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2.9 Esports
Cal fomentar l'exercici com estil de vida saludable i com a forma d'oci alternativa per tothom.
Així mateix, s'ha de prioritzar l'esport de base, el suport als clubs i a les entitats.
L'activitat física i l'esport constitueixen elements fonamentals per a la cohesió i integració
socials, per al foment de la nostra llengua i ajuden a consolidar una societat més sana, amb
uns estils de vida més actius, cosa que representa un estalvi indirecte per la sanitat pública.

 Promourem la construcció d'un pavelló poliesportiu, piscina coberta, frontenis, pistes de
 pàdel i pista poliesportiva en el complex Sant Jordi, que a la vegada sigui d'ús  per a l'IES
 Vidal i Barraquer.

 Establirem un concert econòmic amb el Club Natació Tàrraco per tal que els ciutadans
 de la Part Alta i la Vall de l'Arrabassada puguin gaudir de les instal·lacions en les mateixes
 condicions que la resta d'instal·lacions municipals.

 Aprofitarem la candidatura de Tarragona als Jocs del Mediterrani 2017 per al rellançament
 de les infraestructures esportives i del conjunt de la ciutat.

 Impulsarem la realització i pràctica de l'esport extraescolar als centres públics i concertats
 de la ciutat.

 Avançarem cap al model de pistes esportives compartides. En horari escolar per part dels
 centres educatius i, en franja de tarda/vespre, per clubs i entitats, economitzant despeses
 de gestió.

 Potenciarem la capitalitat perduda durant els darrers 4 anys a través del lideratge en
 l'esport d'elit i l'esport espectacle i de competició internacional.

 Recuperarem l'observatori de l'esport integrat per una cinquantena d'assessors amb
 l'objectiu que tornin a redissenyar les vies participatives.

 Promourem un nou Llibre blanc de l'esport Tarragoní a l'INEF per orientar la política
 esportiva municipal.

 Potenciarem les relacions amb la Direcció General de l'Esport de la Generalitat i amb el
 Consell Esportiu del Tarragonès per a millorar la pràctica de l'esport escolar.

 Avançarem en la millora qualitativa i quantitativa de la pràctica de l'esport femení, de la
 tercera edat, dels discapacitats i dels grups escolars.

 Convertirem el Patronat d'Esports en un referent avançat de les noves modalitats de
 pràctica esportiva i, especialment, de l'esport com a nou element en la millora de la salut
 i la prevenció de malalties en col·laboració amb els agents de salut.

 Senyalitzarem, marcarem i netejarem camins de bosc del terme municipal i
 confeccionarem guies i rutes per fomentar les caminades.


