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França s’ha emportat el Mundial, sembla que ja sortia com 
una de les candidates i al final s’ha fet amb el preuat títol, 
després de superar a Croàcia en una interessant final.  Cert 
que es pot dir que els francesos tingueren una mica de sort, 
especialment a la primera part, amb un primer gol fruit duna 
falta que no era i el segon d’un penal pitat pel VAR, ja que 
l’àrbitre no l’havia pitat en primera instància, mentre que a 
la segona part les contres sentenciaren als croates. En 
definitiva, un mes intens de competició i ja s’ha anunciat 
que el proper Mundial el 2022 a Qatar es jugarà entre el 
novembre i desembre, cosa que obligarà a les lligues a 
modificar els calendaris. Ja veurem com ho arreglen, hi ha 
molt de temps. 
I ja que parlam de calendaris, ja coneixem el de Tercera i el 
Sóller debutarà a Na Capallera front el Manacor i, coses de 
la vida, fins el 21 d’octubre no afrontarà el primer 
desplaçament a les Pitiüses. El Santa Eulàlia serà el rival a 
Can Maiol el dia de la Fira, la qual cosa fa pensar que 
s’haurà de jugar el migdia. Realment serà una lliga llarga i 
dura, amb jornada quasi tots els festius d’entre setmana. Per 
cert, avui original presentació dels equips a una discoteca de 
Can Pastilla. 
El Port ha iniciat aquest dilluns també els entrenaments  
cara a la lliga que començarà una setmana més tard que la 
Tercera i acabarà una setmana abans, el dia de la Fira. 
Sembla que els de Rado han fet un bon equip 
majoritàriament amb jugadors sollerics i amb algun reforç 
forà amb la intenció d’assolir la permanència sense 
problemes. 
I deixant el futbol, dir que hi ha moviments a la petanca 
sollerica. Després d’un any d’absència torna el club Unión  
de Sóller amb un nou jove i il·lusionat president, Juanjo 
Valero, amb moltes idees al cap, tot a l’espera d’un nou 
concessionari pel bar després de l’espantada i partida de 
l’anterior.                                Miquel Àngel Canals

França campió, Sóller, 
Port  i Union de Sóller

Fa dues setmanes es va 
disputar a Cala d’Or el 
Campionat d’Espanya de 
pesca d’altura, competició 
que en alguna ocasió s’ha fet 
a Sóller i que quasi cada any 
es fa a algun indret de 
Mallorca. 

Aquest cop va comptar 
amb una bona participació 
de 46 embarcacions arriba-
des de diferents llocs de 
l’estat i també de Mallorca i, 
entre aquestes, una de Sóller. 

Precisament l’embarcació 
sollerica Mandala amb els  
tripulants  Francesco 
Venturi, Juan Fco. 
Darfeuille,  John Abrams i  
Juan Lliteras, es va procla-
mar brillant subcampiona 
d’Espanya  després de pescar 
un total de 306 quilos de 
peix, quasi rEl major exem-
plar va ser de més de 13’8 
kgs. 

Esmentar que el 
Campionat va constar de 

dues mànigues disputades en 
dues jornades,  i a la primera 
la sollerica va pescar 165 
quilos de peix, mentre que a 
la segona foren 141. Molt 
bones quantitats, tingueren 
uns dies inspirats. 

No és el primer podi que 

l’embarcació  Mandala fa a 
un Campionat d’Espanya, ja 
que  en anys anterior també 
n’havia aconseguit. 

Val a dir que una altra em-
barcació mallorquina, l’Àrtic 
Prmer patronejada per Pere 
Llinàs  va ser la campiona 

d’Espanya amb 314’2 quilos 
de peix. 

Sens dubte, una gran actu-
ació de l’embarcació solleri-
ca, que ja ha obtingut altres 
bons resultats i no ha estat 
fàcil aconseguir-lo  ja que el 
nivell   ha  estat elevat.

Els tripulants del Mandala amb  el peix capturat durant un dels dos dies de competició.

El Mandala solleric 
subcampió d’Espanya

Martínez, Xumet i 
Ozonas cinturó negre

El diumenge 15 de juliol,  
Pere Martínez, Pep Xumet i 
Tolo Ozonas varen superar les 
proves de cinturó NEGRE Ir 
DAN de NIHON TAI JITSU, 
després d’uns mesos d’intens 
entrenament. 

Però això no és tot, eL dis-
sabte 14 de juliol, i aprofitant el 
desplaçament dels Mestres 
Pere Calpe i Jose Luis Infante, 
8è i 7è DAN respectivament, i 
màxims representants a 
Espanya de Nihon Tai Jitsu 
(AESNIT) per a la convocato-
ria d’aquestes proves de nivel, 
va tenir lloc, al dojo Tsugaku, 
un curs de perfeccionament de 

NIHON TAI JITSU i de 
TAMNBO JUTSU, que va 
comptar amb molta participa-
ción, i un grup del Karate 
Sóller, que no han afluixat en 
els seus entrenaments. 

EL Nihon Tai Jitsu, és un art 
marcial principalment defensiu 
que comporta diversitat de tèc-
niques de defensa, esquives, 
agafades, projeccions, etc.; 
mentre que el Tambo Jutsu, és 
una disciplina que utilitza el 
‘tambo’ un pal de 50cm que té 
una llarga història dins les arts 
marcials amb armes. Els taijut-
sukas sollerics ja estan fent pas-
ses per integrar aquesta pràcti-
ca en els seus entrenaments.

Joan Ruíz anuncia que 
deixa el ciclisme

El ciclista fornalutxenc Joan 
Ruíz  ha anunciat aquesta setma-
na que deixa el ciclisme després 
de sis anys competint i arribant a 
fer-ho amb els professionals. 

Ruíz assegura que ha estat 
una decisió difícil, que no  ha 
estat presa d’avvui per demà, 
sinó després de mesos de pen-
sar-ho per tornar a trobar-se bé 
ell mateix  

A l’escrit dee comiat assegu-
ra que mai li ha faltat res en 
aquest esport. I que ha  estat 
sempre envoltat de la millor gent 
amb els millors equips. 

Recorda que l’any passat va 
tenir l’oportunitat de poder cór-

rer amb professionals durant 
tota la temporada, de la qual 
cosa  està molt orgullós i, a més 
creu que  serà un record per a 
tota la vida. 

No manquen paraules 
d’agraiment  als seus pares pel 
que han fet per ell, esperant que  
els pugui retornar aquest favor 
algun dia. 

Ruíz assegura que el ciclisme 
l’ha ensenyat a créixer com a 
persona, veure les coses amb 
més maduresa i fer-se entendre 
que res és impossible mentre  
ment pugui suportar-ho.  

Tot i això creu que ha arribat 
el moment d’iniciar una nova 
etapa.

Joan Ruíz ha assolit molts èxits en aquests 6 anys. Els participants sollerics al curet de perfeccionament.


