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Els atletes del Mater Salvatoris posen junts després de concloure la jornada en què es van proclamar de nou campions per novena vegada.

REDACCIÓ
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El col·legi 
Mater Salvatoris de Lleida va 
mantenir el domini a l’olimpí-
ada Flamicell i es va adjudicar 
ahir la victòria a la trenta-setena 
edició d’aquesta clàssica compe-
tició escolar, que se celebra cada 
any a les instal·lacions del Parc 
Alcalde Boixareu de la Pobla de 
Segur. El Mater firmava així el 
novè triomf a la prova i el cin-
què consecutiu, després d’haver 
guanyat vuit de les últimes nou 
edicions. El primer triomf del 
Mater Salvatoris va ser a l’edició 
del 2005, i després ha guanyat 
les dels anys 2011, 2012, 2013, 
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. 
El centre escolar de la capital 
del Segrià va acumular un total 
de 499 punts, i la segona posició 
va ser per al col·legi Santa Anna 
de Lleida, que en va sumar 317. 
Per la seua part, el tercer lloc va 
ser per al Lleida Unió Atlètica, 
amb 313 punts.

Per categories, en alevins es 
va imposar el col·legi Santa An-
na amb 118 punts, en infantils el 
Mater Salvatoris amb 196 punts 
i en cadets, de nou el Mater amb 
214. Més de vuit-cents partici-
pants va congregar aquesta edi-
ció de la Flamicell, dels quals 

més de tres-cents nens, de les 
categories benjamina i preben-
jamina, ho van fer en la jornada 
de Miniatletisme (amb proves 
de 50 metres llisos, 50 metres 
obstacles, llançament de pes i 
llançament de javelina) sense 
caràcter competitiu; uns dos-
cents de tres a cinc anys també 
sense puntuació, i la resta en 
l’olimpíada, des d’alevins fins 
a cadets. 

Per entitats, a la Flamicell van 
participar un total de disset cen-
tres escolars de Lleida, Tremp, 
Llavorsí, Esterri d’Àneu, Isona, 
Sort i la Pobla de Segur, i al Mi-
niatletisme van ser setze.

L’esport ista convidat en 
aquesta edició va ser l’esquiador 
de muntanya Marc Radua Ivern, 
del Club Esquí Pobla de Segur, 
que competeix a nivell interna-
cional i que va ser l’encarregat 
d’encendre el peveter de la Fla-
micell. Aquest any, l’esquiador 

La Flamicell és del Mater
El col·legi de la capital del Segrià guanya per novena vegada l’olimpíada escolar 
de la Pobla || Hi van participar més de 800 atletes, incloent-hi el Miniatletisme

ATLETISME ESPORT ESCOLAR

Les proves atlètiques van ser les protagonistes a la Pobla. Un dels podis individuals de la Flamicell.

Aleix Porras, 
premiat com el 
millor sub-20

ATLETISME

❘ MADRID ❘ L’atleta d’Alpicat 
Aleix Porras va ser premi-
at ahir com a millor atleta 
sub-20 durant la Gala de la 
Reial Federació Espanyola 
d’Atletisme (RFEA) 2018, 
que va reunir a la seu del 
Comitè Olímpic Espanyol 
(COE) els atletes, entrena-
dors, jutges i organitzadors 
més destacats de la tempora-
da passada. En categoria ab-
soluta van premiar els atletes 
Álvaro Martín i María Pérez.

Agüero du el City  
a les semifinals de 
la Copa anglesa

FUTBOL

❘  LONDRES ❘  Sergio Agüero 
es va alçar com l’heroi del 
Manchester City a Gal·les al 
sortir des de la banqueta amb 
2-0 en contra amb el Swan-
sea i, en 20 minuts, aconse-
guir la remuntada amb dos 
gols i una assistència (2-3), 
per passar a les semifinals de 
la FA Cup (Copa d’Anglater-
ra). L’argentí va evitar que 
els de Pep Guardiola cedissin 
davant d’un equip inferior.

Borges i Villart 
cauen a la fase de 
grups de la Copa

TENIS TAULA

❘ GUADALAJARA ❘ Els represen-
tants lleidatans a la Copa 
del Rei i de la Reina de te-
nis taula, el Borges Vall i el 
Villart Balaguer, van caure 
ahir a la fase de grups i no 
van aconseguir accedir a les 
semifinals. El Borges va ser 
segon de grup i només passa-
va el primer, el mateix que el 
Villart Logístic. Ara jugaran 
per les posicions de la cinque-
na a la vuitena.

Duels vitals per  
al Pardinyes i  
l’AEM femenins

FUTBOL

❘ LLEIDA ❘ El Pardinyes i l’AEM 
afronten avui duels vitals per 
als seus objectius a la Sego-
na divisió femenina. Així, 
el Pardinyes rep el Barça B 
(16.30) amb l’objectiu de do-
nar la sorpresa i refermar-se 
a la zona mitjana de la tau-
la. Per la seua part, l’AEM 
rep el Pallejà (17.00) i busca 
guanyar de cara a ser la tem-
porada vinent a Primera, la 
nova categoria.

ESPORTISTA CONVIDAT

L’esquiador de muntanya 

Marc Radua va ser aquest 

any l’encarregat d’encendre 

el peveter olímpic

L’esquiador Marc Radua, a punt d’encendre el peveter.

lleidatà s’ha proclamat campió 
d’Espanya en la modalitat ver-
tical i subcampió en esprint. A 
més, va participar en el Mundi-
al, on va finalitzar el dotzè en 
esprint i el catorzè en vertical. 
Al costat de Marc Radua van 
procedir a l’encesa els nens Júlia 
Roy, Mariona Flores, Guillem 
Vinardell, Ivette Corominas i 
Lil Khater.

Paral·lelament a les proves de 
la competició atlètica, també es 
van celebrar altres activitats de 

tipus lúdic i esportiu amb l’ob-
jectiu d’amenitzar la jornada 
com ara futbol, corfbol, bici-
cletes totterreny i balanzbike 
(una espècie de bicicleta-kart 
de pedals arran del terra), ai-
xí com castells inflables per als 
més petits.

La Flamicell és organitzada 
per la Escola Els Raiers, l’AM-
PA i l’ajuntament, amb la col·la-
boració del consell esportiu del 
Pallars Jussà i el Club Atletisme 
la Pobla de Segur.


