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FUTBOL Tercera Divisió

L’Apunt

Patxi, el sisè reforç, té
genètica argentina

Caràcter
competitiu

“Jugar en el Sóller era una oportunitat que no podia deixar escapar”
T. Oliver
Patxi Juárez té 28 anys i
prové del Port de Sóller. Ha
jugat de carriler esquerra i de
pivot defensiu. Nascut i criat
a l’Argentina, aterrà a
Mallorca als 19 anys. És de la
populosa província de
Mendoza, terra de famosos
futbolistes. L’equip on va
créixer fou el Godoy Cruz,
avui dia un club que competeix entre els millors de la
Primera Divisió. Quan partí

d’allà, l’esquadra del Godoy
estava a la 3ª categoria, però
d’això ja fa nou anys.

- Com es va confirmar el
teu fitxatge?
- Bé, Tito i Isidro em parlaren del seu projecte i, la veritat, em va agradar la seva idea
i els seus conceptes. És un
repte per a mi i, a la vegada,
una oportunitat que no podia
deixar escapar.
- Quina és la teva ubicació habitual al
camp?
- Carriler esquerra,
lateral i interior.
També he actuat com
a pivot defensiu en
més d’una ocasió.
- Quina impressió et mereix el teu
nou equip?
- L’any passat va
completar una temporada magnífica i
fou el merescut campió. Té molt mèrit
l’ascens directe, sobretot sols és reservat
al líder. Pens que
s’ha d’intentar conti“Vencerem Alemanya 1-0 i Argentina nuar amb la dinàmica
guanyarà el Mundial”.

guanyadora,
ara
dins
Tercera..
- I el dilluns, a suar...
- Sí, ja començam els entrenaments . El dissabte següent ja tenim el primer
amistós i a intentar agafar el
ritme.. Estic molt il·lusionat,
la veritat.
- Al fil de l’actualitat,
com veus la final del
Mundial, que a ben segur
viuràs amb intensitat?
- Tenc el pressentiment

que derrotarem Alemanya i
ens venjarem de la injusta
derrota de 1990. El meu pronòstic és 1-0.
- Per finalitzar Patxi, vols
afegir res més?
- Sí, que l’afició estigui
tranquil·la, anam a salvar la
categoria i ho aconseguirem,
segur. Ah! un reconeixement
pels meus anys viscuts al Port
de Sóller. Els envio una salutació afectuosa. Mai oblidaré
aquesta etapa.
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CICLISME Challenge de Sineu

Els sollerics destaquen a
la segona jornada a Sineu
M.C.S
Es va disputar la segona
jornada de la Challenge de
Sineu, la qual va servir per
confirmar a Toni Ballester
com a primer classificat absolut. No va mancar la presència
sollerica a diferents categories.
A puntuació alevins destacar la tercera posició de Clara
Girona, seguida de Maria
Francisca Sunyer i Marta
Girona, mentre que Jaume
Crespí era 15è. En scratch es
repetiren les posicions en fèmines i també la de Jaume
Crespí, igual que a la combinada.
Passant a la categoria infantil, destacar la tercera posició d’Andreu Bernat a la
prova de puntuació, mentre
que Marc Casasnovas era 6è.
En scratch Andreu Bernat era

5è i Marc Casasnovas 7è.
Finalment, a la combinada
Andreu Bernat era 3er, acabant 4rt a la general i Marc
Casasnovas 7è.
Cadets i júniors
A la categoria de cadets i
júniors , destacar la segona
posició de Joan Ruíz a la
prova d’scratch, mentre que
Eric Alfaro era quart, Jaume
Gelabert 9è, seguit de Josep
Salas, Rafel Torrens i Pau
Aran Oliver. Ivan Moriana va
ser 18è seguit de Joan Torrens.
Cris Casasnovas va ser la primera cadet.
A puntuació sorprengué el
segon lloc de Josep Salas,
mentre que Joan Ruíz va ser
5è, Pau Aran Oliver 7è, Jaume
Gelabert 10è, seguit d’Eric
Alfaro, Ivan Moriana, Rafel i

Imatge d’una de les proves de la 2ª jornada.  F: CCDS

Joan Torrens
i
Cris
Casasnovas va ser la prinera
fèmina cadet.
A la combinada, tercer lloc
de Joan Ruíz, Josep Salas va
ser 5è, Eric Alfaro 7è seguit
de Pau Aran Oliver. Jaume
Gelabert va ser 11è, Rafel
Torrens 13è, Ivan Moriana

15è, Joan Torrens 17è.
Tot plegat ha fet que Joan
Ruíz acabàs com a primer de
la general , Josep Salas 4rt, seguit d’Eric Alfaro.
Ahir estava prevista la tercera jornada de la Challenge i
divendres que ve es farà la
quarta.

No hem tingut l’ocasió
d’observar en acció a
Patxi Juárez de manera
continuada, però sempre
que l’hem vist actuar
sobre el terreny de joc,
ens ha semblat un
jugador força competitiu
amb un gran sentit
d’anticipació sobre el
jugador rival. És molt
intens en les seves
accions, ràpid,
participatiu, vertical i amb
aquella genètica
competitiva, tan típica en
els futbolistes de
procedència argentina.
Pot tenir bastants
minuts dins el nou
Tercera solleric, entre
altres detalls, per la
seva característica
polivalent. S’està en
busca i captura d’un
central, una feina
endarrerida que a hores

d’ara ja hauria d’estar
fermada i confirmada.
Dilluns s’inicien els
entrenaments i no hi ha
temps per perdre. Sis
setmanes d’aquí a Sant
Bartomeu que passaran
volant. Nou encontres
amistosos per mig que
han de servir per posar la
gent a punt i començar a
calibrar les possibilitats
del nou grup de Marín.
L’equip debutarà a casa
el dia del patró, això,
almenys, és el que ha
sol·licitat el club solleric.
El calendari es farà públic
després de l’assemblea
de dia 25. Hi ha la lògica
expectació.

