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Cinc instal·lacions municipals que poden acollir 14.000 persones diàries

Polisportius: l’esport al seu abast
ENRIQUE GIL

Una oferta àmplia de
serveis i instal·lacions

ta Eulàlia, entre 3.000 i 3.500. La
gestió dels polisportius té dues modalitats: o la realitza una entitat esportiva en conveni amb l’Ajuntament (Les Planes, amb l’AE L’Hospitalet; S. Eulàlia, amb l’AESE, i, en
el futur, Bellvitge, amb Bellsport) o
una empresa també en conveni (L’H
Nord, amb Eucagest), o bé la fa directament l’Organisme Autònom
Municipal d’Esports (OAME).

IMACNA

els seus directors, els espais estan
a ple rendiment gairebé tot el dia.
L’horari acostuma a ser de 8 a 24
hores.
La política de preus, ajustats al
màxim, fa asequible al ciutadà l’accés a aquests serveis. Així, a Fum
d’Estampa practiquen l’esport unes
1.400 persones diàries; a Les Planes, s’ha calculat una afluència de
4.000 persones cada dia, i al de San-

El polisportiu de Bellvitge combina utilitat i disseny

Noves instal·lacions complementàries per a aquest polisportiu

Bellvitge

L’Hospitalet Nord

Recentment inaugurat, aquest poliesportiu situat a l’avinguda Mare de Déu
de Bellvitge, sense número, obrirà en breu. La seva gestió, durant aquest
primer any, la portaran conjuntament l’OAME i Bellsport. L’entitat esportiva de Bellvitge ja ha dissenyat les activitats que es faran a la instal·lació,
com educació física i psicomotricitat per a nens, iniciació esportiva, manteniment, aeròbic i serveis individuals com sauna, massatge o solàrium.
També es poden llogar pistes. Hi ha una matrícula inicial, amb descomptes
familiars, per a menors i jubilats, i un abonament general per tot el dia que
val 3.100 pessetes mensuals, o només per als matins, que val 2.100. També hi ha abonaments per a serveis concrets. El telèfon és el 263 36 86.

Tot i que la empresa Eucagest, encarregada de la gestió, tenia la intenció
d’obrir al gener, finalment aquest complex serà accessible al públic general d’aquí a poques setmanes. Recordem que algunes entitats ja disputen partits oficials en aquest polisportiu. La zona s’està millorant, segons mana el conveni de gestió, amb noves instal·lacions complementàries i quan estigui finalitzada -en un màxim de dos anys- es podrà
practicar un ventall encara més ampli d’esports. L’abonament general costarà
3.600 pessetes i s’han contemplat descomptes familiars, per a menors i
per viure a L’Hospitalet. El Complex es troba al quilòmetre 617 de la Nacional II, a Pubilla Casas, i el seu telèfon és el 448 20 23.
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En total, aquests cinc polisportius arribaran a oferir als ciutadans
una oferta d’instal·lacions composada, principalment, per set pistes
i quatre piscines cobertes, una piscina descoberta, gimnasos i sales

Bellvitge
i L’H Nord
completen la
xarxa bàsica

IMACNA

L’Hospitalet ha completat recentment la seva xarxa
bàsica de polisportius municipals, amb
la inauguració del
de Bellvitge i la propera obertura al públic general del
de L’Hospitalet Nord. Aquest tipus
d’instal·lació esportiva engloba dins
seu tot un món de possibilitats de
lleure relacionades bàsicament amb
l’esport i la salut.
A L’Hospitalet, per uns preus assequibles, els ciutadans, les escoles, els clubs i d’altres col·lectius
tenen prop seu una oferta esportiva
que els permet optar per una gran
quantitat d’esports, a diferents nivells d’intensitat i especialització i sota el control de monitors o bé pel
seu propi compte.
La ciutat té ara cinc polisportius
(alguns d’ells es poden catalogar
com a complexs esportius) i, en
breu, començarà la construcció
d’un sisè a la zona del Sector Bacovín que completarà el projecte de
reforma d’aquesta zona. Els cinc
que ara mateix existeixen són els
de Fum d’Estampa, Les Planes i
Santa Eulàlia, ja en funcionament, i
els de Bellvitge i L’Hospitalet Nord,
a punt de fer-ho.

de musculació, quatre pistes descobertes, frontons, sales d’esquaix, pistes de tennis, pistes d’atletisme, un camp de gespa, etc.
Amb aquestes infrastructures, a
més de practicar diversos esports,
els polisportius poden oferir un gran
nombre d’activitats i cursets sense
intenció competitiva. Actualment,
la utilització dels polisportius municipals és gairebé total. Segons

El gimnàs acull activitats d’aeròbic i musculació

La pista de patinatge és l’única de la ciutat

Activitats a la piscina coberta

Fum d’Estampa

Les Planes

Santa Eulàlia

Aquesta instal·lació, situada al barri de Collblanc, té una
pista poliesportiva, dues piscines, sala de gimnàstica i musculació, dos pistes d’esquaix i solàrium. Ofereix cursets de
natació per a nens i adults, gimnàstica, aeròbic, educació
física de base per a nens i psicomotricitat. El poliesportiu
es troba al carrer Rosich, sense número, i el telèfon és el
334 56 00. La gestió la realitza directament l’Organisme
Autònom Municipal d’Esport (OAME). El seu director és Carles Bo. Els abonaments més habituals són trimestrals i costen entre 11.000 i 13.000 pessetes. Hi ha descomptes per
a la gent gran i per a les famílies que s’abonin amb els fills.

Es tracta de tot un complex d’instal·lacions, cobertes i descobertes, situat al carrer Sant Rafael, sense número (telèfon
437 70 00). Les Planes compta, a dins del pavelló, amb
una pista polisportiva coberta, gimnàs, pistes d’esquaix, frontons i piscina coberta, i a fora amb una pista de patinatge i
vàries pistes poliesportives. La gestió la realitza, per conveni,
l’Associació Esportiva L’Hospitalet. La directora és Paqui
Pinos. Les quotes per temporada són molt variades. A més
d’una matrícula que es paga en la primera inscripció, la
quota mensual depèn de les activitats que es realitzin. Hi
ha, però tarifes especials per a pensionistes, famílies i socis.

Aquest és, amb el de Les Planes, un dels polisportius més
veterans de la ciutat. Situat en un espai entre blocs, disposa
de pista polivalent i piscina cobertes, gimnàs, sala de musculació i sala de judo. La gestió d’aquestes instal·lacions la
du a terme l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, a través d’un
conveni amb el Consistori, i el director de la instal·lació és
Juan Rodríguez. El ciutadà interessat cal que s’aboni en
aquells serveis que desitgi utilitzar utilizar, cadascú d’aquets
té un preu determinat. Si a més es fa soci de l’AESE, disposa de petits descomptes. El polisportiu es troba al carrer
Jacint Verdaguer, número 15, i el telèfon és el 332 60 08.

