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a Dartir del 1910 comencen les act¡vitats socials esportives a l'Hospitalet. rautor rememora la

lrir"i" i"rsiii.riiü l va Jestriant ets fets més significatius de l'últim segle' fins l'arribada de la

iemocr¿cia. nixi, repassa la primera entitat espoiitiva creada el 1917' l'aparició de les primeres

dones federades a catalunya els anys trenta, la davallada durant el primer franquisme, la pos-

terior preeminénc¡a de l'esport militar ¡ la influéncia catdl¡ca'

A l'Hospitalet, la primera m¿nifestaró
esportiv¿ es produeix l¿ny 1910 Es

t¡acta d'un¿ cursa ticlisia org¿nltzad¿

per un grup de velns per talde renov¿r

el proqrama de l¿ fesl¿ maior' Abans,

perd, la ubicació de l¿ via en ¿ zona

sud d'entrad¿ a ¿ gran Barcelona havi¿

fet possLble que j¿ s'haquessin vist

abans ¿ gunes proves ciclstes i curses

¿tlé1iques. L¿ m¿teix¿ proxir¡itat amb

B¿rcelona també explica el coneixe

ment de es primeres d sciplines espor-

tves Sequ nt loan Camós,r ¿ prlncipis

de segle 'encar¿ via de I'Hospitaletera
molt diferent de l¿ ciutat que coneixem

avui. L'¿ny 1900 la pobLació tot¿l no

¿rib¿va als 5.000 h¿bitanls, perÓ en

els trenta anys següenls la prlmera de

les dues on¿des immigr¿tdres que ha

tinqut la ciutat féu que l'Hospitalet da

des clel 1925 amb eltÍtoL de ciut¿t)es

tigués pob ¿t per g¿lrebé 40 000 per
sones La pobl¿ció, ¿ més, no estav¿

reun da encara en un assentar¡ent uni_

tar sinó que es dividia en bar¡s bast¿nt

distanci¿ts (Centre, sant¿ Eu ¿Li¿ ColL

b anc Torr¿ssa), a més d'un bon nom-

bre de mases i c¿ses dispelses Entre

aquests nuc is hi v¿ h;ver una separa-

ció d'entre un dos quiÓmefes qlre

progressivament, es va ¿n¿r reduint

lins des¿paréixer cap aLs anys setanta

L Hospt¿lel v¿ aribar a tenir en l¿ d¿

c¿da clelsvuitant¿ gairebé 295 000 h¿

blt¿nts. Avu són 246.000 els ciutadans

que hi v uen Analtzar el procés hlstÓ

r c d'un nucli humá que P¿teix aquest

ncrelble desenvo upament en el decurs

cl'un segle potlenir elseu nterés, fer

ho a tr¿vés d un¿ m¿n fel¿ciÓ socia

cutural com és 'esport es convertelx

creieu-me en un €xercici ple de sor-

preses, especialment quan aquest exer

cicitopa amb La component ideolÓg ca

que h¿ tingul l'espod. ALeshores, els

result¿ts són fascinado6 Aquíteniu el

c¿s de I'Hospitalet
La pnme ¿ entt¿t esportlv¿ va ser

I Spod flub Hosp t¿lenc, fundatoflcl¿
menl l'any 1917. Aquest era elcLub de

b¿rL del centre. E mateix any 1917

t¿mbé es flndava a bali de a Tor¿s-

sa el Club Deportiu Torrasenc ljna
mlca més tard, l'any 1921 a1 b¿rri de

Santa Eulália es fund¿va La Unió EspoF

tiv¿ Eulaienca; e 1923 es tomplet¿va

elvent¿ll de clubs ¿mb a fund¿ciÓ del

Centro de Sports de Coll-Blanch Tots

e ls. ¿ ir¡itació dels clubs de l¿ c¿piial'

es dediquen al futbo Perd també te-

nen allres aciivitats com l¿tletsme o eL

cclisme. 5ón els Prime6 juntament

amb dos cubs d exsténcla més. Per

Llonq¿da, I Associació Excursionlsla s¿l_

t¿dl¿ (191s)ila un ó ciclista Hospit¿let

(1920). Aquesrs .lubs de L'encara vla
de l'Hospltalet ja traspuen uns valors

més enll¿ dels props de l'esport Cad¿

barr, doncs, va fundant Progressiv¿
ment el seu propl club. L'existéncia de

nuclis tls c¿ment molt separats v¿ f¿ciLi

lar dur¿nt déc¿des '¿bsénci¿ d'un sen-

tment de pertrnenca més enllá del

barrl. De fet, molis ciuladans no trept_
javen el centre si no era per fer ¿lgun

trárir t a L'Aluntar¡ent Alxo en 'esport

es lr¿duia en la necessitat de tenir un

club en cada b¿rrl, encara que els del

Centrefossln els més especials

E Centre er¿ e b¿rr trad ciona , agrari

¡ cons€w¿dor, ¿mb propiet¿ris agríco-

es i inclustrials ll q¿ts a l¿ vida munici5o.rdeL.ubdel,ibolcDTorase¡.,delbatrobrerce¡r'rar¡,!¡nv1925 lenrsc e 15 ñateixos Él'amp
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p¿l de la vil¿. E ls, per t¿nt. tenren una
mena d'exclusiva sobre la peft nenea a
alld ¿nomenat l'Hosptalet que estav¿
per damunt de la rest¿ de barris: en
l'espoft, ¿bansde la cuerra C v lnomés
un club de fora del bari de Cent¡e va
portar el nom de 'Hospit¿et (i durant
poc temps). No és que fos c¿p decret
rnun c p¿, pefó pÉf exemple la pre¡¡sa
localdeis ¿nysvint ifenta (en g¡¿n p¿n
pub icada al Centre) qairebé identfica
va municipiiclub de futbol d'aq uell b¿-
ri. Aixó arribava fins a extrer¡s t¿n
sign fc¿tius com que elsegellde I'Hos-
pt¿lenc-€lque s'estampav¿ en els do
cuments los qairebé iqu¿l ¿ de
l'Ajuntamenl. també es va don¿r en
d'altres esporls.

PREDI.EC€É PEt FÚTBOL TI. CIq.EME
II.A BOXA

Det lddequÉduGnl ¿jofrada nduqür¿ de5JleqosDe!.divosj j.fge,pe ma!de 1974

Enelperíodecleladictadur¿dePrmooarxdeL'Nospl¿eranuHnóri'(aL'NAH)'tÓi¡jqrarru¿ncurer
de Rrvera, ¿ relació enfe ideologi¿ ies
portnop¿sla¿'Hospitaetdesubtile talet, amb un m¿xrm de 37 enti¿ts La Guerf¿ civil c¿nvtar¿ pfogressiv¿_
ses d'¿questa men¿. Polser, pefó, cal l'any 1935 L'incrementv¿ ¿company¿t ¡¡ent l'escen¿ri .lelloc. ¡uiani el con
destacar els ntents delpeculi¿r alcalde d'un creixement de l¿ práctca dels ciu- ficte, a visió obrer st¿ de l,espon s im
de l'époc¿, Tomás Jiménez i Bern¿bé, tadans, sob¡etot en el futbol, el bás posa ¿ c¿ta uny¿. seguint Santacan¿ i
de consolidar un grup de rfinyons es quet, elcicl¡snle i a boxa pujadas, sembL clai que la guerra
coltes, els anomenats Exp oradores de Aquesta re¿lit¿t ser; r¿ptdament incor fr;n¿ tatenddnc¿ expansiva de-popu-
Hospit¿ el, ¿ s qua s fins i tot va pod¿r por¿dd ¿ l'deari d'¿rguns pa¡1its c¿t¿ lartzació de l,esport com ¿ fenomen de
¿ les seves finques d'Aacant. Es tracta lans, i fins itot ¿daptada ¿ les seves fi- m¿sses, pe¡ó t¿mbé que (per ¿ madul
v¿ d'un grup d'deoogi¿ u tr¿conserv¿ na it¿ts per r¿ mateix¿ Esglés¿. a r'Hos resa I per ra capact¿t de ;uggestió de
dor¿. Perd a socret¿t hospit¿ lenc¿ er¿ a prtalet ¿lgunesseccions de partits repu r,est¡uctur¿ espoftva del p;'i),6 ,es
plrnt de fer ún s¿lt important en a dé blcans adoptaren t'esport com un mrtj¿ poÍ v¿ poaer manten r aurant atguns
cada des trenta. Ja dur¿nt el 1930 l¿ mér de difusló dek seus icleals. Dins mesos u; ¿ t nivellcle vit¿ ii¿t. Alpr;nc
unó Esponiva, H osp t¿ret va org¿ntzar d'aquesta íni¿sestu¿jar'any1931 ¿ pi de ia guerr¿ es viu a catalunya ra de
la primera confrontació dtlétca femeni- p¡eséncr¿ drect¿ d'una comriso des iaparicá d,un nombre imponant cle
n¿declubsqueesv¿ferac¿taluny¿;'zports¿¿unoRepubic¿n¿crEsque'ra p átatormes l uveni s católiques que crui es de I Hospitalet van se¡ les prir¡eres ¿ collblanc. l en un reg ¿ment d,Lr¡ ó r¿nt ets anys venta h¿ven fomentdt
noies que es van federdr en aquef es- Republc¿n¿ cl'Hospitalet ¿ coltb¿nc I'esport entre un 5ector desjoves c¿td-
port a casa nostr¿, r fent costat ¿ es po L¿ Torfassa, que da1¿ del 1914,j'espo¡1 licsi¿,Hospit¿et,elcentrec¿tdltcial
scons més progressistes en un mo- ést¿mbéundesmtjansques'utiltz¿ guns grups de ¿ Federació cle Joves
mentdecisiu de debat que sobre l'es ran <para cansegu¡r con majlor esp/er- Crist¿;sdeCat¿unya).Mésenl;d,a1
po¡t femení es vivi¿ en aquels anys. dor y rapdez ei fn que pe'ryue /a xo desp es de r'ensúd inrcra , l¿ gLreÍ¿
Dur¿nt a Repúb ic¿, l'Nosptalet recur urlón a Aquen¿ confluenc¿ entre es no deuira trasb¿ls¿r excessivam-ent aja aquests deb¿ts més ideologitzats que pon i ide¿r po ític arri$ lins ¿l punt de vid¿ quotid ¿na de l¿ reregu¿rcla du
s'h¿vien produll en ¿ dá ada anierora manifest¿r-se en un dels eements més r¿nt les primeres setmanes i mesos. Al
B¿rcelona. L'esport esdevé cl¿rament definitors dels clubs, elseu nor¡. Així, a setemb¿ja esf¿n vet ldcles de boxa ie
un aspecie més de la cultu¡a popul¿r t'Hospft¿let trobem un Fltbo¡ c ub Ll di¿ 5 els box¿dors hospttatencs Mrquel
que i¡tentaran ut liü¿ r diversos col.lec- be.t¿t, el Fútbol club Republicanos o safont i Forl!¡ato ortega ja omplen
tius per al seu p¡ofit. En la b¿nda del I'equ¡p de básquet cre ¿ unió Republi Las Aren¿s de s¿rcelon¿. també he
debat més polititzat, ens trobem amb can¿ cl'Hosptalet. euani ¿ls movi- confirmat la nscripció del Rügby club
eldesrg de les classes populars de con- r¡ents obrers, he delectat la creació Hosptalet a ra ¡iga que ¡avÁ áe co-
querir el dret a gaudi de l'espo¡1 Fent d,una secció d,Esbarjo, Cultura i Esport r¡en!¿r el 8 de ;ovembre, junt ¿mb
un resum r¡otesquem¿tc, podem ¿fir- a Ia socied¿d cooperativa Respeto Mu d,¿lt;es cinc equips c¿talans. Hi ha re
m¿rque l'advenif¡ent de l¿ Repúblca tuo, l'¿ny 1935. T¿mbé ca clest¿c¿r fe¡éncres també ¿ esdevenrments rle
coincideix amb un esc¿t de lassoci¿ Iexisr,anci¿ d'una G€rmanor obrera c¿r¿ ntenció deodgica en aquess prl
conisme. En l'¿nrbit espon u, a¡otem d'Hospit¿let que s¿ntac¿n¿ r puj¿das rners 

'nesos 
Aix¡, pe; exemple, I'Atl;tlc

en aquests ¿nys Lrn augment d'un 236 vrncu en a l'org¿nització de l'olinrpí¿d¿ B¿sket Júnior e cE Hospit¿ et (futbol)
per cent de nombre de clubs a l'Hospj- popL¡lar del 1936 5 v¿n representar ,espod rle la ciut¿t e;
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Equipsd€ bisqu€rde cB Hospira er IEspanyoll€nr a s¿ ura.ió fexisb,lunrbánr de d6pul¡¡ á fiñ¿ de ¿ i

9an¿.ona 'any194¡ OPub.¿daalornúm 196 Ced¡¿pefE Pera

¿ desfil¿d¿ de 'onze de Setembre de
1936 ¿ B¿rcelon¿ Aquel mateix mes

lambé es va celebrar a 'Hospit¿ et un
festivalde b¿squetbo a f¿vorde les N/i

ícies Antfeixistes. Van segü r ne bas-
tants més dur¿nt gr¿n p¿rtde l¿ guera
¿ favor del Socors Rolg lnternaconal
des conrb¿tent5 del front. De fet, l'es
port va ser considerat pertots dos b¿n-
dos com un v¿luós element d'ajul
económic especi¿ ment d'enqu¿dr¿
ment, conscienciació i dlfusió dels va-
lors defensats en a lluta. En aquest
sentit, l'¿ny 1937 dosjuqadors hospit¿
lencs van formar part de la selecció es-
p¿nyo¿ (prácticament. cat¿l¿na) de
b;squet que va partcip¿r en ¿ llO im-
pfada Obrer¿ a Anvers (Bélgca). Es

tract¿ de Ramon s¿nahuja Francesc

Redón, que jlrnt amb d'altres jugadors
del L¿iet¿, el Barcelona iel Monlg¿t
van ¿consegu r a pf mefa posició L¿

particip¿ció de l¿ deleg¿có republic¿n¿
en aqüests jors busc¿va, evidentment,
una fepercussló ldeo óg c¿ inte¡nacio-
nal en un¿ batall¿ pfopagandGtlca que

t¿mbé s'estava dsputant en aque(
fronl. ls¿profltaven totes les fgures
esportives de momeni, com pod a sér
e boxador més notori de 'Hospit¿et,
Fortunato ortega, en ¿quel mornent
c¿mpió d'Esp¿nya delpes mosca iaspi-
rant al tíiol europeu. Sembla ser que

Ortega, m¿ grat h¿ver ¿b¿ndon¿t C¿

t¿luny¿ poc després de comeneada la
querra per boxe¡ar a Europa i el nord
d'Afrc¿, fei¿ veure que teni¿ for(¿ ¿fi
nitats amb la Repúblrca B¿sant-se en
les declaracions de seu repregentant,
Artero, mentre e boxador és a París,

leg m a número d'octubre del 1918 de
la rev sta Ca¿¿/¿/r51 que (d p¿.t dels

éxts esport !s, [Ortega] ha recolltt¿m
bé el premi d'un sens fi de simpaties
per 'Esp¿nya Republicana, en s¿ ud¿r,
damunt el ring, amb e punyen¿re).
El cronÉt¿ no dubta a afúrn¿r un xc
ex¿geradament7 que (e pelit odega
és, doncs, un des.¿pt¿dors d-ó s mpa-
tia més eflcaEos que la Repúblca té es

campats per Eu¡opa>. En tot cas, sem-
bl¿ que ¿quela s mp¿tia iva causar al-
gun problerna després de ¿ guerfa,
quan va torn¿r i v¿ haver d'espefar ¿

1941 per boxej¿r de nou.
L'¿dvenime¡t del fr¿nquisme I La seva

deoogi¿ feren de nou de Iespori una
e na més de I'idea¡l po Ítc mperant, de
forma especi¿lment ntensa en es pri-
mers anys A l'Hospilalet, aque l¿ vilali
t¿t associativ¿ al vot¿nt de 'espon de
qud p¿r¿v¿ ¿b¿ns no es recuperar¿ sg
nifc¿livamenl fns ¿ finals dek anys
qu¿ranta. A més, desap¿feixen molts
dels clubs i dels dlrlqents que h¿vien

condult ab¿ns de a guerra 'esport o
ca Així, dels 29 { Lrbs de qué tnc
const¿nc¿ I'any 1936 a la ciut¿t, no
més l5 (51,7%) recuper¿ran l'¿ctivil¿t
a par¡ r del 1939; la ¡esta, sir¡pement
desaparexen. D'aquests 15, només 6
reprenen el m¿teix any 1939 es actv -
tals: són el Cenfe Catdlc, l'Allétic B¿s

quet Jun ors reconvertit en CB Hosp
t¿et, e Club V¿sco de Hospit¿let (sl

més no un grup de jugado6 de p lot¿
basc¿ja apareixen egcen¿). elClub De-
pouvo G¿rcí¿, la UnLón Atlétic Col
Banch ie CE Hospit¿et, que es con
vÉrtirá prir¡er en el Club Depo.tivo

Hospita et després en ¿ Unión Depor

tiv¿ Hosptalet. D'aqLrests sis, ¿ més,

dos pleg¿r¿n en es següents ¿nys. E s

nou restantsfins complelar la quinzena

¿niran reprenent l'activilat a1 ll¿rq de ¿

década dels quar¿nt¿: 'úllirn será el

c Lrb ciclsta coll Blanch l'¿ny 1947.
L'herénca dels anys ¿nterors, doncs,
queda reduida a l¿ rneit¿t de p¿nora-

m¿ associ¿1iu r, a més, d luida dins d'un
nou m¿rc de 25 associ¿cions fundades
¿ pariir del 1939 en les qu¿ s es practi

E poder franquista, ¿ més, va teni
prou cur¿ de (netejaD les direcuves de

es entitats Es inforfnes necessaris per

formar part de les junles i sobre les ¿c

tiviiars dek c ubsvan ser le5 e nes utilt-
z¿des. T¿mbé e Tecozament en forma
detaftes d€ presentació de es autori-
tats locals adrecades ¿k d rigents es-
portius de Barcelona eren una forma de

conlro¿r éls c!bs. Alguns des ee-
ments r¡és valuosos entrÉ diigents es

portius loc¿ls van patr a repressió
person¿lpef la seva tf¿lecrdfl¿ d'esque-
rres Són especi¿ ment interessants els

c¿sos de losep Boter M¿s i loan Costa
Cots. Es dos v¿n ser durant els ¿ny5

vint ifenta homes.omplets de Iesport
local: esportistes, d rect Lrs, corespon
sa s de prems¿ i membres destac¿ts de
Iambient esport¡u. Joan Costa era un
conegut catalan st¿ i va sef depurat
després de ¿ quer¿: va ser desposselt
delseu loc defuncon¿rimun cip¿1, iot
i que sembla que c¿p al 1950 el v¿ re

cuperaf. En aquests ¿nys, perÓ, no se li

coneixen ñrés vincles amb cap d rectiv¿

de club t\,1orí ei 1962, ¿ i'ed¿t de 66
anys. Josep Boter, de tenddncies po íti
ques esquerranes, t¿mbé v¿ pat f la re-
pressió després de la querra i,lunt ¿nrb
un germ¿ seu queerafunconarimuni
clpa, v¿ h¿ver de m¿rx¿r. Sembla, pe-

ró, que Boter h¿v¿ fet bons contactes
¿b¿ns de l¿ guerr¿ en el món esportiu

l¿ que va afibar a sef secretaf luldic
per ¿ les seccions amateu¡ i juven¡l de
FC B¿rcelona (secret¿ri de futbol base).

A la pr¿ctic¿ .ercav¿ joves jug¿dor9, i

junt ¿mb Ramon Lorens ten a cur¿ de
La lvlas ¿ de BarEa losep Boterv¿ con
tribuira la descoberta dejuqadors de ¿

v¿ ua dels t¿mbé hospil¿lencs Biosca.

Sagarra, Vergés, Jans¿n¿, Tej¿da... Al
Di.cion¿i del Barca, de l'Enciclopédia

Cataiana, legim aixd sobre el : (Home

llurat al Barea amb un¿ honr¿des¿ iun
s¿crif ci extraordin¿ ris. {...)Persona es-

t mada per tolhom, sempre v¿ fer q¿la
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de bonhomia hLrr¡ilitahr./ L¿ Feder¿-
ció C¿talana de Futbol liv¿ con.edn ¿

sev¿ medalla de plata ¿ iempo¡ad¿
1973-74. Va morir I'any 1978 a Barce

En l'¿ltr¿ b¿nda de l'an¿ isi situem els
impulsors de l'esport fr¿nqu sta: l'exér-
ct, l'estructura de l¿ F¿l¿nge l'Esglé
sia. L'exércit, especalment en els ¿nys
més durs de la posiguer¿, g¿ud r¿ de
competicions, equ psiinst¿l ¿cions pro
pis L'esport miltar servia per ntrodui
la form¿ció físca en ¿ instrucrió mil-
tar Aixd comportava no només ia gim

n¿stic¿ iels exercic s físics iesportius més
adients a una unitat militar (com les

marxes, el trr o la nat¿ció) sinó t¿mbé
competicrons dels esports més divefsos.
En funció segurament dels :nteressos
pefsonals de¡s oJicr¿ls de es unitats, ¿ -
gunes casernes esdevndrien auténtica
clubs poiesportius. comése cds¿ l'Ho9
piialet de quai[er d'enqinyeB de Lep¿n
to. amb es millors inst¿.hcions espofti-
ves durant molts anys ¿ l¿ ciutat tanca
des entre els seus rnu6, ielde aáv¿leia
de l¿ Remonta, on s'organitzaven con
cursos hípics. A Lepanto, hi havi¿ un¿
mica de tot: dtletisme. b:squet, futbo.
pilota basca, natació i, a panir de 'any

1943. boxa i h¿ndbo. D'¿ll¿ en soriirien
moltg esportrstes, corn per exemple bo-
n¿ paft de l'equ p d'handbol a onze del
Fc Barcelon¿ de finals dels qu¿r¿nt¿ i

dels cinquant¿. Tal i com exp ica Joan
Cañadell,8 (dels mes espav l¿ts quin¡or
delB¿t¿lón de Tr¿nsmisiones) van son T

després en la vida civil gftns jugadors
que Pr mer¿ment formarcn ¿ l¿ nova
se.ció de FC Barceiona
La tasca esportiva de F¿lange la van as-
sumir ¿ l'Hospitalet Educación y Des-
c¿nso i, especial¡nent. el Frente de lLr

ventudes, ja que curiosament ei p¿Íit
únic no v¿ cre¿raquíelseu serveiespe
cífic d'espons. Educ¿clón y Descanso
va fer un¿ tasc¿ orq¿nitz¿tiva de com-
petcons no gaire rellevant, peró -"1

Frente de JuventLrdes síque v¿ arribar a

manten r i/o donar s!port a equips inr
ponants, especra ment de b¿squel (cB
Frente de Juventudes, després CB san
Fern¿ndo) ¿tletisme iboxa. com una
forma d'enquadrament deoógic del
jovent a tr¿vés de I esport. T¿mbé les

gfans empfeses fomentaren 'esport
entre els seus treb¿ lador!, segurament
com a forma d'esbarjo sa barat ben
vista pel poder. Especi¿lment impor-
t¿nts foren els c¿los d'lndo.Cottet,
Trinxet iTecla Sa ¿ La perr,ers ó delsis

tema. peró. ¿cabá per fer veritables
clubs d'aquestes efructures de dins les

empreses i convedí molts treball¿dors
en sir¡pes espectadors no en pract-
canls L esport, igualcom per a F¿l¿n
ge, v¿ ser un element més d'enqu¿-
drament socra per d l'Església, ara en
capc¿ada pel sector més re¿ccionar
d'Accló C¿tdlica I ho v¿ ser de t¿l ma-
nefa que es cre¿ren auténtiques com
petcons i liques, especialment de fut
bol b¿squet, a través de la De egación
Diocesana de Deportes i. més t¿rd, de
l'Obra Atlético Recre¿tiv¿ (OAR) A
'Hospitalet es reprengué la tradicó es
poriiv¿ c¿tólca dels ¿n)s trent¿. AixL e
grup de Centre C¿tdlic es dibuixá de
nou j¿ ¿l 1939. Peró v¿n sortir ne més.
Així, fobem e qrup de l¿ pardquia de
Sant sidre, a Santa Eulália;elde la par
rdqui¿ de S¿nt Ramon Non¿t, a Col-
b¿nc, ielde la p¿róqlla de la Torrassa.
Tot¿ ¿quest¿ b¿rrela d estructures, pe,
rd, no fea una a tra cosa que esfondrar
'¿parell teóric del nou régim vefs l'-;s
port, que passava b¿sc¿ment per Ien-
qu¿dr¿ment del jovent en l¿ Falange i

per la separacló de 'espoft aficonat del
professional. Amb tanta oferta, ni eljo
vent espo¡1ista acomplí m¿i la teórca
oblgació d'afiliar-se als orqanismes de
Falange ni, per suposat, va poder sos
tfeu¡e's des postulats báslcs de l'esport
profession¿ qúe esvolen evitar(a lluita
pel récord, per l¿ victdr a i pels drners).
En els darreE anys delfr¿nqLrisme s'en-
devn¿ j¿ una preocupacó social pels

monumentals déficits espoftius (d'ln-
fr¿estructures i de po ítiques efectives)
que s h¿vien ¿cumu at dur¿nt les tres
décades an¡eriors. L'Hospita et, mal-
gr¿t les dlficult¿ts, t¿mbé ser¿ pionera
en ¿quels mornents. En efecte, ja el
1974 Francesc Codin¿,e com a regidor
d'Esports, pos¿v¿ esprir¡eres bases del
funcionament de l'actu¿ estructura es-
portiva de l'Hospit¿let, pel que fa ¿ la
vessant públic¿. Codin¿, en molts as,
pectes, va ser un dels que es van
¿vanc¿r a es poli¡rques esport ve9 que
posarien en vigor es pf mers qoverns

municipals democr;Ucs. A més d' nten-
t¿r impuls¿r de nou a construcció d'in
f¡¿estructures a la ciutat, tem¿ en el
qual va aconsegu ¡ resultats no qa re
millols que ¿ resta dels selts anteces
sors, Codina va ser e responsable de la
instauració d'un des pr mers patron¿ts
municipals d'esports ¿ Esp¿ny¿, ide
l'Escuela Deportiv¿ Municipa per ¿ls

nens i nenes hos¡italencs. Amb el clar

objectiu de fer arjb¿r I'espo¡t ¿ s més
joves ia les escoles, l¿ polític¿ que Fran
cesc Codina va impulsar a ü¿vés de la
regidoria d'Esports entre principis de
1974 i inicis de 1978 va ser la primer¿
queva tenirced¿ cohe¡éncia en la nos-
tra história i, sens dubte, es va avancar
com a mlnim un any a fórmu es qle
s'utiltzarien després de la mort dei ge
ner¿i Franco en nrolts locs d'Esp¿nya.
Si més no, és ¿lar, en termes teórics, ja
que al portar aquestes inc¿tives a la
práctica la manc¿ de pressupostos po-
d¿ deixar r¡igrats r¡o tes veqades els

D un¿ altr¿ fonna, peró, t¿ñbé la tran
sició i la consolid¿ció de la der¡ocráci¿
van apoatar els seus canvis en el pano-
rar¡¿ espodrU hospitalenc. L'esclat del
concepte d'esport per ¿ tothonr i les
apostes dels slrccessrUs ajuntaments
d'esquerres a Hospit¿ et han permés
el lent peró progress u aug¡¡ent d' ns-
t¿l ¿cons esponives, tema en el quai
se sortia delJr¿nqursme amb les prtjols
efadístques de l'¿rea metropolitan¿
barcelonina, juntament amb Sant¿ Co-
loma de Gr¿menet

NOTES

L¿ nlorma.o d aqú6r ¿d'.p e5 oor lomDt¿r¿r
¿mb l¿ eduradel I'r?.i? t^átp,.dn¡ú Rcnch;.e
]a j"qatJa Htttóia s..i¿l de l6@ft ¿ IH6o¡Élef.
H6pLet apnrp d Erud\ de LHlsptate(R€Le

de ¡orJ ,6¿r¡s D'DUra. o d¡ B¿,¿ton¿ aErrd . .
2 Vr $r a pnmer¿ reunó d É.ruips temenLns dlr

letime(.om¿mnmaCataunva) Etfé*N¿ h¿uá¡lc
disputatsae rrdibilde r9ró, d umen¡le de Rdms,
se'tons é pfuqFmade m¿ que es L!'Áerua a lanru
N +órlc de H.,p L er, ior 

' 
quP I n

b'rc d¿ 2rppr.ulp¿de ñ¿ temps Tole D ólcr
va €rsequ r ¿ñb 'oid nteresEr¡¿orernsa.ijobre
tót pqt El Múnda D9odrñ t oe¡ Ei 

^¿a¿ 
oúé €n

dedi.¿r exténer referéncies duranl molts d ésI E 5 dp m¿r(de 93o, ElMund. DeDatu\ó rubli
.a!¿ ¿mb erisfa.oo ¿ ¡ lrlud, per pÍrmer coo.
d une- llicén.es fdnenlne5 a a Feder¿ ó a¿r¿¿n¿
d Atlérsme es hav¿ dem¿ñadés l¿ unió k.órivr
Fo-pft¿let E s, ums que h¿n queddps a a É'dor€

rads vdn pr e5 de e5 lro5o tdle.óuei Roe aárlci
Tere\¿ Pedrel Mri¿ G¿r.h, vtdur5 Neblt. Joaqul
mJ Moina Tpfesa Pio¿n Pelir¿ No a Tefev G fo
Emi ia G ménéz i Lo ita Gra€lk.

4 Trobat a Corespondéncia de sec¡el¿ria dé rAr

5 v. PLJTADAS, c SANTACANA. ¡ ¿/¡¡¿ ornDrdda.

6.X PUlAdAl: C sANTACANA, H¡¡'¡É 
'I,JT¡¡d,de l úo¡f a Cat¿lúnv¿ 12 val ). Barcelona: Có umn¿

Dlpul¿.i¿ dé B¿.ceon¿, I994 t99s
7 A CLOTA:r BLANcoeral Dt..ron"' t .Je| Bat ¿

B¿,Gón¿ Eñ.'.oped a carat¿.¿..ó ¿..a D..oñ¿

3 En un¿.o abofa.ó¿ a p¿qin¿ 26 de t bre dé
L . M RACLE, E/¡¿rdbol ¿ orz ..1¿/á. B¿r.éton¿: E.t

9 Ar¿ d e^sÉ',rdar r e^d oul¿l ¿l P¿' r neni ¡e a¡
ralunya ¡erCLr. ¿Ltu¿ment al.aod ¿nr¡d con
*lld¡ Audousua de C¿l¿luny¿ (cac)

Enr¡c G¡l Mesequer
lnvestigador del Centre d'Estud s

de'Hospitalei
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