
futbol  Copa Atlas Energia

Espanyol i Barça, campions
Els dos equips de Barcelona s’enduen la I Copa Atlas Energia 
en aleví i benjamí derrotant ambdós a un gran València
Els camps de l’AEM i l’Atlètic 
Segre van acollir un torneig 
de molta qualitat i que va 
fer gaudir als espectadors.

Lleida
rEdACCIó
L’Espanyol en categoria aleví i el 
FC Barcelona en categoria benj-
maí van ser els campions de la I 
Copa Atlas Energia, disputada als 
camps de l’Atlètic Segre i l’AEM.

En el torneig aleví van par-
ticipar 24 equips dividits en sis 
grups; els campions de cada grup 
–Reus Deportiu, Mallorca, Espan-
yol, Nàstic de Tarragona, Nàstic 
de Manresa i Atlètic Segre– i els 
dos millors segons –Villarreal i 
València– van passar als quarts 
de final. En aquests, el Reus va 
vèncer el Villarreal (1-0), l’Espan-
yol al Mallorca (2-1), el Nàstic de 
Manresa al Nàstic de Tarragona 
als penals després d’un 1-1 i el 
València a l’Atlètic Segre (1-0). 
En les semifinals, l’Espanyol va 
golejar el Reus (6-1) i el València 
va vèncer el Manresa (1-0). En la 
gran final, l’Espanyol i el València 
van oferir un gran partit que va 
decidir-se amb un gol al darrer 
instant (2-1). El millor jugador fou 
Bruno Carcaño, del Reus, el millor 

porter Biel Nolla, també del Reus, 
i el màxim golejador va ser Karin 
Tunde, de l’Espanyol.

Al torneig benjamí, van parti-
cipar setze equips dividits en qua-
tre grups i es classificaven els dos 
primers. Barça i Reus del grup A, 
Cornellà i Gimnàstic de Manresa 
del B, València i Igualada del C, i 
Vic i Atlètic Segre del D, van ser 
els que van passar a la fase final, 
en la qual el conjunt blaugrana va 
mostrar molta superioritat sobre 
tots els seus rivals. Als quarts van 
superar l’Atlètic Segre, que havia 

fet una gran fase de grups, amb 
autoritat (5-0). El Reus es va des-
fer del Vic (3-1), el Cornellà de 
l’Igualada (2-0) i el València del 
Nàstic de Manresa (1-0). A les 
semifinals, el Barça va vèncer el 
Reus (4-1) i el València va classi-
ficar-se per la final als penals da-
vant el Cornellà (0-0). A la gran 
final el Barça va golejar sense 
contemplacions (8-0). El millor ju-
gador va ser Pau Prim de Barça, el 
millor porter Iker Diestro del Cor-
nellà i el màxim golejador Marc 
Guiu del Barça.

FOTO: esportlleida.com / L’actor Jordi Rios, del popular programa Crackòvia, va visitar els joves jugadors
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futbol  torneig Artesa de Segre

El conjunt del Bages va procla-
mar-se campió de la quarta edi-
ció del Torneig de futbol Base 
d’Artesa de Segre, que al llarg 
del diumenge passat es va dispu-
tar en la categoria aleví amb una 
notable presència de públic i un 
gran nivell d’organització. El tor-
neig va gaudir d’una participació 
de luxe, tant a nivell de la pro-
vincia de Lleida, com de la resta 
de Catalunya i l’Aragó, amb dotze 
equips inscrits que van donar un 
magnífic nivell futbolístic. 

Durant la competició es van 
viure partits molt emocionants i 
amb força qualitat i el Gimnàstic 

Manresa va demostrar més en-
cert que els seus rivals en les da-
rreres el·liminatories, enduent-se 
la victòria per davant del FIF Llei-
da, mentre que el CF Balaguer 
va ser tercer i el Lleida Esportiu 
quart. 

La resta de la classificació la 
completen, de més a menys, At-
lètic Segre, CF Igualada, SE AEM, 
Real Zaragoza, UD Fraga, EF Arte-
sa de Segre, EF Pallaresos i, final-
ment, EF River Monzón. 

També van entregar-se, per 

part de l’alcalde la localitat de la 
Noguera, Mingo Sabanés, de la 
regidora d’Esports Maria Cuso-
la, el subdelegat de la Federació 
Catalana de Futbol a Lleida Jordi 
Solé i del president i el vicepresi-
dent de l’Escola de futbol,  Jaume 

González i Ricardo Leone, els pre-
mis al millor jugador del torneig, 
que va ser per Sergio Sandoval 
del Gimnàstic Manresa, al millor 
porter, que fou Àlex Terré del CF 
Balaguer, i al Fair Play per equips 
pel FIF Lleida. 

El Gimnàstic 
de Manresa es 
proclama campió 
del torneig 
d’Artesa de Segre

FOTO: A. Monterroso / El Gimnàstic Manresa va mostrar un gran encert golejador i el Balaguer va fer un magnífic torneig
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