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En escena Alfons i 
les seves campiones
Doncs sí, les campiones d´Espanya de cadets, 
segons m’han informat algunes fonts, feren un 
campionat de cine, per dir-vos que sols perderen 
tres sets en tota la competició i a la final contra Sant 
Cugat guanyaren de 3-2 en el tie break, 16-14, fou 
el deliri. Per escriure un llibre, aquestes són 
fantàstiques i les altres també i les demés, també, 
això és un gust, i així ho diu n’Alfons Ramon, un 
presi modest i un entrenador entregat amb l’equip i 
amb el club. Campiones d’Espanya, Alfons això 
és massa, o no? «Les nostres jugadores tenen 
doble mèrit, quasi totes són de primer any, menys 
dues». Una passada, no és així? «Han competit a 
un nivell altíssim, no tenc més que paraules 
d’agraïment a n’aquestes nines i als entrenadors del 
club» Aquesta història no s’acaba mai, cada any 
igual, i què maco és Alfons! «Qualque dia 
s’acabarà, però mentre, passam molt de gust del 
que vivim». Una final de somni, com la vareu 
viure? «Vàrem guanyar a Sant Cugat, una de les 
millors canteres d’Espanya, no tinc paraules, estic 
orgullós» He de dir que d’una xerrada per felicitar al 
president i entrenador de les cadets campiones 
d’Espanya va sorgir aquest relat amb Alfons, i us 
asseguro que vaig gaudir i vaig participar de 
l’alegria. L’esport és així, gràcies Alfons, perquè si 
que és veritat que les nines s’ho han treballat 
moltíssim i ho han aconseguit. Però tu i el teu equip 
tècnic heu sabut dirigir de manera brillant al bloc. 
Aquest serà un dia inoblidable i s’ha de fer el 
reconeixement al Club Volei Sóller, felicitacions a 
totes i tots, visca el V. Sóller.  
Espai d’Opinió; Mundials; Espanya més qualitat 
individual, Portugal millor bloc. L’única diferència és 
que Cristiano del minut zero estigué mentalment 
ficat i va transmetre als seus companys; lluita, 
concentració, i encertada col· locació i  Espanya ho 
notà a faltar. Iran i les ganes de guanyar a Espanya, 
amb unes reserves il·limitades, aquest cop «la roja» 
va saber nedar i guardar la roba Qui guanyarà el 
Mundial? cada setmana faré la travessa fins a 
semis, que intentaré esbrinar qui serà el campió, els 
sis millors; Rússia, Espanya, Mèxic, Frància, 
Bèlgica, Croàcia. El Port de Sóller és el meu equip, 
us xerro dels nous fitxatges: Pau Llabrés jugà amb 
el Campos l’any passat ho feu a la banda i marcà 
set gols, és atacant i va néixer a Valldemossa, bona 
incorporació. El conegut i estimat Pasqual Garrido 
torna, per jo és una 
gran satisfacció, un 
porter amb experiència 
val un món, ajudarà i 
ensenyarà a Sastre un 
al·lot jove que puja bé.  
Franki, secretari del 
Sóller, dimiteix, quina 
llàstima, era important.

BTT Campionat de Balears i Trofeu Tomeu Pou

Jaume Duran, subcampió de 
Balears en categoria cadet

R.E.S 

El ciclisme balear de bici-
cleta  (BTT) té un  nou ídol 
més,  el júnior menorquí 
Jaume Bosch, qui el dissabte es 
va proclamar campió autonò-
mic absolut en imposar-se a 
Establiments en la III edició 
del Tofeu Bar És Pou.  

La competició es va desen-
volupar en el circuit de cross 
country de la finca de Bunyolí. 
La prova estrella, disputada 
sobre 24 quilòmetres, va regis-
trar la victòria de Jaume Bosch. 
Un juvenil que, després d’una 
hora i 27:58 minuts de carrera, 
es va permetre el luxe de gua-
nyar amb un avantatge de 35 
segons una carrera en la qual 
com a segon classificat va ser 
el màster 30 David Muntaner. 

En tercera posició va finalit-

zar  Toni Pascual, quart  el 
també menorquí Oscar 
Mogollón, en qualitat de millor 
elite, i 5è l’eivissenc Óscar 
Ferrer.  

 També hi va haver una 
prova curta, disputada sobre 14 
quilòmetres, amb participació 
dels cadets, fèmines i els més 
veterans. La prova es va resol-
dre amb victòria del màster 40 
David Ramón, de l’equip Sant 
Antonio d’Eivissa, amb una 
actuació que es va perllongar al 
llarg de 56:30 minuts. Per cate-
gories de grups d’edat va des-
tacar el nou èxit a càrrec de la 
cadet palmesana Lucía 
Gómez, del Bimont Jove, per 
davant d’Iris gener i Margalida 
capellà.  

Cal esmentar el 6è lloc de 
Jaume Duran, que es va procla-

mar subcampió de Balears 
cadet entrant a 4’57’’ del gua-
nyador, mentre que l’oncom-
bustible Sebastià Casasnovas 
fou 13è de la general i 10è 

M40 a 9’05’0’ del guanyador. 
Miquel Riera fou 5è cadet se-
guit de Sergi Llull i Ivan 
González. Més enrere entraren 
Andrés Arenas i Alfons Ruíz.

Jaume Duran en el podi de la categoria cadet.

AUTOMOBILISME Ral.li Afició KARATE

José M. Martinez i 
Ledesma guanyadors

R.E.S 

La cinquena edició del 
Rallysprint de l’Afició de 
Calvià-Trofeu Dibautoplus, 
organitzat per la Penya 
Automobilística Slick Cremat 
(PASQ) va elevar pel cap alt 
alt de la general al tàndem 
amfitrió format per José M. 
Martínez i Pep Lluís Ledesma 
(Seat León).  

Raúl Moreno i Rudy 
Hensen (Renault Clio), que es 
consoliden al comandament 
del campionat, i José M. 
Barea i Julián Gómez 
(Citroen C2 R2) van comple-
tar el podi, mentre que en 
Regularitat, Luis Javier Ripoll 
i Bernat Frau (BMW 318) van 
manar. 

Cal destacar la setena posi-
ció final dels sollerics Jaume 
Antoni Aguiló i Xisco Andreu 
que, a més foren primers de 
classe i grup fent un molt bon 

ral·li amb erl seu BMW. 
Mentrestant Toni Jofre i 

Esteve Valls, amb el seu  
Renault Clio Wiliams, ocupa-
ven el 18è lloc de la general 
essent tercers de ghrup i clas-
se. 

El Rallysprint Afició de 
Calvià va comptar amb 10 
participants a l’apartat de re-
gularitat Sport. Amb la lluita 
pel campeoanto roent, els 
equips Joan Mas/Toni 
Magraner i Jaime 
Carbenell/Sebastian Aguilar 
partien com a màxims favorits 
a la victòria. 

 
Propera cita 
 

La propera cita amb l’auto-
mobilisme  serà el 7 de juliol i 
aquest cop amb el Balear de 
Muntanya en acció, ja que es 
disputarà una nova edició de 
la Pujada al Castell de Son 
Mas a Andratx.

Martínez i Ledesma., guanyadors, dins el seu Seat Leon.

Tolo Ozonas obté el 
cinturó negre 1er Dan

R.E.S 

El dissabte dia 9 el club 
Karate Sóller participà a les 
proves de cinturó negre que es 
celebraren al poliesportiu mu-
nicipal de Ciutadella. 

En primer lloc destacar que 
Tolo Ozonas Gregori, després 
de prepararse intensament du-
rant tres mesos continuats, 
aprovà el cinturó negre 1er 
dan. 

Els examens començaren a 
les 8:30 del matí i transcorre-
gueren fins a les 13:30, pas-
sant per el tribunal aspirants 
des de negre infantil fins a sisè 
dan. En general el nivell de 
tots els aspirants va ser molt 
bo, i aprovaren un percentatge 
molt elevat.. 

L’examen de cinturó negre 
es divideix en dues parts ben 
diferenciades; en primer lloc, 
la part tècnica, on el karateka 
demostra els seus coneixe-

ments amb una exposició tant 
individual (kata) com amb pa-
rella de les seves habilitats. 
Awquesta part en Tolo la tenia 
aprovada del mes de novem-
bre i no va esser necessari fer-
la. 

La segona part consisteix 
en combatir, ja sigui de mane-
ra lliure o arbitrada una quan-
titat determinada de combats, 
segons l’edat de l’aspirant. En 
el cas del karateka solleric va 
haver de fer tres combats lliu-
res contra diferents adversaris, 
demostrant que el seu treball 
és correcte i aprovant el pri-
mer dan. 

Per altra banda, el seu pro-
fesor, Xisco Casasnovas, 
també asistí a les proves, però 
com a membre dels cinc que 
formen el tribunal. 

Sense cap mena de dubte, 
un bon colofó a aquesta tem-
porada que està arribant al seu 
final.

Tolo Ozonas, a terra, amb companys que l’han ajudat.


