellicer 
CLASSIFICACIÓ COPA 
CATALANA D’INICIACIÓ 
NIVELL B 
6a Alexia Dorador 
CAMPIONAT DE 
CATALUNYA INFANTIL 
12a Izan Cobos 
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2.13. TENNIS I PÀDEL 
 
ÀREA ESPORTIVA 
 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA (JEEC), TENNIS i 
PÀDEL 
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 2016, els alumnes 
de la nostra escola també hi van prendre part. 

 
 
 
AMERICANA INFANTIL 
30 ABRIL 2016 
 

Per als joves alumnes de la nostra escola, es va 
preparar una americana de tennis. 
Un cop fets els ordres de joc, l’esdeveniment va 
començar puntualment i es va desenvolupar de forma 
satisfactòria. 

 
 
 

 
SEGONA AVALUACIÓ 2 de març. Durant la 
temporada, els nostres esportistes, passen per un 
cicle de 4 avaluacions per tal d'observar la seva 
evolució tècnica i física; així com poder oferir als 
pares una via d'informació directa de dita evolució i 
millora. 
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REPRESA DE LES AMERICANES DELS DIUMENGES  
(2 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. 
 

 
 
 
 
PROGRAMA PÀDEL AMB TU 
 
El diumenge 12 de juny a la tarda es va celebrar 
l'acte oficial d'Inauguració del Programa social 
d'esport adaptat "Pàdel amb tu" a les nostres 
instal·lacions de pàdel. 
 
 
 
 

 
 
EQUIP FEMENÍ DE PÀDEL A LA LLIGA 
CATALANA NACEX PÀDEL 
 
Aquest any 2016, el nostre equip de lliga van  
 
 
 
 
 
 
 
 
ÀREA SOCIAL 
 
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. 
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PÀDEL - Torneig de Primavera. 
 
El cap de setmana 21-22 de maig, es va celebrar el Torneig de Pàdel de Primavera, de parelles mixtes. 
 

 
 
TORNEIG D'ESTIU DE PÀDEL 2016 (DS 6 d’agost) 
Amb festa del Mojito 
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2.14. TRIATLÓ 
 
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.  
 
- XVIII Duatló de Muntanya Mataró, 12/01/16, lliga catalana. 1a posició femenia, victòria per equips 

femení. 3a posició en equip masculí. 

- IV Duatló de Muntanya dels Pèlags a Vilobí del Penedès. 19/01/16 Victòria de l’equip femení. 

- IV Duatló de Rubí, 28/02/16, bones posicions. Equip femení campió de Catalunya de Duatló de 

muntanya. Erik Merino, 2a posició. 

- DUATLÓ INFANTIL DE REUS al CN Reus Ploms, 12/03/16  

-  Campionat d’Espanya de Duatló de llarga distància, a 

Orihuela, 12/03/16  

- Campionat Nacional de Catalunya: la  VI edició del 

triatló doble Olímpic  de les Terres de l’Ebre, 25/04/16 

- Aquatló de Torredembarra, 11/07/16, victòria del 

triatleta Josep Santos del CN Reus Ploms. 

- X Triatló Internacional de Balaguer, 29/08/16 

- Campionat de Catalunya de triatló en categoria aleví, 

Banyoles, 4/09/16. Cesc Llauradó, campió de Catalunya 

de Triatló 

- Triatló des Gorges de l’Ardeche, França, 4/09/16, 2a 

posició per a Erik Merino. 

- Campionat Nacional de Catalunya: el II Aquatló Club 

Nàutic El Masnou, 12/09/16. L’equip femení queda subcampió de Catalunya. 

- VI Sailfish Half Triatló de Berga, 20/09/16. Victòria dels nostres equips masculí i femení. 

- Campionat de Catalunya per categories d’aquatló, Platja 

d’Aro, 26/09/16. 1r lloc per als nostres triatletes masculins i 3r 

lloc per a les nostres fèmines. 

- Aquatló de Sitges, 3/10/16. 3a posició per equips, Josep 

Santos 3r classificat. 

- Natureman Triathlon, França, 04/10/16. Erik Merino, 3r lloc. 

- XIV Aquatló Ciutat de Badalona, 12/10/16, últim aquatló de 

la temporada. L’equip queda en 2a posició. 

- Campionat d’Espanya de triatló de llarga distància, a Eivissa, 

26/10/16.  L’equip del Club Natació Reus Ploms es proclama 

campió.  

- VII DUATLÓ BTT DE TAVÈRNOLES, 15/11/16. L’equip de 

duatletes femení, subcampió. 
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- 8è duatló de muntanya d’Òdena, 11/12/16, l’equip femení queda 2n. 

- Campionat de Catalunya de grups d’ edat, Terrassa. 20/12/16. Victòria de l’equip de fèmines. 
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2.15. ALTRES SERVEIS: ESPAI INFANTIL I SALA D’ESTUDI 
 
 
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 període de 
vacances d’estiu es realitza un altres servei, Les Estades Esportives d’Estiu.  
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. 
Com a novetat en aquest servei s’han introduït en les activitats a realitzar tallers de cuina infantil. 
Aquests es realitzen el primer dilluns de cada més amb un nombre màxim de 10 nens i amb receptes 
saludables i adequades a ser realitzades pels infants i l’espai. Amb aquests tallers l’objectiu és fomentar 
tant amb infants grans i petits els hàbits culinaris, d’higiene i d’alimentació. 
Al llarg de l’any s’han anat afegint noves joguines per ampliar el joc dels infants com la piscina de boles, 
els cotxes, les motos, nines, tenda de circ, jocs tradicionals en gran dimensions (parxís, oca, twister, etc) 
... entre altres. A més es contínua tenint 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.  
Cal mencionar que el servei de sala de deures cada vegada té més sortida, ja que el nombre de nens i 
nenes que venen a fer ús d’aquest ha augmentat envers l’any passat.  
Una vegada resumit el servei, a continuació es detallaran les activitats que s’han realitzat de manera 
cronològica al llarg de l’any 2016. 
 

❖ 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.  
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❖ 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 
 

❖ 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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Pel que fa al taller de cuina a continuació hi ha detallats  

els tallers de cada mes que es realitzaran: 

- Gener: Brotxetes de fruita 

- Febrer: Crema de fruita i tartaletes 

- Març: Cake pop d’oreo 

- Abril: Sushi 

- Maig: Coc ràpid 

- Juny: Fajita pizza 
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2.16. ALTRES ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ 
 

LA MATARÓ TV3 – 18 desembre 2016 
 
Un any més, el Club va col·laborar amb La Marató de TV3.  
Enguany, hem col·laborat amb les actuacions de l’Ajuntament de Reus al Mercat 
Central: Taller d’estiraments previs a la caminada popular, Masterclass Latinos i Voluntariat per a la 

Caminada.  
 
PREMIS ESPORT I CIUTAT 2016 

 
Guanyadors dels Premis Esport i Ciutat de Reus 2016; vinculats amb el nostre Club: 
 
Pioners de l’Esport: Maria Giró Ramon, secció d'atletisme. 
Tècnics d’Esport Base: Leslie Karina Violi, secció de natació i triatló. 
Tècnics d’Esport de Competició: Raul Martin Núñez, secció de Savament i Socorrisme. 
Millors clubs, equips o seccions esportives d’Esport Base: 
Secció de Salvament i Socorrisme del CN Reus Ploms. 
Millor esportista Màster femení: Mercè Magem Prat, 
secció de triatló. 
Millor esportista Màster masculí: Josep Casanovas 
Gilabert, secció de natació i triatló. 
Millor esportista absolut masculí: Josep Miquel Bas 
Garcia, Salvament i socorrisme. 
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FROM REUS TO HELLAS 
 
El dissabte dia 9 d'abril es va desenvolupar l’activitat "FROM REUS TO 
HELLAS": les 12h. de natació solidària per a recaptar fons per a l'ajuda 
de socorrisme i humanitària a Grècia d'un grup de 10 joves. 

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. 
 
 
Com a novetat de cara al setembre 2016, s’ha 
iniciat l’oferta d’esmorars i de plats i menús. 
Cada vegada més actiu i més bo! 
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2.17. MEMÒRIA MANTENIMENT       

Aquest any 2016, el servei de manteniment del Club, a part de les 
tasques periòdiques ordinàries, ha hagut de dur a terme les 
següents tasques destacades:  
 

- RENOVACIÓ DELS TRAMS OBSOLETS DELS CIRCUITS INTERNS DE LES TRES PISCINES DEL CLUB. 

- INVERSIÓ EN LES CALDERES. 

- REMODELACIÓ DE LA FAÇANA EXTERIOR DE MARIÀ FORTUNY. 

- REPARACIÓ DE LA CÚPULA DE LA PISCINA DE CTRA. TARRAGONA. 
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