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Campionat de futbol baSe

La ciutat de Lleida acull la fase 
final del campionat de futbol base 
copa atlas Energia, organitzat per 
aquesta entitat i amb la col·laboració 
del Grup Segre. tindrem a casa nostra 
un dels tornejos més prestigiosos en el 
seu ram, tant pel nivell esportiu dels 
equips participants, una quarantena 
de les categories Benjamí i aleví, com 
pel nombre de d’assistents, calculat en 
unes 6.000 persones.

La finalitat de la copa atlas Ener-
gia, que a casa nostra  tindrà lloc a 
les instal·lacions de l’aEM i l’atlètic 
Segre, no és altra que oferir al jovent 
una experiència futbolística apassio-
nant i una proposta pedagògica que, 
a la llarga, incidiran positivament en 
el planter d’on sorgiran els grans fut-
bolistes del demà. 

Les comarques de Lleida estan as-

solint uns nivells esportius importants 
en tots els camps –ja sigui en la com-
petició d’alt nivell, en l’esport amateur 
d’elit o en l’esport de base–, fins al 
punt que l’esport s’ha convertit en un 
potent agent de dinamització social i 
econòmic de municipis i comarques. 
Per això és tan important la implicació 
de tots nosaltres, a nivell personal i 
institucional, amb l’esport i en tots els 
àmbits en què es manifesta.

com a president de la Diputació de 
Lleida, celebro que iniciatives com 
la copa atlas Energia tinguin lloc a 
casa nostra, al mateix temps que en-
coratjo els organitzadors a continuar 
treballant i participant d’aquest es-
deveniment, les connotacions socials 
i convivencials del qual ultrapassen a 
bastament el seu ja de per si elevadís-
sim valor esportiu. 

PEr a Lleida és un honor acollir la fase 
final de la copa atlas Energia que es de-
senvoluparà en els camps de dos grans 
clubs de la ciutat representatius del futbol 
base, l’atlètic Segre i l’aEM. Ens complau 
donar-vos, una vegada més, la benvingu-
da, en primer lloc, per la qualitat esportiva 
d’aquesta cita, coneguda com la champi-
ons del futbol base. Però molt especial-
ment, pel profund treball que dueu a terme 
en aquesta competició on s’incideix molt 
en la importància del joc net i els valors es-
portius de respecte als companys d’equip, 
els contraris i els àrbitres. 

Lleida és una ciutat esportiva al cent 
per cent, amb un ajuntament plenament 
compromès amb la promoció de l’esport 
com a part fonamental de la formació i del 
desenvolupament integral de la persona, 
sobretot, dels infants i dels joves. L’ajun-
tament de Lleida, amb els seus programes 

esportius i amb les 126 instal·lacions es-
portives municipals, intenta que l’activitat 
física estigui a l’abast de tothom, perquè el 
conjunt de la ciutadania pugui gaudir dels 
valors que l’esport atresora més enllà del 
treball físic, la superació personal, el tre-
ball en equip, la solidaritat, la disciplina.

clubs i famílies esportives com són l’at-
lètic Segre –amb una extensa experièn-
cia en l’organització de competicions de 
futbol base a Lleida, en ocasions, de cai-
re internacional– i l’aEM són, sense cap 
mena de dubte, puntals d’aquesta ciutat 
de profunda vocació i esperit esportiu 
que estem construint entre tots. 

una vegada més, gràcies per comptar 
amb Lleida per acollir la fase final de la 
vostra competició i, també, per la con-
tribució que feu a la societat organitzant 
aquesta copa atlas Energia, que és un 
referent esportiu i cívic.

Àngel Ros i Domingo / Paer en caP Joan Reñé i Huguet / PresiDent De la DiPutació De lleiDa   
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www.copaaltlasenergia.com /copaaltlasenergia/ #cOPaatlasenerGia

redaCCió
❘ lleiDa ❘ Els aficionats lleidatans 
al futbol podran disfrutar demà 
dissabte, dia 28, de les millors 
promeses del futbol estatal. Els 
millors planters s’enfrontaran 
en la segona edició de la copa 
atlas Energia, que organitzen 
l’emprea atlas Energia en col-
laboració amb el Grup SEGrE. 
Seran 24 equips en categoria 

alevina, que jugaran la fase 
de grups a les instal·lacions de 
l’aEM, mentre que els quarts 
de final, semifinals i final es 
disputaran a l’at. Segre. En la 
categoria benjamina prenen 
part 16 equips i la totalitat de 
la competició es desenvolupa a 
l’at. Segre.

En alevins destaca la pre-
sència de València, Vila-real, 

Mallorca, Espanyol, Saragossa, 
Sevilla i l’escola Fabien Barthez, 
mentre que en benjamins parti-
cipen Fc Barcelona, Vila-real, 
València, l’Escola Fabien Bar-
thez i cornellà, campió de la 
passada edició. tots els altres 
equips, entre aquests diversos 
de lleidatans, van aconseguir el 
pas en la fase d’ascens disputada 
fa uns mesos.

aquest fet dóna al torneig 
un nivell més alt, segons expli-
ca Néstor Gutiérrez, conseller 
delegat d’atlas Energia. “És un 
torneig d’un gran nivell perquè, 
al contrari de competicions com 
el Mic, on participa qui s’ho pot 
pagar, aquí els equips han de 
guanyar-se la seua participa-
ció.” Per això convida els lleida-
tans a disfrutar d’aquesta com-

petició. “Volem millorar cada 
any, però per a això també és 
important comptar amb el su-
port del públic.”

Lleida televisió oferirà diu-
menge (12.30) les dos finals i 
una semifinal de cada catego-
ria. La locució anirà a càrrec de 
Josep Felis, amb comentaris de 
Bojan Krkic pare i d’Oriol Jové 
a peu de camp.

Un Mundialet a Lleida
La segona Copa Atlas Energia reuneix demà a Lleida els millors equips benjamins i alevins

el Cornellà va ser el 
guanyador de la 
primera edició 
benjamina.
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La Secció esportiva aeM agraeix a 
atlas energia el gran esforç realitzat en 
la creació de la copa atlas energia. Per 
a nosaltres, com a club dedicat des de fa 
molts anys a la promoció de l’esport de 
base, és una satisfacció poder aportar el 
nostre granet de sorra perquè aquesta 
competició sigui possible.

ens omple d’orgull poder col·laborar, 
juntament amb l’atlètic Segre, en l’orga-
nització d’aquest gran torneig que comp-
ta amb la participació d’equips d’un gran 
prestigi. Durant aquesta jornada, petits 
jugadors, que potser el dia de demà pu-
guin arribar a ser grans figures dins del 
futbol professional, mostraran el seu 
potencial a Lleida. ara és el moment 
de gaudir, ells com a jugadors que estan 
en fase de formació. els pares, fer-ho 
veient com els seus fills s’ho passen bé 
fent el que més els agrada, jugar a futbol. 

i el públic lleidatà, gaudint dels grans 
partits que sens dubte ens oferiran, tant 
els equips de categoria benjamí com 
els d’aleví.

com a club, el nostre desig és poder 
continuar col·laborant durant molts 
anys en la celebració d’un torneig que 
té els elements necessaris per ser un 
dels més importants del país. Des de 
la Secció esportiva aeM, donarem el 
nostre suport aportant el nostre treball 
i la nostra il·lusió.

com a president de l’aeM, m’agra-
daria demanar als aficionats lleidatans  
que no deixin passar l’oportunitat de 
gaudir d’un torneig amb grans equips, 
els millors de cada categoria. Serà, tam-
bé, la forma d’ajudar en un torneig que 
mereix l’esforç de tots perquè seguei-
xi creixent. Us esperem a tots amb els 
braços oberts.

sergio gonzález arroyo / presiDent De la se aem

BenvoLgUtS aMicS, aquest dissab-
te dia 28 de maig esdevindrà una data 
especial per al club atlètic Segre i per 
a tots els amants del futbol base, arriba 
la copa atlas energia, que engloba el 
nostre torneig en categoria benjamí, que 
celebrarà la seva XXvii edició, sent el 
degà dels tornejos que s’organitzen en 
les nostres contrades, i també la cate-
goria aleví.

La copa atlas energia ha endegat 
una nova forma de fer en el futbol base 
lleidatà, la col·laboració entre entitats, 
en aquest cas entre el nostre club, la Se 
aeM i la Ue cornellà, per a l’organit-
zació d’esdeveniments que a la fi seran 
grans espectacles esportius.

en aquesta edició en categories ben-
jamí i aleví hi hauran participat, en-
tre la fase prèvia del dia 6 de febrer i 
la fase final d’aquest 28 de maig, 124 

equips provinents d’arreu de catalunya 
i espanya i també de França, destacant 
UD cornellà, Se aeM i club atlètic 
Segre com a organitzadors, i entre els 
38 equips finalistes, Fc Barcelona, 
Rce espanyol, Reial Saragossa, RcD 
Mallorca, valència cF, vila-real cF, 
Sevilla Fc, École Fabien Barthez, etc., 
que suposen més de 1.400 jugadors. Un 
esdeveniment de primera magnitud que 
hem d’apreciar en tota la seua dimensió.

Des de sempre el nostre club ha mirat 
el futur des del propi esforç, l’ajut insti-
tucional i la iniciativa privada, i aquest 
cas és un fidel reflex, sobretot des de 
l’iniciativa privada amb l’empresa atlas 
energia, que des del primer moment ha 
cregut en el futbol base donant tot el 
seu suport i patrocini perquè la ciutat 
de Lleida esdevingui un referent en el 
futbol base. 

ramon Joan Farrús siscart / 
presiDent Del ClUB atlÈtiC seGre

Campionat de  futbol base 2016

Categoria alevina

Es classifiquen a les finals

grup A

ValÈnCia CF
Ce manresa

reUs DeportiU
Ue sant ilDeFons

pUnts Gols

ClassiFiCat pUnts 1r GrUp a

2n GrUp apUnts

 9.00 reUs DeportiU  - Ue sant ilDeFons 1
 9.30 ValÈnCia CF - Ce manresa 1
 1.00 ValÈnCia CF - reUs DeportiU 1
 12.00 Ce manresa - reUs DeportiU 1
 13.00 ValÈnCia CF - Ue sant ilDeFons 1
 14.30 Ce manresa - Ue sant ilDeFons 3

hora Camp

grup B

Vila-real CF
rCD mallorCa

se aem
CD la Floresta

pUnts Gols

ClassiFiCat pUnts 1r GrUp B

2n GrUp BpUnts

 9.00 se aem  - CD la Floresta 2
 10.00 Vila-real CF - rCD mallorCa 2
 11.00 rCD mallorCa - se aem 2
 12.00 rCD mallorCa - CD la Floresta 2
 13.00 Vila-real CF - CD la Floresta 2
 14.00 Vila-real CF - se aem 2

hora Camp

grup C

rCD espanYol
UD monteCarlo

eF GaVÀ
lleiDa esportiU

pUnts 1r GrUp C

2n GrUp CpUnts

 9.00 eF GaVÀ  - lleiDa esportiU 3
 10.00 rCD espanYol - UD monteCarlo 3
 11.00 rCD espanYol - eF GaVÀ 3
 12.00 UD monteCarlo - lleiDa esportiU 3
 13.00 rCD espanYol - lleiDa esportiU 3
 14.00 UD monteCarlo - eF GaVÀ 3

hora

1r GrUp a (100)

1r GrUp C (103)

1r GrUp e (105)

1r GrUp B (102)

1r GrUp D (104)

1r millor 2n Clas (101)

1r GrUp F (106)

2n millor 2n Clas (107)

grup D

r. saraGossa
VilaDeCans UD

iGUalaDa CF
Gim. De tarraGona

 10.00 r. saraGossa  - VilaDeCans UD 1
 10.30 iGUalaDa CF - GimnÀstiC De tarraGona 1
 11.30 r. saraGossa - iGUalaDa CF 1
 12.30 VilaDeCans UD - GimnÀstiC De tarraGona 1
 13.30 r. saraGossa - GimnÀstiC De tarraGona 1
 14.30 VilaDeCans UD - iGUalaDa CF 1

pUnts Gols

hora

ClassiFiCat pUnts 1r GrUp D

2n GrUp DpUnts

Camp

grup e

seVilla CF
GimnÀstiC manresa

CF BalaGUer
Ue CornellÀ

pUnts Gols

ClassiFiCat pUnts 1r GrUp e

2n GrUp epUnts

 9.30 seVilla FC  - GimnÀstiC manresa 2
 10.30 CF BalaGUer - Ue CornellÀ 2
 11.30 seVilla FC - CF BalaGUer 2
 12.30 GimnÀstiC manresa - Ue CornellÀ 2
 13.30 seVilla FC - Ue CornellÀ 2
 14.30 GimnÀstiC manresa - CF BalaGUer 2

hora Camp

grup F

BsD FaBien BartheZ
oar ViC

atlÈtiC seGre
rÀCinG sarriÀ

pUnts 1r GrUp F

2n GrUp FpUnts

 9.30 BsD FaBien BartheZ  - oar ViC 3
 10.30 atlÈtiC seGre - raCinG sarriÀ 3
 11.30 atlÈtiC seGre - BsD FaBien BartheZ 3
 12.30 oar ViC - raCinG sarriÀ 3
 13.30 BsD FaBien BartheZ - raCinG sarriÀ 3
 14.00 atlÈtiC seGre - oar ViC 1

hora

Grups
grup A grup B grup C

grup D grup e grup F

ValÈnCia CF
Ce manresa

reUs DeportiU
Ue sant ilDeFons

r. saraGossa
VilaDeCans UD

iGUalaDa CF
GimnÀstiC tarraGona

Vila-real CF
rCD mallorCa

se aem
CD la Floresta

seVilla CF
GimnÀstiC manresa

CF BalaGUer
UD CornellÀ

rCD espanYol
UD monteCarlo

eF GaVÀ
lleiDa esportiU

BsD FaBien BartheZ
oar ViC

atlÈtiC seGre
rÀCinG sarriÀ

les rondes finals de la tarda se celebraran a l’estadi de l’atlètic segre

Camp

 17.00 1r GrUp a (100)   - 1r millor 2 Clas. (101) 1

 17.00 1r GrUp B (102)   - 1r GrUp C (103) 2

 17.30 1r GrUp D (104)   - 1r GrUp e (105) 1

 17.30 1r GrUp F (106)   - 2n millor 2 Clas. (107) 2

hora

quArtS De FinAl

Camp

18.30 GUanYaDor 100-101 (108)   - GUanYaDor 102-103 (109) 1

19.00 GUanYaDor 104-105 (110)   - GUanYaDor 106-107 (111) 2

hora

SeMiFinAlS

 19.00 perDeDor 108-109   - perDeDor 110-111 1
hora

3r i 4t lloCS

 20.00 GUanYaDor 108-109   - GUanYaDor 110-111 1
hora

grAn FinAl
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Des D’AtlAs energia tenim molt clar 
que la nostra política d’esponsorització 
d’esdeveniments esportius passa forço-
sament per apostar pels temes socials, 
educatius, d’esport i de territori. el cam-
pionat de futbol base per a nosaltres re-
flecteix clarament, a diferència d’altres 
campionats d’elit a nivell estatal, la nos-
tra aposta social perquè tots els equips 
independentment de les seues possibi-
litats econòmiques tinguin l’oportuni-
tat de competir amb grans clubs com el 
Barça, sevilla, espanyol, València, etc., 
i és per això que vam decidir ja al seu 
dia poder fer unes fases prèvies classi-
ficatòries totalment gratuïtes. 

D’altra banda, a nivell educatiu vam 
apostar per introduir la figura de l’equip 
Fair Play, aconseguint d’aquesta manera 
premiar les bones conductes esportives.

A nivell esportiu hem aconseguit por-

tar a lleida el millor nivell estatal de 
futbol base que actualment existeix i 
hem de tenir clar que, actualment, el 
millor futbol base mundial està a es-
panya i, particularment, a Catalunya. I 
finalment a nivell de territori, tot i que 
Atlas energia està establerta a nivell 
estatal, tenim molt clar on hem nascut 
i on volem viure, que és a la ciutat de 
lleida i és per això que, tot i que tenim 
moltes ofertes per traslladar aquest cam-
pionat a altres territoris, ens mantenim 
ferms a apostar per lleida. també volem 
agrair a tots els col·laboradors, tan pri-
vats com públics, que han donat suport 
a aquesta iniciativa i confiem que, de la 
mateixa manera que ho fem nosaltres, 
s’involucrin en el projecte molts anys 
més. Desitjo que tant els nens com tots 
els assistents puguin gaudir d’aquesta 
jornada i gaudir del seu esport favorit.

Néstor Gutiérrez FerNáNdez / 
Conseller Delegat atlas energia

Per A la Federació Catalana de Futbol 
és una satisfacció que empreses com 
Atlas energia duguin a terme iniciati-
ves com la Copa Atlas energia en les 
categories Aleví i Benjamí, que es farà 
a les instal·lacions dels clubs Atlètic se-
gre i se AeM.

Des de la nostra entitat, som plena-
ment conscients de la gran rellevància 
que té treballar amb consciència i seny 
la base del nostre futbol. sabem que tots 
aquests jugadors i jugadores, aquestes 
promeses, són la garantia de futur del 
futbol català. És per aquest motiu que 
aplaudim que des de la vostra empresa 
es promocioni aquest torneig Copa At-
las energia.

És important destacar i valorar la fei-
na de totes aquelles persones que han fet 
possible l’organització d’aquest torneig 
Copa Atlas energia. Gràcies a això heu 

aconseguit que aquest torneig sigui un 
referent en el futbol català.

A través d’aquest torneig Copa Atlas 
energia s’aplicarà la campanya Zero 
Insults a la Grada per tal de promou-
re un esport on es fomenti el respecte 
entre els equips participants i els arbi-
tres, així com els espectadors d’aquest 
esdeveniment.

en aquest torneig estan representades 
les escoles de futbol més destacades de 
l’esport català i nacional, per tant és 
un bon escenari per introduir aquests 
valors.

Vull acabar aquesta salutació donant 
les gràcies a tots i totes els qui feu pos-
sible aquest torneig en les categories 
Aleví i Benjamí i, alhora, m’agradaria 
encoratjar-vos a continuar amb aquest 
projecte esportiu que tant honora el 
futbol lleidatà. 

Jordi terés Arrià / Delegat i membre junta DireCtiva  
FeDeraCió Catalana De Futbol

Campionat de  futbol base 2016

Es classifiquen

Categoria benjamina
grup A 

FC barCelona
reus Deportiu

se aem
uD amistaD

punts gols

ClassiFiCat 1r grup a (100)

2n grup a (103)

 9.00 FC barCelona  - reus Deportiu 1
 9.00 se aem - uD amistaD 3
10.00 FC barCelona - sa aem 3
 11.00 reus Deportiu - uD amistaD 1
 11.30 FC barCelona - uD amistaD 2
12.00 reus Deportiu - se aem 3

hora Camp

grup C
punts gols

ClassiFiCat 1r grup C

2n grup C

 9.00 eF gavÀ  - lleiDa esportiu 3
 10.00 rCD espanYol - uD monteCarlo 3
 11.00 rCD espanYol - eF gavÀ 3
 12.00 uD monteCarlo - lleiDa esportiu 3
 13.00 rCD espanYol - lleiDa esportiu 3
 14.00 uD monteCarlo - eF gavÀ 3

Camp

grup B

vila-real CF
ue CornellÀ

ue balÀFia
gimnÀstiC manresa

punts gols

ClassiFiCat 1r grup b (104)

2n grup b (107)

 9.30 vila-real CF  - ue CornellÀ 2
 9.30 ue balÀFia - gimnÀstiC manresa 3
 10.30 vila-real CF - ue balÀFia 1
 11.00 ue Cornella - gimnÀstiC manresa 2
 11.30 vila-real CF - gimnÀstiC manresa 3
 12.30 ue CornellÀ - ue balÀFia 1

hora Camp

1r grup a (100)

2n grup a (103)

1r grup b (104)

2n grup b (107)

1r grup C (106)

2n grup C (105)

1r grup D  (102)

2n grup D (101)

grup C 

valènCia CF
uFb jÀbaC i terrassa

CF balaguer
igualaDa CF

punts gols

ClassiFiCat 

ClassiFiCat 

1r grup C (106)

2n grup C (105)

 9.30 valènCia CF  - uFb jÀbaC i terrassa 1
 10.00 CF balaguer - igualaDa CF 1
10.30 valènCia CF - CF balaguer 3
 11.00 uFb jÀbaC i terrassa - igualaDa CF 3
 12.00 valènCia CF - igualaDa CF 1
 12.30 uFb jÀbaC i terrassa - CF balaguer 2

hora Camp

grup F
punts gols

ClassiFiCat 1r grup F

2n grup F

 9.30 bsD Fabien bartheZ  - oar viC 3
 10.30 atlètiC segre - raCing sarriÀ 3
 11.30 atlètiC segre - bsD Fabien bartheZ 3
 12.30 oar viC - raCing sarriÀ 3
 13.30 bsD Fabien bartheZ - raCing sarriÀ 3
 14.00 atlètiC segre - oar viC 1

Camp

grup D

bsD Fabien bartheZ
atlètiC segre
viC riuprimer

Ce berga

punts gols

ClassiFiCat 

ClassiFiCat 

1r grup D (102)

2n grup D (101)

 9.00 atlètiC segre  - bsD Fabien bartheZ 2
 10.00 viC riuprimer reFo CF - Ce berga 2
 10.30 bsD Fabien bartheZ - viC riuprimer reFo CF 2
 11.30 atlètiC segre - Ce berga 1
 12.00 bsD Fabien bartheZ - Ce berga 2
 12.30 atlètiC segre - viC riuprimer reFo CF 3

hora Camp

Grups
grup A grup B

grup C grup D

FC barCelona
reus Deportiu

se aem
uD amistaD

valènCia CF
uFb jÀbaC i terrassa

CF balaguer
igualaDa CF

vila-real CF
uD CornellÀ

ue balÀFia
gimnÀstiC manresa

bsD Fabien bartheZ
atlètiC segre

viC riuprimer reFo CF
Ce berga

les rondes finals de la tarda se celebraran a l’estadi de l’atlètic segre

 19.00 perDeDor 108-109   - perDeDor 110-111 1
Camp

3r i 4t lloCS

 20.00 guanYaDor 108-109   - guanYaDor 110-111 1
Camp

grAN FiNAl

Camp

 16.00 1r grup a (100)   - 2n grup D (101) 1

 16.00 1r grup D (102)   - 2n grup a (103) 2

 16.30 1r grup b (104)   - 2n grup C (105) 1

 16.30 1r grup C (106)   - 2n grup b (107) 2

hora

quArtS De FiNAl

Camp

 18.00 guanYaDor 100-101 (108)   - guanYaDor 102-103 (109) 1

 18.00 guanYaDor 104-105 (110)   - guanYaDor 106-107 (111) 2

hora

SeMiFiNAlS

19.00 perDeDor 108-109   - perDeDor 110-111 1
hora Camp

3r i 4t lloCS

 19.30
guanYaDor 108-109

-
guanYaDor 110-111

hora

Camp

1

grAN FiNAl

ClassiFiCat ClassiFiCat 
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