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❘ lleiDa ❘ Els aficionats lleidatans 
podran gaudir, el proper dia 28, 
dels millors planters del futbol 
espanyol. Les instal·lacions de 
l’AEM i de l’Atlètic Segre acolli-
ran la fase final de la Copa At-
las Energía, amb la participació 
de setze equips en la categoria 
benjamina i vint-i-quatre en la 
categoria alevina. No faltaran a 
la cita clubs com el Barcelona, 
l’Espanyol, el València, el Ma-
llorca, el Vila-real, el Saragossa 
o el Cornellà.

Néstor Gutiérrez, director 
general d’Atlas Energía, orga-
nitzador del torneig, amb la 
col·laboració del Grup SEGRE, 
destaca el nivell dels equips par-
ticipants. “Es tracta d’un torneig 
que té un nivell més alt que el 
MIC, ja que en la competició que 
es disputa a la Costa Brava per 
Setmana Santa hi ha clubs po-
tents, però la resta són els que 
paguen la quota d’inscripció. 
Aquí, a la Copa Atlas Energía, 
tots els equips tenen un nivell 
elevat, ja que a banda dels grans 
clubs que entren directament en 
la fase final la resta són els que 
s’hi han guanyat la presència 
classificant-se a la fase prèvia, 
en la qual van prendre part més 
de cent equips”, va destacar.

Néstor Gutiérrez recorda 
que, a part de clubs com el Bar-
celona, l’Espanyol, el Saragossa 
o el València, competeixen en 

aquesta fase final el Vila-real, el 
Mallorca o el Cornellà, així com 
l’equip de l’escola que l’exinter-
nacional francès Fabien Barthez 
té a Luchon.

Gutiérrez destaca que, a més 
de l’alt nivell competitiu, el tor-
neig generarà una nombrosa 
presència d’aficionats. “En la 

fase prèvia, que es va disputar 
a Lleida i Cornellà, van prendre 
part 1.500 jugadors, d’un cente-
nar d’equips, mentre que en la 
fase final calculem que, encara 
que no hi haurà tants equips, 
passaran al llarg de la jornada 
unes 6.000 persones, ja que la 
presència d’equips com el Barça 
o l’Espanyol atreu sempre molts 
espectadors.”

Gutiérrez va tenir també pa-
raules d’afecte cap a Xavi Pérez, 
l’amic de Carles Puyol que va 
morir recentment. “Era un gran 
col·laborador del torneig i ha 
sigut una enorme pèrdua”, va 
destacar.
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❘ la Seu D’urgell ❘ Més de 250 es-
portistes competiran, aquest 
dissabte vinent, en el VIII Tor-
neig Ciutat de la Seu d’Urgell 
de bàsquet per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, que es 
disputa al Palau Municipal d’Es-
ports de la capital urgellenca.

El torneig, que s’emmarca 
dins del projecte Airam, de l’AE 
Sedis Bàsquet, es va presentar 
ahir i l’alcalde de la capital de 
l’Alt Urgell, Albert Batalla, va 
explicar que “des de l’ajunta-
ment fem una crida a tots els 
urgellencs perquè participin en 
aquesta festa anual, omplint les 
grades del Palau d’Esports per 
animar els nois i les noies dels 

dos equips del Sedis Airam par-
ticipants en el torneig”. 

Batalla va destacar l’“excel-
lent treball d’integració d’aques-
tes persones gràcies al projecte 
Airam, a través d’un esport tan 
propi de la Seu d’Urgell com és 
el bàsquet”.

El coordinador del projecte, 
Climent Baraut, va explicar que 

“el torneig, que es va iniciar fa 
vuit anys amb quatre equips, ha 
anat incrementant la participa-
ció i tots els que hi prenen part 
volen repetir”. 

Així, dissabte es donaran cita 
a la Seu d’Urgell divuit equips, 
en representació de dotze clubs 
catalans i un de procedent 
d’Andorra.

Pere Porta, Albert batalla i climent baraut, en la presentació.


