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1. El Primer Equip rep un set en blanc a Terrassa
9a Jornada: Els Amics de Terrassa 6 - Club Gimnàstic 0
El granes reprenien la competició després del pont de desembre amb el desplaçament
al camp del segon classificat, Els Amics de Terrassa, amb la important baixa de Marc Lari que
era coberta pel debutant a la lliga, Guillem Santiago que acompanyava a la dupla: Xavi
Vizcaino i Alfredo Vázquez.
L’encontre va ser miratge, ja que els locals van sotmetre als visitants des d’un bon
començament i sentenciant amb el 4-0. Tant sols, el capità tarragoní: Xavi, va poder tenir
contra les cordes a l’egarenc, Andrés Tarrassó, cedint en el cinquè joc. Tant ell, com l’Alfredo i
el Guillem, no van poder rascar el punt de l’honor, davant l’Ignasi Martínez i Francesc Gibert en
les dues partides restant i acabarien perdent per 6-0.
La lliga segueix ben apretada en la lluita per la permanència, en què els granes
segueixen mantenint la última plaça per evitar el descens. La propera jornada en què els
tarragonins entren en escena serà la 11a (última de la 1a volta), ja que la 10a descansen i serà
passades les festes de nadal: 17 de gener a les 16h en el Pavelló Club Gimnàstic: Nàstic vs
Ripollet (1r classificat i sense conèixer la derrota).
Acte (J9) entre Els Amics de Terrassa vs Club Gimnàstic:
http://resultados.rfetm.com/liga_eacta.php?IDENCUENTRO=131503094&EL=CTT%20ELS%20
AMICS%20TERRASSA&EV=GIMNASTIC%20DE%20TARRAGONA&IDJORNADA=9&IDNIVE
L=15#acta
Resultats de 1a Nacional Grup 3 – Jornada 9:
http://resultados.rfetm.com/liga_eligajornada.php?idm=2&idsm=0&IDJORNADA=9&IDNIVEL=1
5&IDGRUPO=03

Prèvia - Enfrontaments 11a Jornada:
http://resultados.rfetm.com/liga_eligajornada.php?idm=2&idsm=0&IDJORNADA=11&IDNIVEL=
15&IDGRUPO=03
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Foto: Escalfament del debutant Guillem i l’Alfredo en l’enfrontament a Terrassa.

2. Resultats Lligues Provincials: 12 de Desembre
Jornada 8: 3 victòries i 2 derrotes
Aquest cap de setmana han tornat les lligues provincials on tots els equips granes han
disputat els seus enfrontaments com a locals.

Preferent:
La tripleta de l’equip “A”: Josep Pajuelo, Enric Rodríguez i Senén Alegret, està sent l’equip de
referència a la lliga provincial, ja que està apunt de completar la 1a volta com a líder solitari i
imbatut ( 8 victòries de 8 possibles). A més a més, l’equip ha donat un cop d’efecte contra els
rivals a priori favorits que han caigut derrotats per la veterania i eficàcia del Josep i pel talent de
l’Enric i el Senén. La última víctima ha estat l’equip que fins ara compartia el liderat, CTT
Tortosa, en que els tarragonins s’han imposat per 4-2. La primera volta la tancaran amb derbi
visitant al segon equip del Tàrraco.
Mentre l’equip “B” format per Ferran Perarnau, Jordi Verdejo i Agustí Sánchez, han saldat la
visita de la Lira Vendrellenca “A” amb una victòria per 4-2. El segon equip es postula amb la 4a
posició amb 5 victòries i 3 derrotes i es referma a la part alta de la classificació. Encara que la
darrera jornada de la primera volta hauran de tenir-se-les a casa del 2n classificat, Tortosa.
Propera Jornada:
Tàrraco B vs Nàstic “A”
Tortosa vs Nàstic “B”
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Primera:
El tercer equip grana que es trobava en ratxa de victòries, s’ha vist afectat per la baixa d’última
hora de Guillem Santiago davant la visita del líder, AEC Reus. Tot i així, la tripleta tarragonina
composta per Jaume Ollé, Josep Rodríguez i Carlos Loren ha fet un bon partit contra els
reusencs i que s’han quedat amb la mel als llavis al perdre per 3-4 i en la partida de desempat
els dobles. Tot i així, els granes continuen per la part alta de la classificació amb 4 triomfs i 3
derrotes i completaran la primera volta visitant al Tortosa “B”, rival directe a la classificació.
Propera Jornada:
Tortosa B vs Nàstic “C”

Tercera:
El quart conjunt grana format per Carlos Rovira, Luís i Ivan Herrero segueixen escalant
posicions i sumen la 2a victòria consecutiva. Aquest cop a costa del cuer de la lliga, Els Mets B,
en que s’han imposat per 4-2. A falta d’una jornada per concloure la 1a volta, el D s’enfila a la
taula mitja de la classificació amb 4 triomfs i 4 derrotes, i provarà de sumar la cinquena a casa
de la Lira Vendrellenca E.
Propera Jornada:
Lira Vendrellenca “E” vs Nàstic “D”

Promoció:
Els petits de la secció: Robert Rodríguez i Iván Torreblanca, no han començat bé la segona
volta i s’han vist superats per la Selva “A” que havien derrotat a Tarragona. L’equip grana
segueix a meitat de la taula amb 2 victòries i 5 derrotes. L’equip no torna a jugar fins gener.
Propera Jornada:
Descans: Nàstic

Foto: Foto dels equips provincials al Pavelló Club Gimnàstic.
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3. L’Enric Rodríguez convocat a la Concentració Internacional pels Jocs
Mediterrani 2017
La secció està d’enhorabona i és que de tant esforç i sacrifici de l’Enric ha estat
recompensat en participar en una cita internacional en la commemoració a la cita
Olímpica dels Jocs del Mediterrani que Tarragona acollirà el 2017. L’acte tindrà lloc del
20 al 23 de desembre al Pavelló de Valls.
El jugador infantil grana estarà a la selecció tarragonina en que formarà equip
amb David Cabrero (Tàrraco) i Alba Virgili (Ganxets de Reus). A més a més, es
completarà amb la presencia de 8 jugadors catalans i també de jugadors francesos de
les regions: Midi-Pyrénées, Languedoc-Rousillon i Provence Cote d’Azur.

La notícia va ser publicada al Diari de Tarragona en el següent enllaç:
http://www.diaridetarragona.com/deportes/34372/cita-internacional-en-valls-parapromocionar-los-juegos-de-2017

Foto Històrica: L’Enric en competició estatal.
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4. L’equip Infantil del Nàstic al Torneig Internacional d’Andorra
La parella d’infantils: Senén Alegret i Ferran Busquets, estan convocats pel
Gimnàstic a disputar el Torneig Internacional Infantil d’Andorra del proper dissabte 20 de
desembre.
Els dos granes afrontaran a un quadrangular d’eliminatòries en la prova d’equips,
on jugaran una de les dues semifinals i en cas de guanyar, disputarien la final. En cas
de perdre jugarien la final de consolació pel 3r i 4t lloc.
Els equips de batre: combinat de França, selecció de Lleida i selecció d’Andorra.
La prova tindrà lloc a la sala Buna de la localitat d’Ordino.

Captura de Canal Reus: Senén Alegret entrenant amb Enric Rodríguez.
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