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Niubó elegei x Coste s com a delega t 
El secretar i genera l d'Esport s de la Generalita t visit a avui Lleid a per 

primer a vegad a i fará oficia l el nomenamen t d'aques t catedráti c d'IIMEFC 

JOSÉ CARLOS MONGE 
LLEID A 

El secretari general d'Esports de 
la Generalitat, Rafel Niubó, fa-
rá oficial avui el nomenament 
del catedrátic d'LNEFC Antoni 
Costes com a nou delegat terri-
torial d'Esports a Lleida, com va 
avancar SEGRE. 

Niubó fará avui la seua pri-
mera visita oficial a Lleida, que 
aprontará per entrevistar-se amb 
les diferents institucions i a les 
17.00 hores anunciará a la seu 
de la representació territorial 
d'esports el nomenament de 
Costes com a successor de Jo-
sep Maria Roy, últim delegat del 
Govern de CiU. Niubó també 
explicará, en aquesta compa-
reixenca, les principáis línies 
d'actuació que s'ha proposat el 
Govern de la Generalitat en ma-
teria esportiva. 

Antoni Costes, de 46 anys, és 
catedrátic de didáctica a 
l'INEFC de Lleida. Encara que 
nascut a la localitat tarragonina 
d'Amposta, está establert a 
Lleida des del 1989 i és mem-
bre fundador deis Castellers de 
Lleida. Llicenciat en educació 
física i doctor en ciéncies de 

Lesdade s 

PROFESSIÓ 
 Antoni Costes és 

catedrátic de didáctica 
a l'INEFC de Lleida. 

SUCCESSIÓ 
 El lleidatá succeeix en 

el carree Josep M. Roy. 

TRAJECTÓRI A 
 Va náixer a Amposta 

fa 46 anys i viu a Lleida 
des del 1989. 

l'educació, está casat i és pare de 
dos filis, Gélia, de 16 anys, i Ar-
nau, de 7. 

La visita de Niubó s'iniciará 
a les 11.45 hores a la Diputació, 
amb una trobada amb el presi-
dent, Isidre Gavín, i continua-
rá a les 12.00 a la Paeria, amb 
una (entrevista amb l'alcal-
de, Ángel Ros, els portaveus 

Anton i Costes , catedráti c de l'INEFC de Lleida . 

deis grups municipals i la regi-
dora d'Esports, Montse Parra. 
A les 13.00 hores, visitará les 
instal-lacions de l'INEFC i s'en-
trevistará amb el director, Joan 
Palmi. Finalment, a les 14.00 
hores, revisará la residencia 
d'esportistes del Márius Tor-
res. 

A la tarda, després de fer pú-

blic el nom de Costes, imparti-
rá una conferencia a la sala d'ac-
tes de la delegació del Govern 
sota el títol de La transversalitat 
al model esportiu de Catalunya, di-
rigida a l'entramat esportiu de 
les comarques lleidatanes. 
Niubó estará acompanyat peí 
delegat del Govern a Lleida, 
Jaume Gilabert.» 


