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La directiva del CE L’H organitzarà el 13 de març els actes per acomiadar el Camp Municipal

L’Hospi prepara un entranyable
adéu a la ‘tacita de porcelana’
El vell Camp Municipal va ser la primera instal·lació esportiva pública que va tenir L’Hospitalet. Després de molts
anys de demandes ciutadades, la construcció d’un camp finançat pel Consistori va arribar a finals dels cinquanta
quan ja feia gairebé cinc dècades que es jugava a futbol a la ciutat. La premsa el va batejar aleshores com ‘la tacita
de porcelana’. Ara, la directiva dels inquilins, el CE L’Hospitalet, ha preparat tot un seguit d’actes per acomiadar-lo,
una setmana abans de la inauguració del nou estadi de la Feixa Llarga i després de 41 anys de serveis

Coincidint
amb la festa,
els socis
veterans de
l’entitat rebran
un homenatge

L’APUNT

Entrada
gratuïta per
al comiat

Curiosament, el Camp Municipal
va ser una llaminadura per forçar que
es fusionessin a finals dels 50 els tres
clubs més importants d’aquell moment (Hércules,
Santa Eulàlia i UD Hospitalet) i formessin l’actual Centre d’Esports
L’Hospitalet. La idea, però, no satisfeia tots els socis d’aquests
equips, i els responsables dels
clubs –obligats per les dificultats
econòmiques– i l’Ajuntament, amb
el regidor d’Esports d’aleshores,
Domingo Peiró, al capdavant –que
també era directiu de l’Hércules–,
van haver de fer una ofensiva a
favor de la fusió. Passat l’estiu de
1956, l’Ajuntament va elaborar el
projecte de la zona esportiva, que
va donar a conèixer en una exposició a principis de 1957.
El projecte era obra de l’arquitecte municipal Manuel Puig Janer
i es componia del que avui actualment són el Camp Municipal de
Futbol, la Piscina Municipal i el Pavelló Municipal de Bàsquet. Només el primer va complir els terminis previstos.
El nou projecte esportiu es va
explicar com una cosa necessària
per al progrés i la modernitat, ja
que en una ciutat amb moltes mancances d’infraestructures, la construcció d’instal·lacions esportives
era considerada per alguns com
a supèrflua.
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Els deu primers socis, juntament amb veterans, es fotografien per acomiadar l’equipament
D’esquerra a dreta, a dalt: Félix Barrado, Domingo Cees, Antonio Crespo, Miguel García (actual president),
Joan Pujol i Enrique Serra. A baix: Carlos Boneu, Domingo Peiró (primer president), Antonio Jordán (ex
president), Antonio Caballero, Pedro Zamora, Alberto Cruz, Blas Hernández i Joan Golobart.
dustrial local Juan Rocabert va instal·lar la il·luminació artificial. Tot i
les seves limitacions, el camp va
ser publicitat pels mitjans de comunicació com una de les instal·lacions models, dins del seu tipus, i

fins i tot va rebre apel·latius a la
premsa com el de la ‘tacita de porcelana’ (se suposa que fent un parònim de la ‘tacita de plata’ amb
qué es fa referència a la ciutat de
Cadis). Després de 41 anys, la ‘ta-
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Els quaranta-un anys de la primera instal·lació pública
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Només es va construir
una de les dues fases
Aquestes instal·lacions es van
construir sobre terrenys particulars
venuts a l’Ajuntament, en alguns
casos per un preu simbòlic (la major part pertanyia a la senyora Tecla Sala) i en d’altres al seu preu
real. El camp de futbol es va preveure en dues fases. La primera
és la que es va inaugurar amb una
gran cerimònia i amb la presència
del FC Barcelona el 1958. La segona –que preveia una tribuna coberta, ampliar les grades i fer més
gran el rectangle de joc– no es va
fer mai. Només l’any següent l’in-

cita’ deixa pas a una nova installació amb gespa artificial, camp
d’amples dimensions i tribuna sota
cobert. Tot i això, els socis més
vells de ben segur que no oblidaran els anys viscuts al vell camp.

La directiva del Centre
d’Esports L’Hospitalet, en
col·laboració amb l’Ajuntament de la nostra ciutat,
prepara una gran festa per
acomiadar el Camp Municipal d’Esports. L’adéu al
vell estadi de l’Hospi està
previst per al 13 de març,
aprofitant que aquest cap
de setmana l’equip juga fora de casa, a Benidorm.
L’acte principal d’aquesta festa serà un partit de veterans entre el Centre d’Esports L’Hospitalet i jugadors del Barcelona i l’Espanyol. A tots els socis del
Centre d’Esports L’Hospitalet se’ls lliurarà un record
del vell Municipal, que es
manté en secret fins al dia
de la festa. A més, els primers dotze socis de l’entitat riberenya rebran un petit homenatge de la directiva del Centre d’Esports
L’Hospitalet.

Un Hospi-Oviedo disputat al Municipal el setembre de 1965

Del vell Municipal només quedarà per a la posteritat el cercle central, convertit en petit oasi de gespa urbana entre els nous blocs
d’habitatges. El punt on s’han iniciat més de cinc mil partits oficials
sobreviurà uns anys més, com a record. El vell Municipal ha estat
l’escenari dels partits de l’Hospi des de la seva inauguració, però
per la seva gespa han passat molts equips il·lustres. Des del mateix
FC Barcelona que el va inaugurar (per cert, el primer gol el va marcar el defensa de L’Hospitalet, Martorell), fins a grans equips estrangers com el Liverpool (1958).
En aquells anys, les grades del camp (amb capacitat per a cinc
mil persones) s’omplien àmpliament. Per això, quan l’Hospi va pujar
a Segona Divisió, l’any 1962, la directiva va abandonar de vegades
el seu camp per encabir tota la demanda en el llogat camp blaugrana
de les Corts. La mesura, però, no va ser massa popular i el club va
perdre socis.
El Municipal també ha vist evolucionar grans equips nacionals,
tant a la lliga (Real Societat, Racing Santander...) com en els trofeus
Ciutat de L’Hospitalet (Còrdova, Múrcia, Màlaga...). En els anys setanta, amb l’esclat del nombre de clubs de futbol i per les poques
intal·lacions existents, el Municipal va allotjar més equips, però sempre sota la tutela de l’Hospi. De mica en mica, l’estadi es va fer vell
i, tot i algunes millores puntuals, el camp s’ha quedat ja endarrerit.

