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La pluja caiguda en les hores prèvies a la competició va afectar la pista, però les curses van poder celebrar-se.

REDACCIÓ
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El col·legi Ma-
ter Salvatoris de Lleida va man-
tenir el seu domini a l’olimpía-
da Flamicell i es va adjudicar 
ahir la victòria en la 36 edició 
d’aquesta clàssica competició 
escolar, que se celebra a la Pobla 
de Segur. El Mater firmava així 
el seu vuitè triomf en la prova 
i el quart consecutiu, després 
d’haver guanyat set de les úl-
times vuit edicions. El primer 
triomf del Mater Salvatoris va 
ser en l’edició del 2005 i després 
ha guanyat les de 2011, 2012, 
2013, 2015, 2016, 2017 i 2018.

El centre escolar lleidatà va 
totalitzar 600 punts, amb la se-
gona posició per al Lleida Unió 
Atlètica, que en va sumar 337, 
mentre que el tercer lloc va ser 
per a l’IES la Pobla de Segur, 
amb 171 punts. Van prendre 
part en aquesta cita escolar 
uns 15 centres educatius, amb 
un total de 353 participants en 
la Jornada de Miniatletisme i 
298 en l’olimpíada Flamicell, 
encara que molts van competir 
en diverses proves, sumant en 
total 435 participacions. Mater, 
Lleida UA i l’IES la Pobla també 
van ocupar aquest mateix ordre 
en la classificació per ràtios, que 
divideix els punts aconseguits 
entre el nombre d’atletes de ca-
da equip.

La jornada va estar amena-
çada per la pluja caiguda en les 
hores prèvies, cosa que va obli-
gar els organitzadors, l’AMPA i 
la Escola Els Raiers i el Patronat 
Municipal d’Esports a modificar 
l’escenari. “El camp de futbol, 
que és de terra, estava molt em-
bassat, de forma que les proves 
que s’havien de fer allà les hem 
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canviat de lloc i només hem ha-
gut d’anul·lar la competició de 
salt de tanques”, explicava Jo-
sep Maria Roy, responsable de 
l’organització. “A la pista s’han 
pogut fer les proves, encara que 
en velocitat hem passat a finals 
directes.”

En aquesta 36 edició, l’en-
carregat d’encendre el peveter 
va ser el pilot i campió de trial 
Arnau Farré, de Vilanova de 
Segrià, que va encapçalar la 
desfilada dels participants.

Maria Cánovas, per la seua 
part, entrenadora del Mater, va 
destacar “la satisfacció de veu-
re com els nens gaudeixen en 
aquesta prova”.

Equip del Mater Salvatoris de Lleida, guanyador de la Flamicell i dominador dels últims anys.

El Mater repeteix victòria
El col·legi de Lleida guanya la Flamicell de la Pobla de Segur per vuitena vegada, 
quarta consecutiva || L’organització va modificar l’escenari per la pluja

El pilot de trial Arnau Farré va encendre el peveter.

Una catalana 
de 16 anys, 
rècord mundial

PENTATLÓ

❘ ANTEQUERA ❘ L’atleta de l’Hos-
pitalet de Llobregat María 
Vicente va establir ahir el 
rècord del món de pentatló 
sub-18 durant el Campionat 
d’Espanya de la categoria 
que se celebra a Antequera, 
gràcies a una marca de 4.371 
punts. 

Fins ahir el rècord el te-
nia la britànica Morgan Lake 
amb 4.284 des del 2014 a 
Vaxjo (Suècia), encara que 
l’anterior plusmarca espa-
nyola en aquesta disciplina 
també estava en possessió 
de Vicente amb un registre 
de 3.923 punts des del 13 de 
gener passat a Sabadell. La 
van flanquejar al podi Núria 
Menéndez i Eloina Peña.

El United venç          
i s’allunya del 
Liverpool

FUTBOL

❘ MANCHESTER ❘ El Manchester 
United va derrotar (2-1) el 
Liverpool i es va consolidar 
a la segona plaça, deixant els 
reds a 5 punts, mentre que 
el Cheslea va superar amb 
solvència el Crystal Palace 
(2-1). D’altra banda, l’Olím-
pic de Londres va viure els 
moments més tensos de la 
jornada després que cinquan-
ta aficionats del West Ham 
saltessin al camp després del 
segon gol del Burnley i in-
tentessin arribar a la llotja. 
Finalment, el partit va seguir 
amb normalitat i va acabar 
amb la derrota hammer (0-
3), que els deixa a 3 punts del 
descens.

Un porter, 
suspès per 
dopatge

WATERPOLO

❘ SABADELL ❘ La Federació Es-
panyola de Natació (RFEN) 
va suspendre de forma cau-
telar la llicència del porter 
internacional del CN Saba-
dell, José María Motos, per 
un presumpte positiu d’una 
substància prohibida en un 
control, tal com va informar 
el club vallesà a la seua pàgi-
na web i xarxes socials. 

Ara, el CN Sabadell i el 
jugador esperen conèixer 
els resultats definitius de les 
anàlisis, ja que la mesura és 
provisional. La suspensió 
es va decidir a instàncies de 
l’Agència Espanyola de Pro-
tecció de la Salut en l’Esport 
(AEPSAD).


