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Olimpisme. Tot just
fa dues dècades, L’H
complia el seu paper
olímpic de subseu
dels Jocs del 92
La ciutat va acollir el juliol del 1992
la competició de beisbol de l’Olimpíada de Barcelona. Rememorem aquí
aquella experiència i el seu llegat.
Per Jordi Homs, que en aquells
anys era gerent de l’Àrea Municipal
d’Esports, aquest va ser “l’esdeveniment esportiu, social i cultural
més important que s’ha fet mai a
la ciutat”. Homs creu que aquí els
Jocs van ser un èxit sense problemes destacats. També opina que
potser després l’aprofitament de
l’experiència de treball transversal i
de projectes estratègics es podria
haver aplicat a més àmbits de la

gestió municipal, més enllà dels
temes urbanístics.
Un dels llegats més duradors de
tota aquella experiència va ser el
del voluntariat. L’Hospitalet va ser
la subseu amb major proporció de
voluntaris olímpics per habitant, un
moviment entusiasta que va perdurar després dels Jocs i que està en
l’origen del que persisteix avui dia.
El mèrit va ser de l’equip capitanejat
per la Carme Arranz i executat per
Glòria Guillamón. Van crear i dinamitzar l’estructura de treball amb
els voluntaris a la ciutat. Guillamón
recorda que “es va treballar molt” i
que els voluntaris hospitalencs van
fer anys de formació: “Aguantar això
vol dir tenir molta il·lusió”.
Tothom recorda l’esforç que van
suposar els Jocs. Enric Gil, periodista dels mitjans municipals acreditat
als Jocs, en va informar per a Ràdio
L’Hospitalet i va ser portador d’un

cedida per l’arxiu municipal/Luis Sánchez

‘Amics per
sempre’
des de fa
20 anys
L’Estadi Olímpic de beisbol durant una de les jornades de competició dels Jocs, el juliol del 1992

londres 2012
A més de Jordi Alba amb
la selecció de futbol, els
esportistes de L’H que
participaran als Jocs de
Londres seran els atletes
paralímpics de l’ISS L’H
Atletisme Eva Ngui (100
i 200) i Elena Congost
(1.500), en categoria de
deficients visuals greus.
Tenen opcions Martín
Parejo (llargada, en
categoria ceguesa total)
i la ciclista amputada
Raquel Acinas.

relleu de la torxa olímpica. Gil pensa
que “professionalment va ser una
experiència inoblidable”. També
la Glòria Guillamón afirma que va
aprendre “molt més que a la facultat”. Cris Plaza, avui secretari tècnic
del Consell Esportiu, va ser voluntari
olímpic amb 19 anys i destaca la
bona convivència amb la gent i amb
els esportistes.
“Vaig conèixer
gent molt maca
amb la qual encara em relaciono“, diu Plaza, que
durant els Jocs controlava
passadissos a l’estadi.
El símbol més reeixit
d’aquella experiència, l’Es-

Miguel Álvarez monta el nuevo Hospi
Fútbol. Con menos
presupuesto que
hace un año, ya se
han cubierto 18 de
las fichas
El nuevo entrenador del Hospi, Miguel Álvarez, y el secretario técnico,
Quique Cárcel, han incorporado de
momento al nuevo proyecto del primer equipo a dos centrales veteranos,
Ismael Moyano (29 años, procedente
del Sant Andreu) y Valentín Merchán
(27 años, del Cornellà), y a los centrocampistas Alberto Manga (32

años, Badalona) y Borja Sánchez (25
años, Ponferradina). Dos juveniles se
incorporan también al primer equipo:
el delantero Pedro Bilbao y el defensa Alan Liesegang. Por cierto, que el
juvenil nacional del CE L’Hospitalet lo
entrenará Rafael Porras (hasta ahora
en el B de la Damm).
Por ahora han renovado o siguen
con contrato vigente el portero Craviotto; los defensas Hammouch,
Manu Viale, Moussa y Peque; los
centrocampistas Ángel Sánchez,
Manel Gómez, Pedraza y Pol Llonch,
y los delanteros Corominas, Cirio
y Osado. Han causado baja David
Prats (Sant Andreu), Moragón y

Miguel Álvarez, en el campo de la Feixa Llarga

tadi Olímpic de Beisbol, es va transformar anys després en el Camp
Municipal de Futbol de L’Hospitalet.
Manté la tribuna coberta que el va
caracteritzar però en una de les
cantonades del rectangle de joc,
fet possiblement únic en el món del
futbol i que li dóna personalitat.
L’equip de professionals que es
va fer càrrec més directament d’aixecar la subseu olímpica a la ciutat
ha tingut sort diversa. Cal lamentar
la mort de qui va ser responsable
de la subseu, Carme Arranz. Jordi
Homs i Glòria Guillamón continuen
actius com a empleats municipals.
Conrad Felip, que va gestionar les
instal·lacions, treballa actualment a
l’Ajuntament de Sant Boi. y

‘Pitu’ (Llagostera), Lucas Viale y
David Haro (Nàstic), Guillén, Rubén
García y Castaño. La pretemporada
comienza esta semana y el primer
amistoso en el estadio se ha previsto
para el 25 de julio contra el Vilassar.
Entretanto, el club ha convocado
elecciones. Miguel García opta a la
reelección.
Un árbitro de L’H
Relacionado con la Segunda B,
es noticia el ascenso de categoría
del árbitro hospitalense Álex Fernández, de 29 años. Fernández, que
empezó como árbitro del Consell
Escolar, pitó sus primeros partidos
con 16 años y ahora, tras cuatro
campañas en Tercera, ha dado el
salto a categoría nacional, “la ilusión
de toda la vida”, según sus palabras. y

