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Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.
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Flamicell de rècord per al 
planter del Mater Salvatoris
L’escola lleidatana va repetir victòria a la tradicional prova escolar 
|| Parlem amb María Cánovas, responsable de l’equip

Tres dels molts podis que va obtenir el Mater a la jornada.

Alguns alumnes, durant una sessió d’entrenament.

aquest sentit que a les classes 
també es treballa el compor-
tament disciplinari perquè els 
alumnes aprenguin a encaixar 
amb esportivitat tant les decisi-
ons dels jutges com les derrotes 
i les victòries.

“Com a responsable de 

l’equip”, afegeix María, “vull 
donar les gràcies a la direcció 
de l’escola i a l’AMPA per donar 
suport any rere any a aquesta 
iniciativa, al Club Esportiu per 
finançar l’expedició i col·laborar 
amb tot el monitoratge, a Ràdio 
Mater per difondre la notícia 
a través de Ràdio Alpicat, als 
professors del centre per animar 
i motivar els participants i, evi-
dentment, als alumnes per par-
ticipar amb una enorme il·lusió, 
alegria i una conducta esportiva 
excel·lent. És un orgull pertà-
nyer a aquesta gran família, la 
família Mater”.

MARTA PLANES
❘ LLEIDA ❘ El col·legi Mater Salvato-
ris de Lleida va repetir victòria 
en la 34a olimpíada Flamicell, 
que es va disputar el cap de 
setmana passat al parc Alcalde 
Boixareu de la Pobla de Segur, 
amb 450 punts aconseguits pels 
seus 87 alumnes. El centre es va 
imposar en la categoria alevina 
obtenint la primera posició i re-
peteix així la victòria que ja va 
aconseguir l’any passat. És el 
cinquè triomf en els últims sis 
anys per al centre lleidatà.

María Cánovas, responsable 
de l’equip i professora d’Edu-
cació Física, va ser l’encarrega-
da, amb cinc professors més i 
sis monitors, d’acompanyar els 
alumnes a la Pobla. María ex-
plica a Cercle les claus de l’èxit: 
“La preparació la duem a terme 
des de l’assignatura d’Educació 
Física, exercitant amb tots els 
alumnes les diferents proves 
per poder classificar-se i formar 
part de l’equip. Som molt pri-
vilegiats amb les instal·lacions 
que tenim, ja que disposem de 
fossat de longitud, material tèc-
nic d’atletisme com són els blocs 
de sortida, saltòmetres d’altura, 
etc. Tot el material necessari per 
participar amb seguretat en la 
competició.” 

María, a més, destaca en 

■ A més a més de la victò-
ria col·lectiva que va collir 
el centre, molts alumnes del 
Mater Salvatoris van pujar 
el podi a títol individual: a 
la imatge superior, Gonzalo 
Aznar (1r) i Enric Albareda 

(3r); a baix a la 
dreta, Lluís Pe-

ra celebra la primera posi-
ció després de batre, a més, 
un rècord històric a la prova 
de pes de categoria infantil 
masculina amb una marca de 
10,64 i, finalment, a l’esquer-
ra, el representant de l’equip 
aleví recull el trofeu en nom 
del grup.

ELS PODIS

Jornada marcada per la victòria 
col·lectiva i les individuals

GRAN PARTICIPACIÓ

El Mater va competir amb 

87 alumnes de diferents 

cursos des de 5è de 

Primària fins a 4t d’ESO


