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75 anys de la Copa d'Espanya del
Reus Ploms
El trofeu, que es mostrarà a l'exposició ?El Reus de les sis copes. Joan Sabater i
l'època daurada de l'hoquei reusenc?, va ser el primer títol important aconseguit
per un club local

El CN Reus Ploms va guanyar la Copa d'Espanya d'hoquei sobre patins, l'any 1946 | Josep Martí Puigoriol |
Arxiu familiar

Per tal de "fer valer que l'hoquei sobre patins ha esdevingut històricament l'esport rei de la
identitat col·lectiva reusenca, sobretot gràcies als èxits internacionals del Reus Deportiu a la
dècada dels anys 69 i 70 del segle passat, però també als del CN Reus Ploms", és prevista a
partir del proper mes de gener una exposició al Museu Salvador Vilaseca que subratllarà la
importància que aquesta pràctica té a casa nostra.

Amb la voluntat de promocionar la mostra, i ja que es compleix el 75è aniversari del primer titol
important d'hoquei aconseguit per un club reusenc (la Copa d'Espanya que va guanyar
precisament el CN Reus Ploms l'any 1946), des de l'organització de l'esdeveniment s'ha apuntat a
Reusdigital.cat que el trofeu es podrà veure a l'exposició.
L'exposició, tal com va informar aquest mitjà amb anterioritat, s'ha batejat com El Reus de les sis
copes, Joan Sabater i l'època daurada de l'hoquei reusenc, és un projecte comissariat per Joan
Navais i coordinat per Xavier Guix, a partir de la col·laboració amb l'Institut Municipal Reus
Cultura, el Centre de Lectura i el Laboratori d'Estudis Socials de Reus.
https://www.reusdigital.cat/noticia/89604/75-anys-copa-espanya-reus-ploms
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Els Ploms, el club "pioner"
Si bé el paper del Reus Deportiu serà protagonista a la mostra, el cert és que els seus impulsors
volen transmetre que el CN Reus Ploms "va ser pioner en portar l'hoquei a la capital del Baix
Camp, tot ajudant a consolidar el paper social i simbòlic que ha jugat aquesta pràctica esportiva en
la identitat reusenca contemporània".
El Reus de les sis copes. Joan Sabater i l'època daurada de l'hoquei reusenc s'inaugurarà el 13
de gener al Museu Salvador Vilaseca i es podrà visitar fins al 20 de febrer. La Copa d'Espanya
que s'hi exhibirà, i que el CN Reus Ploms va guanyar el 1946, ha estat cedida per l'entitat amb
divers material gràfic. Pel centenari del club, el museu del raval de Santa Anna ja va acollir una
exposició en què s'hi va repassar la trajectòria de les seves seccions.
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