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R.E.S

La secció de piragüisme del
Club Nàutic Sóller va organit-
zar aquest passat dissabte laVI
Volta a s’Illeta amb piragua,
amb motiu de les festes patro-
nals de Sant Pere a la barriada
marinera.

Enguany, la trobada va estar
caracteritzada pel bon temps i
el sol i també pel bon estat de
la mar, que es trobava pràctica-
ment plana, cosa que no acos-
tuma a ser gaire habitual,
donat que més d’un cop
s’havia hagut d’ajornar pel mal
estat de la mar.

Segurament, aquest bon
temps va permetre que la par-
ticipació fos enguany major
que altres anys.

Poc abans de l’hora previs-
ta de sortida, l’ambient ja era
notable a la Platja d’en Repic,
donant el darrer repàs a les pi-
ragües i preparant-se per inici-
ar el recorregut.

Passades les cinc i mitja de
l’horabaixa es va donar la sor-
tida als participants, que gau-
diren donant-li als rems dins
una mar plana i amb l’objec-
tiu de gaudir d’una bona esto-
na, doncs ja se sap que no es
tracta de cap competició.

Els participants pogueren
gaudir de valent de la passeja-
da contemplant l’impressionat
entorn de s’Illeta, les roques, la
mar, regnant sempre el bon
ambient entre tots, no man-
cant comentaris sobre l’entorn
que es vol que sigui considerat
com a reserva marina. No cal
dir que alguns aprofitaren
també per donar-se un bany i
refrescar-se.

Fins que després de poc
més de dues hores arribà el
moment de tornar cap a terra,
altre cop a la Platja d’en Repic.

Acaba da la interessant
volta a s’Illeta i, com és cos-
tum cada any, els organitza-
dors oferiren una bona berena-
da a tots els participants, que

va anar prou bé per a recuperar
forces després de l’esforç rea-
litzat, no mancat menjar de tot
tipus i els refrescs.

No cal dir que tots quedaren
ben convidats a tornar l’any
que ve, quan es farà una nova
edició, la setena, de la Volta a
s’Illeta.

En definitiva, una lloable
iniciativa que, a més, enguany,
va estar acompanyada pel bon
temps, cosa que la va fer més
atractiva i que tingués una
major participació que altres
anys.

PIRAGÜISME

El bon temps animà a la
participació a la Volta a s’Illeta

Dues imatges de
la Volta a s’Ille-
ta que enguany
va estar marca-
da pel bon
temps a la mar,
cosa que n’afa-
vorí la partici-
pació. Tots po-
gueren gaudir
de l’entorn
marí de s’IIleta
i d’una molt
agradable pas-
sejada per, en
acabar, gaudir
del berenar.

M.C.S

Avui es disputa al Palma
Arena el Campionat de Ma-
llorca infantil de Billar, el qual,
per primera vegada, comptarà
amb presència de tres jugado-
res solleriques .

Efectivament, el Club Billar
Sóller ha anunciat que en-
guany serà present a aquest
campionat, amb l’objectiu que
les jugadores vagin agafant ex-
periència, tot i que en aquests
darrers mesos han entrenat
amb els monitors del club.

Llucia Paredes, Mery i
Marga Coll Félix són les tres
joves que avui participaran a
aquest campionat, i segur que
ho faran amb moltes ganes
d’intentar fer-ho el millor pos-
sible.

És ben segur que el nivell
serà força elevat i que les par-

tides que hagin de disputar
seran complicades, tot i que
segur que alguna en podran
guanyar.

Val a dir que per elles tres
serà la primera competició ofi-
cial en la qual participaran, i
segur que més endavant n’arri-
baran més.

Cal recordar que les tres, a
més del billar, practiquen altres
esports com volei i tir amb arc.

Des d’aquestes pàgines els
desitjam tota la sort en aquest
Campionat de Mallorca, espe-
rant que puguin obtenir bons
resultats, tot i que no serà gens
fàcil.

BILLAR

Tres sollerics participaran avui al
Campionat de Mallorca infantil

Una embarcació va vigilar que tots els piragüistes fessin la volta amb total normalitat.


