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Lleidatans avui 
a l’Estatal de 
cros de Gijón

ATLETISME

❘ LLEIDA ❘ Els atletes olímpics 
lleidatans Ayad Lamdassem 
i Abdelaziz Merzougui, a 
més de la júnior Berta Ca-
banas, formaran part de les 
seleccions catalanes de les 
seues respectives categories 
que competiran avui a Gi-
jón al Campionat d’Espa-
nya de cros individual i per 
autonomies.

Pel que fa a l’equip absolut 
català, el responsable tècnic 
serà el lleidatà Antonio Cá-
novas. A més a més, destaca 
la presència del recent me-
dalla d’or als Europeus de 
pista coberta, Adel Mecha-
al, per la qual cosa Catalu-
nya és la gran favorita al títol 
d’Espanya.

Bernat Erta, a 
la final de 400 
de l’Estatal

ATLETISME

❘ SABADELL ❘ L’atleta lleidatà 
Bernat Erta Majó va acon-
seguir ahir classificar-se de 
forma brillant per a la final 
de la prova dels 400 metres 
del Campionat d’Espanya de 
pista coberta, en categoria 
juvenil, que es disputa el cap 
de setmana a Sabadell. Ber-
nat Erta es va classificar per 
a la final amb una marca de 
51”13. La final es disputarà 
avui a les 13.10 hores. Bernat 
Erta Majó és el germà petit 
del corredor de tanques Ar-
nau Erta, que va aconseguir 
recentment la medalla de pla-
ta en la prova dels 60 metres 
tanques del Campionat d’Es-
panya absolut.

Eguibar busca 
avui l’or al 
Mundial

SIERRA NEVADA ’17

❘ GRANADA ❘ Els espanyols Lucas 
Eguibar, guanyador de la Co-
pa del Món de la disciplina fa 
dos temporades i que s’entre-
na habitualment a Baqueira 
Beret, i Regino Hernández 
partiran entre els candidats 
al triomf avui diumenge en 
la prova de boardercross de 
snowboard dels Mundials de 
Sierra Nevada, en la qual in-
tentaran sorprendre el teòric 
gran favorit, el francès Pierre 
Vaultier.

Per la seua banda, el rei 
Felip VI va presenciar ahir la 
final de slopestyle i va desit-
jar sort als riders de l’equip 
espanyol que es trobaven a 
la grada.

Foto de família dels atletes del col·legi Mater Salvatoris, que va ser el vencedor absolut de la Flamicell.

REDACCIÓ
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El col·legi Ma-
ter Salvatoris de Lleida es va 
emportar ahir dissabte la vic-
tòria a l’Olimpíada Flamicell de 
la Pobla de Segur, competició 
escolar que va complir la tren-
ta-cinquena edició i en què van 
participar més de mil atletes. 
El Mater, que va ser el primer 
equip en la història de la compe-
tició a imposar-se en cadascuna 
de les tres categories (alevina, 
infantil i cadet), va vèncer en la 
classificació absoluta amb 469 
punts, seguit del col·legi Santa 
Anna, també de la capital del 
Segrià, amb 369, i del Lleida 
Unió Atlètica, tercer amb 283 
punts.

A la classificació, per ràtio 
la primera posició va ser per a 
l’Associació Atlètica Xafatolls 
de Mollerussa, segon va ser el 
Lleida Unió Atlètica i tercer, el 

Mater Salvatoris. 
Pel que fa al Miniatletisme, 

van participar gairebé 500 at-
letes en proves no competitives 
en les categories prebenjamina 
i benjamina. 

La jornada va començar amb 
el protagonisme de l’esquiador 
nàutic de nivell internacional, 
Lluís Nogueras, del Club Es-
portiu Lleida Ski & Wake, que 

Victòria del Mater
El col·legi de Lleida s’imposa a l’Olimpíada Escolar Flamicell de la Pobla, en 
què hi va haver més de mil atletes || En la jornada es van batre tres rècords
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Al Miniatletisme per a les 

categories prebenjamina  

i benjamina es van donar 

cita quasi 500 participants

Una vista general de la instal·lació de la Pobla on un any més es va celebrar aquesta competició escolar.

L’esquiador nàutic Lluís Nogueras i uns nens al costat del peveter.

va ser l’encarregat d’encendre 
el peveter en aquesta edició. A 
més de l’èxit participatiu s’ha de 
destacar que es van establir tres 
nous rècords. Els van aconse-
guir Alexia Barroso (Mater) en 
llançament de pes infantil feme-
ní amb 10,93 metres, Saül Ruiz 
(Institut La Pobla de Segur) en 
pes infantil masculí amb 11,44 
metres i Miriam Tost (Santa An-
na) en seixanta metres tanques 
cadet femení amb un temps de 
9”83.

La Flamicell l’organitzen l’Es-
cola Els Raiers, l’AMPA i l’ajun-
tament, amb la col·laboració del 
consell esportiu del Pallars Jus-
sà i el Club Atletisme la Pobla 
de Segur.


