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Presenten una candidatura 
per dirigir la UE Tàrrega
Formada per membres de l’Escola de Futbol i directius dimitits de 
l’anterior junta || Si no en sorgeix una altra, serà proclamada el dia 10

FUTBOL SEGONA CATALANA

FRANCESC GASULL
❘ TÀRREGA ❘ Membres de l’Escola 
de Futbol i directius dimitits 
de l’anterior junta directiva 
que presidia Joan Amorós, en-
tre d’altres, formen part de la 
primera candidatura a les elec-
cions de la UE Tàrrega del dia 
22, que va formalitzar ahir la 
seua inscripció davant de la jun-
ta electoral.

Aquesta candidatura s’ha 
inscrit sota el nom de “Futbol, 
de Tàrrega” i, en el cas de ser 
l’única presentada, seria procla-
mada guanyadora dijous vinent 
dia 10.

En un comunicat, la candida-
tura es defineix com “la suma 
de voluntats amb l’objectiu de 
tirar cap endavant un projecte 
en comú i que té com a finalitat 
la gestió global de l’entitat”.

Ara per ara no han transcen-
dit els noms dels components 
de la candidatura, però segons 
ha pogut saber aquest diari, el 
grup l’encapçala Gerard Caro 
Cabrera, de l’Escola de Futbol.

L’expresident Joan Amorós.

Una de les curses que es van disputar diumenge en el Cros Intercomarcal de Tremp.

Així mateix, quant al pro-
grama d’aquesta candidatura, 
segons el comunicat, es pretén 
que “a nivell esportiu l’escola 
de futbol tingui un paper impor-
tant, sent l’objectiu final que el 
primer equip de la UE Tàrrega 
pugui nodrir-se del major nom-
bre jugadors procedents d’ella”.

Val a recordar que l’EF Tàr-
rega i la UE Tàrrega són dos 
entitats independents i així se-
guiran a nivell econòmic si venç 
aquesta candidatura. 

Aquestes eleccions van ser 
convocades després de la nega-
tiva de la massa social a aprovar 
el pressupost de la present tem-
porada en l’assemblea extraor-
dinària celebrada el passat 30 
d’octubre.

Joan Amorós, que va accedir 
a la presidència del Tàrrega l’1 
de setembre del 2008, va reco-
nèixer després de l’esmentada 
assemblea que, si bé encara ho 
està meditant, no creu que es 
presenti a la reelecció.

LES CLAUS

Convocatòria d’eleccions

❚  L’anterior president Joan 
Amorós es va veure abocat a 
convocar eleccions el dia 22 al 
no aprovar-se el pressupost.

Una candidatura de moment

❚ La formen membres de l’Esco-
la de Futbol i directius dimitits 
de l’anterior junta.

El Cros Intercomarcal de Tremp reuneix 
gairebé 400 atletes de tot Lleida
REDACCIÓ
❘ TREMP ❘ Prop de 400 atletes de 
les comarques de Lleida es van 
donar cita diumenge passat en 
el Cros Intercomarcal de Tremp, 
prova dels Jocs Esportius Esco-
lars de Catalunya i també in-
closa en el Circuit Lleidatà de 
Cross-Trofeu Diputació. 

La competició va ser organit-
zada per l’ajuntament de Tremp 
i el consell esportiu del Pallars 

Jussà amb la col·laboració del 
consell comarcal i l’agrupació 
de consells esportius lleidatans.

En la cursa oberta masculina, 
el triomf va ser per a Hassan 
Hammoumi, de l’IES La Pobla 
de Segur, al davant de Dani 
Cambero (AA Xafatolls) i José 
Alba (Tremp-Ronnres). 

En la femenina va guanyar 
Joanna Okarma (Xafatolls), 
seguida de Karina Abatedaga 

(independent) i Esther Soldevila 
(independent). 

En veterans els vencedors 
van ser Juan Luis Pérez i Núria 
Ribalta.

En juvenils es van imposar 
Àlex Catalán i Saliha Touda-
ni; en cadets, Salvador Llobet 
i Maria Mañanet; en infantils, 
Gerard Farré i Aida Alemany; 
en alevins, Mohamed Hammou-
mi i Júlia Díaz.

ATLETISME COMPETICIÓ


