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Carlos Pigem, a 
deu cops del líder  
a Qatar

GOLF

❘ DOHA ❘ El lleidatà Carlos Pi-
gem afrontarà avui la ronda 
final del Commercial Bank 
Qatar Masters, del Circuit 
Europeu de Golf, que es dis-
puta a Doha, al lloc 39 a deu 
cops del capdavant. Pigem 
va presentar ahir una targeta 
de 72 cops i està amb -4 a la 
general. El líder és l’extre-
meny Jorge Campillo (-14), 
amb un cop de marge sobre 
l’escocès David Drysdale i el 
danès Jeff Winther.

Anglaterra guanya 
Gal·les i manté 
opció al títol

RUGBI

❘ LONDRES ❘ Anglaterra va acon-
seguir a Twickenham davant 
de Gal·les (33-30), l’última 
campiona, una victòria im-
prescindible per seguir as-
pirant al títol del torneig Sis 
Nacions el 2020, encara que 
continua depenent de Fran-
ça, única selecció que ha 
guanyat tots els partits fins 
ara i que avui juga a Escòcia. 
L’Irlanda-Itàlia d’aquesta jor-
nada va ser suspès.

Lebron lidera la 
victòria de Lakers 
sobre els Bucks

NBA

❘ LOS ANGELES ❘ L’aler LeBron Ja-
mes va viure una altra jorna-
da de l’NBA plena de prota-
gonisme a l’aconseguir nova 
marca històrica i posar Los 
Angeles Lakers en els play-
offs per primera vegada des 
de la 2012-2013. James va 
anotar 37 punts i va assolir 
els 34.000 en la seua carrera 
vencent els Lakers per 113-
103 als Bucks, en el duel de 
líders de conferència.

Jaume Betriu, 
segon a l’Estatal 
d’enduro

MOTOCICLISME

❘ ANTAS ❘ El pilot de Coll de Nar-
gó Jaume Betriu va iniciar 
ahir el Campionat d’Espanya 
d’enduro a Antas (Almeria) 
ocupant la segona posició 
a la classificació d’escratx, 
darrere de Josep García. A 
més, Betriu –millor rookie 
del Dakar 2020– va guanyar 
en la categoria Enduro 3 en 
la primera jornada d’aquest 
Estatal que avui continuarà 
en terres d’Almeria.

Un grup d’atletes, abans de prendre la sortida en una de les curses de la Flamicell.

Equip del Mater Salvatoris, que va aconseguir el seu sisè triomf consecutiu i el desè en tota la seua història.

L’atleta Manel Fernández va encendre el peveter. Una de les proves que es van celebrar ahir.

REDACCIÓ
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El Parc Alcalde 
Boixareu de la Pobla de Segur 
va ser ahir l’escenari de la 38 
edició de l’olimpíada Flamicell, 
en la qual el col·legi Mater Sal-
vatoris de Lleida es va adjudicar 
la victòria, la sisena consecutiva 
i la desena d’aquest centre en 
tota la història d’aquesta compe-
tició. La jornada també va veure 
com es batia un rècord històric. 
El va aconseguir l’atleta del Llei-
da UA Gerard Latorre que, en 
llançament de pes aleví masculí, 
va deixar com a millor marca 
un llançament de 9’52 metres.

El Mater Salvatoris es va 
emportar el triomf per centres 
a l’aconseguir un total de 558 
punts, mentre que el segon lloc 
va ser per al Lleida UA, amb 
240, i el tercer per al col·legi 
Santa Anna, amb 219. Quart 
va ser el CAP, amb 185 punts, 
seguit de l’INS Pobla de Segur, 
amb 120 i la Escola Els Raiers, 
sisè amb 79.

El Mater Salvatoris encade-
nava així el seu sisè triomf, ja 
que ha guanyat de forma con-

La festa de la Flamicell
El Mater Salvatoris guanya a la Pobla de Segur per sisena vegada consecutiva i 
acumula deu triomfs || Gerard Latorre, del Lleida UA, bat un rècord històric
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secutiva el 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019 i 2020. Suma amb 
el d’ahir deu triomfs a la Flami-
cell, ja que també es va imposar 
en les edicions del 2005, 2011, 
2012 i 2013. El 2014 la victòria 
va ser per a l’IES Pobla de Segur.

En la jornada d’ahir van pren-

dre part onze centres i clubs en 
miniatletisme i 16 en la com-
petició d’atletisme, en les cate-
gories alevina, infantil i cadet. 
Quant al nombre d’atletes par-
ticipants van ser 150 en infantil, 
300 en miniatletisme i 300 en 
atletisme.

L’organització d’aquest clàssic 
esdeveniment esportiu escolar 
correspon a l’ajuntament de 
la Pobla de Segur, l’Escola Els 
Raiers i l’Ampadel centre, amb 
la col·laboració del Consell Es-
portiu del Pallars Jussà, consell 
comarcal i Diputació.
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