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Dissabte, 19 de juny del 2010
SÓLLER

M.C.S

La Sisena Volta a S’Illeta,
arribarà a la seva cita el proper
dissabte dia 26 de juny baix
l’organització del Club Nàutic
Sóller. Començarà a les 1h,
des de la platja d’en Repic del
Port de Sóller i continuarà fins
arribar a S’Illeta on és farà un
petit descans. Tant a l’anada
com a la tornada de la volta i ja
a la sortida de la bocana del
Port podrem assaborir un bocí
de la costa que constitueix un
símbol de la marina sollerica,
un espai social de primer ordre
que ens permet gaudir del
mar.

Al llarg de la travessia ten-
drem ocasió de localitzar al-
guns indrets de la nostra topo-
nímia: Sa Punta de sa
Creu, Es Racó des Cingle, Sa
Gavina, Sa Cova de sesAlfàbi-
es, Torre Picada, Ses Puntes,
Pas de s’Estaló, Es Gallet i Sa
Cova del Vell Marí que varem
tenir l’oportunitat de visitar-la
l’any passat.

Aquesta serà sens dubte una

experiència inoblidable i una
passa més per a l’intent de re-
cuperació dels noms i denomi-
nacions topològiques que en-
cara perduren dins la memòria
dels nostres pescadors.

Tots aquest noms de La ma-
rina de S’Illeta en general i la
de ses Cambres en particular
conformen les paraules que
evoquen milers de records de
la gent de la vall.

Per això no és d’estranyar la
proposta que es llançà des del
Club Nàutic de fer una Reser-
va Marina Integral de S’Ille-
ta. Una reserva petita que per-
metria salvaguardar els fons
d’aquesta zona repercutint po-
sitivament en l’activitat pes-
quera de les zones limítrofes
així com també en altres acti-
vitats com potser el busseig
recreat

M.C.S

El jove solleric Lluís Car-
dell Jr, es va desplaçar aquest
passat cap de setmana a Barce-
lona per tal de participar al
Torneig Internacional de Bar-
celona juvenil, formant part de
la Selecció Balear.

La competició es va fer a
Ses Franqueses del Vallès
(Granollers) i va destacar pel
nivell dels participants, doncs
hi foren presents les seleccions
d’Holanda,Alemanya, França,
Espanya i el campió de cada
comunitat autònoma, Catalu-
nya i Balears.

Balears no va tenir molta
sort en el sorteig, donat que li
va tocar jugar contra Alema-
nya, el campió de Catalunya i
França, que acabaria essent la
campiona.

Començaren jugant contra
Alemanya, oferint un bon joc i
arribant al final amb empat a 6,
la qual cosa obligà a jugar el
desempat, on els alemanys tin-
gueren la sort de cara i s’aca-
baren imposant a la darrera
bolla per 6-7.

Tot seguit jugaren contra
Catalunya essent, tal volta, la
partida més plàcida, tot i que

va ser molt lluitada, però
aquest cop els nostres repre-
sentants brillaren a gran altura
i es feren amb la victòria per 8-
4, la qual cosa feia que es ju-
gassin la classificació en la
darrera partida i, en aquesta,
tenien el rival més complicat,
França. Semblava tot perdut
quan els francesos arribaren a
tenir un 7-0 a favor, però arri-

bà la remuntada dels balears
que s’arribaren a posar 7-6 i,
per un cm, no arriben a forçar
el desempat. Al final, el 7-6
pels francesos i Balears es que-
dava a les portes d’accedir a la
segona fase. Va ser una llàsti-
ma, mancà un poc de sort en el
darrer moment.

A destacar la bona organit-
zació i, assegurar que la parti-

cipació en aquest torneig inter-
nacional va ser una més que
positiva experiència pels joves
representants de Balears, que
reberen la felicitació d’altres
participants pel bon joc fet, tot
i no poder accedir a la següent
fase. La selecció de França va
ser la campiona del torneig
després de superar a Catalunya
a la final.

PETANCA

Lluís Cardell Jr compleix a
l’Internacional de Barcelona

Lluís Cardell Jr amb els companys de Balears i els jugadors i seleccionador d’Espanya.

PIRAGÜISME

La VIª Volta a s’Illeta es farà el
proper dissabte horabaixa

BTT Gran Premi Massi

Carol Casasnovas, gran
segon lloc a Barcelona

M.C.S

Els ciclistes sollerics
Carol i Sebastià Casasnovas,
de l’equip Sóller Tours, es
desplaçaren el passat cap de
setmana a a terres catalanes,
concretament a Santa Maria
de Palautordera, per partici-
par a una nova prova del
Gran Premi Massi.

La prova transcorria en un
circuit de 7 qms, que trans-
corria pel poble però tenia
trams de triatleres, pujades,
baixades, zones de bosc i
l’arribada era al poble.

Cadets

Carol Casasnovas va par-
ticipar a la cursa de la catego-
ria cadet i de sortida va im-
posar un fort ritme i es va
posar al capdavant fins des-
prés de la primera pujada,
mantenint-se durant la pri-
mera volta, però a la baixada,
on Carol va decidir anar amb
més precaució, va veure com
la bunyolina Carme Jaume la
superava, mentre que la ter-
cera era Judith Fores.

Aquestes posicions es
mantindrien fins el final,
donat que Carol vigilava
també que altres corredores
no la poguessin superar,

mentre que Carme va aprofi-
tar per incrementar la dife-
rència al front de la cursa.

Finalment, la victòria va
ser per la bunyolina Carme
Jaume amb un temps de
45’05’’, mentre que Carol
entrà segona amb 46’55’’, és
a dir, a 1’50’’ de la guanya-
dora. El tercer lloc fou per
Judith Fores amb 47’16’’.

Per altra banda, Sebastià
Casasnovas va participar a la
cursa dels Màsters 40, aca-
bant en el 7è lloc amb un
temps d’1h.14’59’’, mentre
que la victòria fou per Fran-
cesc Xavier Salamero amb
1h. 11’44’’.

Ara, el Gran Premi Massi
s’agafa un descans, donat
que la propera cita no serà
fins el mes de setembre.

Properes cites

I l’activitat no atura per a
Sebastià i Carol Casasnovas,
donat que aquest cap de set-
mana tenen previst participar
a les curses de Son Servera,
mentre que el proper ho
faran al Campionat de Bale-
ars, dues cites importants
pels braus ciclistes sollerics.

N’esperam poder anar in-
formant en properes edici-
ons.

Carol, Carme i Judith al podi de la cursa cadet.


