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La Gent de L’Hospitalet és la gent de l’esport
CRISTINA SÁNCHEZ
La Marta té 27 anys i treballa tot el
dia asseguda en una oficina. Cada
vespre, quan plega de la feina agafa la seva bossa i va al poliesportiu
del barri. Allà es troba amb el Tomàs i l’Elena, que des que estan
jubilats han descobert que fent
esport es troben molt millor; en Daniel, que és el president de l’associació esportiva del barri; l’Enric,
que aquest any vol guanyar el trofeu dels Jocs Escolars, i la Teresa,
que espera el seu primer fill i no
vol perdre la forma. A L’Hospitalet
hi ha milers de ciutadans com ells.
Són la nostra gent de l’esport.
L’interès per les pràctiques esportives ha augmentat notablement entre la població. Al voltant
de l’esport, a L’Hospitalet es mouen
més de 150 entitats i associacions
i cada any més de 50.000 persones fan ús de les instal·lacions esportives de la ciutat. L’esport interessa a grans i petits, a professionals i aficionats i, per això, l’objectiu de l’Àrea municipal d’Esports és
que tothom pugui practicar la disciplina que més li agradi i en les millors condicions.

Instal·lacions municipals
amb alt nivell de qualitat
L’Hospitalet disposa de 23
equipaments esportius de titularitat municipal, gestionats per associacions esportives o empreses especialitzades, on treballen 200 professionals. Complexs, poliesportius, camps de futbol i pistes poliesportives i d’atletisme, a les que
es sumen les instal·lacions de les
escoles públiques i 24 pistes de
petanca distribuïdes per tota la
ciutat en les que també practiquen
esport un bon nombre de ciutadans. Actualment, l’Àrea d’Esports
treballa en la millora d’aquestes
instal·lacions per poder oferir un
bon servei a l’usuari. Es tracta de
fer-les com més funcionals i còmodes millor, de dotar-les d’un personal directiu, tècnic i administratiu
ben preparat i de millorar la seva
gestió per tal de poder oferir un
ventall d’activitats físiques i esportives que respongui a la demanda
de la població.

Una cinquantena
d’activitats per a tots
Fruit d’aquesta iniciativa, durant la temporada 1996/97 a L’Hospitalet s’han pogut practicar un total de 53 disciplines esportives organitzades per les associacions de
la ciutat. Des de les més tradicionals –futbol, bàsquet, natació, atletisme, ciclisme, tennis, gimnàstica,
voleibol o petanca– a les destinades a col·lectius específics –esport
per a la gent gran, per a disminuïts,
matronatació (natació per a dones
embarassades), gimnàstica passiva, natació per a nadons– tot passant per modalitats com la boxa,
el lima-lama (arts marcials), la tanguilla, el ioga, la natació amb ale-
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Què opina
de l’oferta
esportiva de
L’H?

TOTS ELS CIUTADANS
Josep Baliu Ibáñez
Tinent d’alcalde d’Esports

Aquest reportatge del Diari
L’HOSPITALET per explicar
l’oferta esportiva amb què
compta la ciutat ens fa reflexionar sobre la tasca feta els darrers dos anys en aquest camp.
Una reflexió que ens porta, per
una part, a donar a conèixer la
realitat esportiva de la ciutat a
la gent aliena al món de l’esport i, d’altra banda, a recordar a tots els que formen part
d’aquest món de l’esport els
compromisos que vam assolir
l’any 1995, quan es va iniciar
el nou mandat municipal.
Som moltes les persones
que dediquem hores i esforços a organitzar i promoure l’activitat esportiva a la ciutat de L’Hospitalet. Les entitats, els mitjans de comunicació, les
empreses, els tècnics municipals, els delegats esportius de les escoles... La coordinació de totes
les diferents sensibilitats que envolten el món de
l’esport ha estat per a mi la feina més important.
Una ciutat vertebrada i estructurada positivament
en la seva vessant esportiva és la millor manera
de començar a oferir a tots els ciutadans un producte i, sobretot, un producte de qualitat.
Doncs bé, la qualitat ha estat un dels objectius
fonamentals que ens vam marcar a l’inici del mandat. L’Hospitalet havia fet un gran esforç en la

Carme
Gutiérrez
infermera

Estan molt bé. He anat a
altres gimnàsos privats i
m’agraden més els municipals perquè t’ofereixen
més serveis i a més et permeten de fer relacions socials. Per a mi és molt important practicar esport i ho
faig tres cops la setmana.

Francesc
Cubero
estudiant

En general estic satisfet de
les instal·lacions de L’Hospitalet. De les que conec,
Fum d’Estampa, Les Planes, Feixa Llarga, L’Hospitalet Nord, totes ofereixen
una bona relació qualitatpreu i a més són relativament noves.

Carlos
García
mecànic
industrial

La ciutat està ben servida
pel que fa a poliesportius,
però si hi haguessin més,
evidentment millor. Aquí
trobes diversitat d’horaris i
la possibilitat de practicar
un gran nombre d’esports.
Per a mi fer exercici és una
necessitat vital.

L’oferta esportiva
de L’Hospitalet,
amb una
cinquantena
d’activitats, està
adreçada a tots
els públics.
Adults, infants,
joves, gent gran i
persones amb
discapacitats
poden practicar
tota mena
d’esports i
disciplines amb
un alt grau de
qualitat i en unes
instal·lacions
immillorables

només l’esportista, els que consumeixen l’oferta d’activitats i utilitzen les instal·lacions al seu abast.
També ho són els directius i els tècnics de les 150
associacions
del municipi
que programen
activitats esportives tant si
són el principal
objecte de la
seva tasca com
si són una activitat complementària a la
seva vocació
social i cultural.
El seu funcionament depén
en gran manera de la dedicació de 1.800
ciutadans, entre directius i
tècnics, que
treballen per
l’esport de la
ciutat. L’Àrea
d’Esports collabora activament amb les
entitats per tal que L’Hospitalet ofereixi la millor oferta en esport per a
aficionats i de competició. Aquesta
col·laboració no es limita al terreny
de les subvencions. A més, es fa
una important tasca de formació i

assessorament i, alhora, es potencia la coordinació entre entitats per
millorar el seu programa esportiu i
optimitzar recursos. A L’Hospitalet
treballen actualment diverses associacions per coordinar la tasca
de les entitats
esportives que
l’integren: l’Associació de
Clubs de Futbol, l’Associació de Clubs de
Bàsquet, Esport a Punt i
l’Associació de
Clubs de Petanca en són
bons exemples.
L’important
treball de les
entitats i la política esportiva
de la ciutat tenen el seu reflex en el nivell
esportiu que ha
assolit L’Hospitalet i que ha
portat a directius, tècnics i representants municipals a ser presents
en federacions i òrgans esportius
d’àmbit català com el Consell de
l’Esport, que depén de la Generalitat.

Cada any,
els nostres
equipaments
reben 50.000
usuaris

La ciutat
ofereix més de
50 activitats
diferents a
la població

Marcos
Salsón
a l’atur

No sóc un usuari habitual
dels poliesportius de la ciutat, però sincerament m’ho
estic plantejant, després de
veure algunes instal·lacions i els serveis que ofereixen. Ara que disposo de
temps per practicar esport
seria un bon moment.

construcció d’equipaments on
practicar l’esport, i encara que
mai no plou a gust de tothom,
el mapa d’infraestructures esportives estava força complet.
La nostra prioritat veient
aquesta situació fou la de millorar la qualitat de l’oferta per
sobre del seu augment. I entenem per qualitat uns equipaments dignes, un tracte professional per part dels gestors dels
equipaments i dels seus monitors, l’agilitat de l’administració
per solventar els problemes,
en definitiva, positivitzar els recursos existents.
Tinc la impressió que, després de dos anys
treballant sota aquesta filosofia, els practicants
de l’esport de la nostra ciutat han guanyat. Cal
felicitar per aquest èxit sobretot a la gent de l’esport, a les entitats esportives que han fet l’esforç
de renovar-se per afrontar els nous temps. Tots
s’han corresponsabilitzat amb l’administració pública per millorar l’oferta esportiva per als seus
usuaris que, en definitiva, són les persones per a
les quals treballem. I de regal, la nostra ciutat ha
augmentat el seu prestigi arreu del nostre país i a
la resta de l’Estat. Des de la nostra responsabilitat
continuarem treballant els pròxims anys per aprofundir en tots aquests aspectes.

tes, el triatló o el twirling, entre moltes altres.
L’objectiu és que tothom pugui
trobar el seu espai per a la pràctica
de l’esport, una activitat que potencia la participació, la relació social,
la integració i el respecte per un

mateix i també pels altres.
Un sector de població que rep
especial atenció en el programa
esportiu municipal és l’escolar. Per
als infants, la pràctica esportiva és
primordial en la seva educació, no
només perquè garanteix el seu be-

nestar físic, sinó també perquè l’ajuda en la formació de la seva personalitat. Aquest curs, 8.363 nois
i noies de L’Hospitalet han gaudit
de l’oferta d’esport escolar en un
ampli ventall de disciplines entre
les que destaquen la natació, el

bàsquet, el futbol sala i la dansa,
que s’inclou com a activitat física.
A més, durant tot l’any, i especialment a l’estiu, s’organitzen campus esportius dedicats al públic infantil i al llarg del curs, els Jocs Escolars convoquen milers de nois i

noies de la nostra ciutat. L’esforç
per fer que la pràctica esportiva estigui a l’abast de tothom ha propiciat que a L’Hospitalet s’organitzin
programes específics per a col·lectius que tradicionalment quedaven
al marge de l’oferta d’activitats: la

gent gran, els ciutadans disminuïts
o amb minusvalies, les dones embarassades o els nadons que tenen el seu primer contacte amb
l’esport per estimular la seva motricitat.
Però la gent de l’esport no és

