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7.ESPORTS 
 
Entenem l’esport com un motor de canvi a nivell individual, ja que la seva 
incorporació  a l’estil de vida de les persones ens permet gaudir de major 
qualitat de vida. També és un motor de canvi social, permet enfortir la cohesió 
social a través del projecte municipal esportiu a la vegada que enforteix el teixit 
cívic i associatiu. 
 
Tarragona és una ciutat esportiva i ho és per tradició, per practicants, per clubs 
i per esports practicats. Aquesta riquesa necessita una línia d’actuació 
específica i de treball en xarxa per d’aprofundir en el valors abans esmentats i 
generar també processos econòmics per a la ciutat. 
 
El lideratge esportiu de l’Ajuntament de Tarragona requereix una acció de 
proposta del Patronat Municipal d’Esports, amb propostes encaminades a: 
 
 
1. Crear un Pla  Director de l’Esport per facilitar a tots els ciutadans de 
Tarragona la pràctica fisicoesportiva en les seves diferents vessants d'iniciació, 
formació, competició, recreació i manteniment.  
 
2. Impulsar  un estudi de grau universitari de Ciències  d‟Activitat Física 
iEsport. Hem de crear un entorn que faciliti la investigació i la innovació 
esportiva per generar coneixement competitiu i atraure altres actors de 
l’ecosistema esportiu com són empreses i patrocinadors. 
 
3. Crear l’Observatori de l’Esport, amb participació del Patronat Municipal 
d’esports, d’administracions, federacions, clubs, esportistes, usuaris dels 
equipaments, patrocinadors i experts de la URV per tal d’avaluar la 
implementació de les diferents mesures i els seus resultats, així com 
l’adaptació de l’estratègia esportiva municipal als canvis de tendència que en 
l’àmbit de l’esport es produeixen. 
 
4. Promoure  la creació d‟un entorn esportiu a la zona del Pont del 
Diableial conjunt de l‟Anella Verda. Promoure-hi l’esport en família, el turisme 
esportiu de natura i les activitats adreçades als escolars de primària i 
secundària. Cal delimitar molt bé les zones pròximes als espais de caça i 
extremar les mesures de seguretat.  
 
5.Crear una aplicació de telefonia mòbil d‟informació  de l‟esport a la ciutat 
de Tarragona: activitats, clubs, instal·lacions....  
 
6. Donar suport a l’esport base i elemental per l’adquisició de capacitats 
coordinatives en els més petits, fomentant les escoles esportives de formació 
bàsica i evitant l’especialització precoç.  
 
7. Facilitar la pràctica de l’esport a totes les persones, amb especial atenció 
als nens, a la gent gran i a les persones amb discapacitats o amb algun 
handicap. Fer-ho coordinadament amb els Centres d’Atenció Primària. 
 

observatori
Resaltado
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8. Fer un pla d’equipaments esportius d’ús públic, més enllà de qui n’ostenti 
la titularitat. Cal crear convenis de col·laboració amb els clubs perquè puguin 
mantenir la seva oferta formativa i de competició, fent-la compatible amb un 
servei esportiu públic general.  
 
9. Realitzar una “auditoria” de les instal·lacions esportives de Tarragona i 
crear un pla de reformes i millores. Arribar a acords amb els clubs que 
necessiten intervencions urgents a  les seves instal·lacions. 
 
10. Implicar els clubs en la gestió de les instal·lacions esportives i en la 
dinamització de l’esport.  
 
11. Fomentar l’organització d’esdeveniments esportius i campionats, donant 
suport als clubs i a les federacions que les promoguin i fomentin el turisme 
esportiu. 
 
12. Crear una base de subvencions amb criteris objectius, a través d’ un 
sistema de puntuació transparent i acordat. 
 
13. Promoure canals de col·laboració privada i empresarial amb el teixit 
esportiu de la ciutat i als esdeveniments que s’hi organitzin.  
 
14. Facilitar l‟aprenentatge i la pràctica delsnous esports urbans, atenent 
les demandes del sectors més joves de la societat. Per la seva naturalesa, 
caldrà facilitar que la seva pràctica es desenvolupi amb un entorn de seguretat i 
compatibilitat amb altres usos de l’espai públic. 
 
15. Donar suport a l’excel·lència i a la projecció d’aquells esportistes 
tarragonins que fan de l’autoexigència i de l’èxit esportiu un compromís.  
 
16. Assegurar la col·laboració amb el Consell Esportiu del Tarragonès, a 
través d’un conveni estable, per afavorir la pràctica de l’esport escolar. 
 
17. Palesar la nostra preocupació als Jocs del Mediterrani, Tarragona 2017. 
Des d’ERC vam donar suport a la candidatura. Volem uns Jocs com una 
oportunitat per a la ciutat, però no com una nova càrrega.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


