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El projecte de la segona fase preveu dividir el gimnàs en dues plantes

BREVES

El Poliesportiu de Les Planes segueix
el procés per a la seva renovació

Cambio de técnico en
el primer equipo de la
Unificación Bellvitge

El Poliesportiu de Les Planes segueix aquesta temporada el procés de rejoveniment que el portarà
a recuperar la imatge que vint anys
d’història fan perdre. Pròximament
s’aprovarà el projecte d’execució de la segona fase d’aquestes
obres, impulsades des de l’Associació Esportiva (AE) L’Hospitalet
i que s’inclouen dins la nova filosofia dels convenis de gestió dels
poliesportius municipals (Santa
Eulàlia, Les Planes i Bellvitge) adjudicats en concurs públic al 1997.
Els convenis instaven els concurrents a preveure una inversió
pròpia de millora d’aquestes instal·lacions. El primer en posar-la
en pràctica ha estat l’entitat que
gestionarà durant els pròxims 15
anys Les Planes. En aquest temps,
l’AE s’ha proposat fer una inversió
en l’equipament perquè, en paraules del seu president Joan Vázquez, “el servei sigui millor”. La idea
és que els beneficis que genera
l’explotació del poliesportiu reverteixin en la mateixa instal·lació i
així s’amortitzi el crèdit que s’ha de
demanar per fer les obres. Les millores permetran, a més, portar

més socis que, a la vegada, milloraran els ingressos amb què es sufraguen aquestes despeses extraordinàries. És clar que, perquè això no sigui el ‘conte de la lletera’,
la junta que presideix Joan Vázquez ha encarregat a una empresa especialitzada un estudi de viabilitat que avala una inversió de
més de 100 milions de pessetes.
Un pla que també convenç les autoritats municipals per donar el
vist-i-plau a una operació que permet estalviar recursos públics. Segons Joan Vázquez, “és una proposta molt realista, el resultat serà
funcional i dignificarà la instal·lació”.

Primeros resultados
de L’H AtletismeT-2
en pista cubierta
El equipo femenino de L’H Atletisme T-2 se clasificó sexto
en la Copa de la Reina, disputada en San Sebastián. El equipo masculino fue tercero en el
campeonato de Catalunya en
pista cubierta disputado en Vilafranca.

Reformes per guanyar
espai i ampliar serveis
En una primera fase, finalitzada l’estiu passat, es van remodelar
les pistes exteriors, les oficines i
els vestidors exteriors, i es van fer
dos magatzems. La segona preveu reforçar l’estructura del poliesportiu, dividir el gimnàs en dues
plantes per oferir més serveis, remodelar els vestidors, els accessos i les plantes inferiors, i preparar els fonaments per a una futura
remodelació de la façana principal.

Los ciclistas del
Grupo Vitalicio, se
presentan en L’H

JUAN VALGAÑÓN

ENRIC GIL

Juli Fernández se ha hecho
cargo del primer equipo de la
Unificación Bellvitge. Fernández, que ya había estado vinculado anteriormente al club,
sustituye a Jaume Caselles,
que puso su cargo a disposición de la junta para facilitar un
revulsivo que les saque de la
cola de la Preferente.

Panoràmica de la pista de patinatge del poliesportiu Les Planes

El nuevo equipo profesional de
ciclismo del Grupo Vitalicio fue
presentado en la sede que esa
empresa tiene en la ciudad. El
equipo lo dirigirá Javier Mínguez. Al acto de presentación
asistieron diversos personajes
como Miguel Induráin.

