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Un bon CECELL
cau a la pista
del CV Vall
D’Hebron
REDACCIÓ

❘ BARCELONA ❘ El CECELL va
perdre ahir a la pista del CV
Vall D’Hebron, en un partit
molt igualat que es va decidir
en el tie-break (3-2).
El conjunt lleidatà va mostrar una gran imatge davant
d’un dels equips més potents
de la competició i, malgrat
cedir el primer set (27-25),
va arribar a manar en el marcador després d’imposar-se
en els dos següents parcials,
basats en la seua bona sacada
(1-2). Tot i així, el Vall D’Hebron va aconseguir canviar
la dinàmica del xoc i, després d’emportar-se el quart
set (25-22), va decidir el xoc
en el cinquè (15-8).

L’equip del col·legi Mater Salvatoris de Lleida, que ahir va repetir victòria en la Olimpíada Escolar Flamicell, a la Pobla de Segur.

El Mater venç a la Flamicell
El col·legi de Lleida va repetir victòria en l’Olimpíada Escolar de la Pobla de
Segur, que va reunir 1.000 nens || Van caure tres rècords històrics en la 34
REDACCIÓ

❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El col·legi Mater Salvatoris de Lleida va repetir victòria ahir en l’Olimpíada
Escolar Flamicell, que va disputar la 34 edició a les instal·lacions del Parc Alcalde Boixareu
de la Pobla de Segur. El Mater
es va imposar en l’apartat d’atletisme des de les categories alevina a cadet, sumant 450 punts,
mentre que l’escola Santa Anna,
també de Lleida, va quedar en
segona posició amb 379 punts,
sent la tercera plaça per a l’IES
La Pobla de Segur, amb 317.
El Mater repeteix així la victòria que ja va aconseguir en
l’edició de l’any passat, mentre
que és el cinquè dels últims sis
anys per al centre escolar lleidatà. El 2014 el triomf se’l va
adjudicar l’IES de la Pobla de
Segur.
La competició va reunir uns
1.000 nens i l’esportista convidada d’aquesta 34 edició va ser
l’atleta local Berta Cabanas, que
va ser l’encarregada d’encendre
el peveter. Berta competeix pel
FC Barcelona i és un referent
per als joves atletes de la Pobla.
A més de la competició, l’Olimpíada Escolar va tenir un apartat dedicat al miniatletisme, no
competitiu, per a les categories
prebenjamina i benjamina. La
prova és organitzada per l’Escola Els Raiers, l’AMPA i l’ajuntament de la Pobla, amb la col·laboració del Consell Esportiu del

L’atleta local Berta Cabanas, del Barça, va ser la convidada d’enguany.

Una de les nombroses curses que es van disputar ahir.

Pallars Jussà i el Club Atletisme
La Pobla de Segur.
Quant a la classificació per
ràtios, que és la que es té en
compte en funció del nombre de
participants de cada centre, el
triomf va ser per al Lleida Unió
Atlètica. Els seus 51 representants van sumar 239 punts, la
qual cosa representa una mitjana de 4,69. La segona posició
va ser per a l’AA Xafatolls de
Mollerussa, ja que els seus 30 atletes van sumar 118 punts, una
mitjana de 3,93. El Mater va ser
tercer en aquesta classificació,
ja que els seus 450 punts, que li
van donar el triomf absolut, els
van aportar 126 representants,
la qual cosa suposa una mitjana
de 3,57 punts.
La jornada va ser molt bona
en marques, ja que es van superar tres rècords històrics. En
longitud cadet femení la nova
millor marca la va establir ahir
Susan Stephen, del Lleida UA,
amb un salt de 4.67 metres. En
pes infantil femení, María Navarro, del Santa Anna, va llançar a 10.50 metres i, finalment,
en pes infantil masculí, Lluís Pera, del Mater Salvatoris, va fer
un llançament de 10,64 metres.
A més de la mateixa competició, durant la jornada es van fer
diferents activitats ludicoesportives. La campanya Esportista
Solidari va permetre recollir
material esportiu per als més
necessitats.

El Manchester City
dimiteix de la Premier
❘ LONDRES ❘ El Manchester City,
que únicament ha sumat 4
dels últims 15 punts en joc,
no va poder passar ahir de
l’empat a zero davant del
Norwich City. Els de Pellegrini es mantenen a nou 9
punts del líder, el Leicester,
que demà rep el Newcastle
de Rafael Benítez. A més, a
quarts de final de la FA Cup,
l’Everton va eliminar ahir el
Chelsea (2-0).

Cummings venç en la
Tirrè-Adriàtic
❘ FOLIGNO ❘ El britànic Stephen
Cummings es va alçar ahir
amb el triomf en la quarta
etapa de la Tirrè-Adriàtic disputada entre les localitats de
Montalto di Castro i Foligno. Per la seua part, el txec
Zdenek Stybar seguirà una
jornada més al capdavant de
la general.

Contador se situa segon
a la París-Niça
❘ NIÇA ❘ El rus Ilnur Zakarin es
va imposar ahir en la penúltima etapa de la París-Niça, en
la qual el madrileny Alberto
Contador va finalitzar tercer
després de protagonitzar diversos atacs. D’aquesta manera, el de Pinto ascendeix
a la segona posició de la general, que passa a liderar el
britànic Geraint Thomas.

Van der Sar torna a jugar
amb 45 anys
❘ NOORDWIJK ❘ El porter holandès Edwin Van der Sar (45
anys) va jugar de nou al seu
primer club, el VV Noordwijk, de 4a divisió, i va col·laborar en l’empat davant el
Jodan Boys aturant un penal.

