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VOLEIBOL

TRIATLÓ

El CVS confirma
l’equip d’entrenadors

Tià Casasnovas 37è a
l’Artiem Half Menorca

R.E.S
El Volei Sóller ha donat a
conèixer aquesta setmana
l’equip d’entrenadors per
aquesta temporada, on destaquen alguns canvis en relació a l’any passat.
Així crida l’atenció que
Felip Reynés substitueix a
Toni Pericás al front del sènior masculí de Primera, i
també dirigirà al juvenil
masculí, cosa lògica ja que
els dos conjunts comparteixen alguns jugadors, mentre que el femení seguirà
baix les ordres de Toni
Colom. El sènior de segona
seguirà amb Albert Ros al
front.
Per altra banda, enguany
sols hi haurà un juvenil femení, que estarà dirigit per
Alfons Ramon i Maite Mas,
tàndem que també dirigirà el
cadet femení A.
Cadets/Infantils
Pel que fa al cadet femení
B estarà a les ordres de
Nena Ramon i Pepet
Tugores, mentre que el

cadet masculí continuarà essent dirigit, per segona temporada consecutiva, per Pep
Tugores.
I passant a la categoria infantil, el masculí A estarà dirigit per Pep Campillo i Toni
Campillo, pare i fill, mentre
que l’infantil B per Toni
Socias i Xisco Mas.
I en fèmines repeteixen
els tres equips de la passada
temporada, però amb algun
canvi d’entrenador. Així,
l’Infantil A tindrà a Marta
Bauzà, mentre que el B a
Mar Bauzà i el C seguirà
amb Guillem Rullan al
front.
Per acabar, recordem que
l’escoleta tindrà tres equips
dirigits per Xisco Mas,
Maite Mas i Aina Freixes.
Tots ja treballen i els primers, els sèniors, comencen
aquest cap de setmana i en
properes ho anirà fent la
resta d’equips, cadets i infantils el 14 d’octubre, sempre amb l’objectiu de fer
una molt bona temporada i
aconseguir els objectius que
es marquin que acostumen a
ser ambiciosos.

R.E.S
El mallorquí Joan Nadal
(1980, CN Llucmajor) i l’alemanya Diana Riesler (1984,
Triatló Porto Colom) es van
alçar amb el triomf absolut en
la tercera edició del Artiem
Half Menorca, que en la resta
de modalitats va tenir com a
vencedors absoluts a Alberto
Graella (1994, independent) i
Carolina Sitges (1980, Ferrer
Hotels) en la distància Short i
en els relleus per equips -recorregut Half- a Antoni
Alberto, Damià Portella i
Miquel Pons (CN Jamma).
Una alba perfecta en la
badia de Fornells, humit i calorós com és propi d’aquesta
època, va rebre als 622 inscrits en la competició. La sortida a la prova principal es va
donar a les 7.32 hores. Per davant esperaven als triatletas
1.900 metres nadant, 90 quilòmetres sobre la bicicleta i 21,1
quilòmetres de carrera a peu.
short i equips
El duel pel triomf en la versió Short (1.000 m - 34 km - 8

Pep Lluís iTià Casasnovas el passat cap de setmana a terres menorquines.

km) va tenir marcat accent eivissenc. Alberto Graella,
germà del segon classificat en
el Half, va aconseguir el triomf amb un temps d’1:39:30,
després d’aguantar la remuntada a peu de Josep Torres
(1992, AD Eivissa), que va ser

segon en 1:40:29. Tercer va
entrar Sergi Martínez (1982,
CN Catalunya) en 1:43:49.
Aquesta prova va comptar
amb presència sollerica, concretament la de Sebastià
Casasnovas que, després de
fer un gran triatló, va ocupar

el 34è lloc de la general amb 1
h.59’58’’. També hi competí
Josep Lluís Casasnovas, que
acabà el 75è de la general amb
2 h.08’45’’.
Per equips, treballat triomf
d’Alberto, Portella i Pons 4:25:43.

KARATE

Xisco Casasnovas Jr
s’imposa a la 1ª cita del curs
R.E.S
Els entrenaments de Karate
ja estan a ple rendiment en el
club solleric, com va poder
demostrar Casasnovas el dissabte passat, que va aconseguir el primer lloc de la modalitat de Katas, en la categoria
júnior, a la qual acaba de passar i competeix per primera
vegada.
Un millor nivell tècnic i un
bon nivell físic, que encara
està per polir, varen fer lluir
els katas presentats: Jion i
Kanku Sho a la ronda amb

Xisco Casasnovas Jr durant la competició del cap de
setmana passat on s’imposà en katas de
la categoria júnior. A més, fa
poques setmanes va obtenir
el títol d’àrbitre regional,
deixant constància de la
seva empenta.

puntuacions, i Enpi a la final,
mentre que al dojo està treballant al màxim el kumite
(combat) en vistes a les proves de cinturó negre 1r DAN
que es convoquen per al desembre.
Cinturons negres
Per una altra banda,
Bàrbara Cifre i Miquel
Gelabert també estan preparant l’examen de Cinturó
negre INFANTIL (menors de
16 anys), i Tolo Ozonas el 1r

DAN.
Nou àrbitre regional
En referència a la formació
arbitral, també és Xisco
Casasnovas Jr. qui acaba
d’obtenir el títol d’àrbitre regional, just a començament de
mes, deixant constància
d’empenta en el començament de temporada.
En properes setmanes estan
previstes noves competicions
de les que esperam poder anar
informant.

SERVEIS ECONÒMICS
RECAPTACIÓ
Telf 971 63 84 47

ANUNCI DE COBRAMENT
La Cap de Recaptació en funcions, FA SABER: que des 3 D’OCTUBRE fins el
dia 5 DE DESEMBRE DEL 2017, ambdós inclosos, de dilluns a divendres i de 9 a
14 hores, en aquesta Casa Consistorial, es durà a terme el cobrament en període
voluntari dels rebuts corresponents a 2017, dels següents tributs municipals:
TAXA DE RECOLLIDA DOMICILIARIA DE FEMS CORRESPONENT
AL QUART TRIMESTRE.
IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (I.A.E.).
Per fer el pagament en període voluntari, s’ha de presentar
l’AVÍS DE PAGAMENT a qualsevol oficina de les entitats següents:

A més podeu fer el pagament, mitjançant el codi de barres de l’avís de pagament:
- Accedint a la web www.a-soller.es
- En els terminals “Servicaixa” de “La Caixa”
- En els caixers automàtics de “Sa Nostra”
En cas de no rebre l’avís de pagament d’algun dels rebuts, per evitar recàrrecs,
podeu acudir a la oficina de Recaptació de Tributs, Plaça Constitució núm.1 (primer
pis), abans no acabi el termini de pagament que s’indica en aquest anunci.
D’acord amb el que disposa l’article 161 de la Llei 58/2003, transcórrer el termini
d’ingrés en període voluntari sense satisfer el deute, determina l’exigència del recàrrec corresponent i si s’escau, dels interessos de demora i costes del procediment
de constrenyiment.
Es recorda la possibilitat de fer ús del sistema de domiciliació de pagaments per
a propers padrons.
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