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L’Atlètic Segre s’ha endut la sisena edició de la Copa Lleida Infantil en guanyar per 1 gol

a  3  el  CF  Balaguer  en  una  final  disputada  al  Complex  Esportiu  Antoni  Palau  de

Torrefarrera.
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La final de la sisena edició de la Copa Lleida Infantil  ha estat molt disputada en el

Complex  Esportiu  Antoni  Palau  de  Torrefarrera.  L’Atlètic  Segre  repetia  final,  però

enguany davant el CF Balaguer. Si la temporada passada van quedar subcampions de

la competició en perdre a la tanda de penals davant la UE Bordeta, aquesta vegada han

sabut remuntar i endur-se el títol davant els balaguerins. Precisament, el CF Balaguer

s’ha avançat al minut 28 gràcies al gol de Juan Navarlaz, tot i que quatre minuts més

tard, Marc Armero ha empatat el duel, posant emoció en una intensa final.



L’enfrontament s’ha decidit a la segona part, amb constants arribades a l’àrea rival de

l’Atlètic Segre. El Balaguer s’ha defensat amb encert fins que al minut 60, quan Javier

Segura ha trencat totes les defenses i ha posat per davant els blanc-i-vermells amb l’1 a

2. La superioritat de l’Atlètic Segre s’ha acabat de concretar amb el segon gol de Segura

al minut 68, establint l’1 a 3 definitiu i atorgant la Copa Lleida Infantil al seu equip.



En aquesta competició han pres part un total de 8 equips lleidatans de la categoria

Infantil. A la final han assistit el vicepresident i delegat de l’FCF a Lleida, Josep Maria

Espasa; el subdelegat de futbol territorial de l’FCF a Lleida, Sergi Vela; el subdelegat de

relacions institucionals de l’FCF a Lleida, Julià Sala; el subdelegat del Pallars, Conrad

Porté; el subdelegat del Pla d’Urgell  i  Noguera, Magí Melgosa; el delegat del CTA a

Lleida, Joan Monfort; el president de l’Atlètic Segre, David Romaní; el president del CF

Balaguer, Jaume Estrada; la diputada de la Diputació de Lleida, Helena Martínez; la

regidora  d’esports  de  Balaguer,  Gemma  Vilarasau;  l’alcalde  de  Torrefarrera,  Jordi

Latorre; el regidor d’esports de Torrefarrera, Albert Roig; i el responsable d’Atlas Energia,

Néstor Gutiérrez.
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https://www.youtube.com/watch?v=BeGr6HnBzrQ

