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redacció
❘ cervera ❘ Encara en l’any del cen-
tenari, el Cervera enceta amb 
ambició el repte d’aquesta no-
va temporada, i és que, després 
d’una discreta vuitena plaça ob-
tinguda en el curs anterior, el 
club de la Segarra vol estar a la 
part alta. “Fa quatre anys, vam 
començar amb l’objectiu de la 
permanència, i aquest any hi ha 
il·lusió per quedar més amunt”, 
va afirmar l’entrenador, Rubén 
Fernández, que complirà la 
quarta temporada al capdavant 
del club verd-i-blanc. Tanma-
teix, el tècnic va advertir que 
es tracta d’“una Lliga igualada, 
amb camps molt difícils, per la 
qual cosa serà molt complicat 
sumar a tots”. Per aconseguir la 
seua meta, el Cervera disposa 
aquesta temporada de vint-i-
cinc efectius a la plantilla, dels 
quals un total de deu han arri-
bat aquest estiu procedents del 
planter o d’altres equips de la 
categoria, com l’Alcarràs, l’Ar-
tesa, el Tàrrega o el Castellserà. 
“Estem molt contents, perquè 
hem fet bones incorporacions”, 
va afirmar l’entrenador cerverí. 
En la pretemporada, el Cervera 
ha quallat bones actuacions ba-
tent-se amb equips de categoria 
superior, com és el cas del Bor-
ges, al qual va guanyar 3-2, o 
l’Alpicat, amb el qual va empa-
tar 0-0. La competició comen-
çarà per als de la Segarra diu-
menge vinent, 3 de setembre, a 
les 18.00 h, visitant l’Organyà.

Un històric amb ambició
CE Cervera. Després de complir el centenari, el club de la Segarra vol millorar la vuitena 
posició de la temporada passada i no descarta objectius més alts en aquesta campanya

futbol segona catalana

el cervera compta amb una plantilla nombrosa en la qual hi ha deu cares noves respecte a la temporada passada.

La PLaNTiLLa

NOM EDAT DEMARCACIÓ PROCEDÈNCIA

césar Peña 20 Porter cervera
Savio Xavier 31 Porter alcarràs
aleix roqué 17 Defensa cervera Juv.
adrià Moncusí 27 Defensa cervera
Toni alias 27 Defensa cervera
albert Palau 23 Defensa Sense ant.
Dídac Porredón 29 Defensa cervera
Pere recasens 26 Defensa cervera
albert agramunt 23 Defensa Tàrrega
Sergi Lluís 25 Defensa Tàrrega
Xavi Ferrer 22 Defensa cervera
aleix clos 22 Defensa cervera
cesc vila 20 Mig Magraners

NOM EDAT DEMARCACIÓ PROCEDÈNCIA

Sergi Marín 32 Mig cervera

Gerard Mases 19 Mig cervera

Àngel Graells 31 Mig cervera

Jaume costa 22 Mig eF Tàrrega

Santi chica 24 Mig cervera

Genís Guixé 25 Mig artesa de S.

aleix vilatubà 41 Mig cervera

carlos Prieto 19 Davanter cervera

Ivan Marín 25 Davanter castellserà

Ivan Zurita 28 Davanter cervera

Josep Oriol condal 19 Davanter cervera B

vicente Manzambi 25 Davanter cervera
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z encara que la mitjana d’edat de 
la plantilla és de 25 anys, hi ha un 
elevat contrast entre joventut i ex-
periència que pot ser clau aquesta 
temporada.

ICG Software 
patrocinarà  
els 22 equips 
del Mig Segrià
Club que aglutina 
cinc poblacions

futbol esPort de base

L’acord de patrocini d’icg amb el ce Mig Segrià es va presentar ahir a Torrefarrera.

redacció
❘ TOrreFarrera ❘ El grup tecnolò-
gic ICG Software patrocinarà 
aquesta temporada els vint-i-
dos equips de futbol base del 
Club Esportiu Mig Segrià, una 
entitat que aglutina les poblaci-
ons de Torrefarrera, Rosselló, 
Alguaire, Benavent i Vilano-
va de Segrià. L’acord, d’un any 
de durada, el van firmar ahir 
el president d’ICG, Andreu Pi; 
el president del CE Mig Segrià, 
Jaume Vila, i l’alcalde de Torre-
farrera, Jordi Latorre.

El CE Mig Segrià compta 
amb un total de 250 jugadors 
repartits en dos equips de cate-
goria debutant (futbol 5), quatre 

prebenjamins, quatre més ben-
jamins i sis alevins (futbol 7), 
i tres infantils, dos cadets i un 
juvenil (futbol 11). El president 
del club, Jaume Vila, va assegu-
rar que “és una satisfacció per 

al club comptar amb un patroci-
nador com ICG, que és present 
a tot el món”. Per la seua part, 
el president d’ICG, Andreu Pi, 
va explicar que “a ICG tenim 
interès a afegir-nos al projec-

te esportiu d’aquest club per la 
nostra vinculació amb Torre-
farrera, amb el Segrià i amb el 
conjunt del territori”. A l’acte va 
assistir, entre d’altres, el vice-
president de l’FCF, Jordi Terés.

Dos lleidatans  
a l’Europeu  
de Joves de 
Romania

escacs

❘ LLeIDa ❘ Guerau Massagué i 
Josep Oms, com a entrena-
dor, seran els representants 
lleidatans a l’Europeu de Jo-
ves d’Escacs, que es dispu-
tarà a partir de dimarts a la 
ciutat romanesa de Mamaia. 
Massagué, jugador del Club 
Escacs Lleida, es va procla-
mar campió de Catalunya en 
categoria sub-14, mentre que 
a l’Estatal va aconseguir els 
punts necessaris per anar a 
la cita continental. Guerau 
Masssagué s’ha convertit, ai-
xí, en una de les millors pro-
meses lleidatanes i un dels 
jugadors destacats de la se-
ua categoria d’àmbit estatal, 
en què destaca per la capa-
citat de treball. Al Campio-
nat d’Europa, afrontarà una 
partida diària durant els nou 
dies de competició.




