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6. Implementació del Pla
El Pla Estratègic del Llegat dels Jocs Mediterranis ha de ser un instrument al servei del territori,
que permeti, per una banda, maximitzar oportunitats de llegat de tipus territorial, però al
mateix temps, que permeti que cada municipi pugui definir la seva pròpia estratègia.
Un cop definits inicialment els programes i projectes estratègics, Tarragona Impulsa assumeix
el lideratge de la gestió i implementació del Pla Estratègic.
Durant l’any 2016 s’iniciaran les tasques de concreció de les actuacions i el plantejament de la
seva execució a través del Pla d’Acció, conjuntament amb els agents implicats identificats per
cadascun dels projectes. En el següent cronograma es mostra el calendari inicial previst per a
la implementació dels projectes.
2015 2016 2017 2018 2019
PG1.1.1 CREAR UNA XARXA D’AGENTS DE DINAMITZACIÓ EN ELS MUNICIPIS SEU
PR1.1.1.1. Realitzar accions de dinamització del treball transversal en els municipis seus dels Jocs
PR1.1.1.2. Crear i posar en marxa taules sectorials intermunicipals de gestió territorial
PR1.1.1.3. Impulsar accions de dinamització del teixit empresarial de les seus
PG1.2.1 MILLORAR LA VISIBILITAT DEL TEIXIT PRODUCTIU DEL TERRITORI
PR1.2.1.1. Definir els elements de màrqueting territorial a incloure en el relat dels Jocs i en les accions de comunicació dels agents clau per la projecció
PR1.2.1.2. Donar suport a la projecció internacional del territori i del seu teixit empresarial en el marc dels Jocs Mediterranis
PR1.2.1.3. Promoure accions solidàries al voltant dels Jocs per potenciar la solidaritat com a valor d’identitat del territori
PG2.1.1 MILLORAR LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DEL CAPITAL HUMÀ PER A LA SEVA APLICACIÓ AL TEIXIT PRODUCTIU
PR2.1.1.1. Formar el voluntariat 2017 de forma alineada a les necessitats del teixit empresarial
PR2.1.1.2. Formació de l'Equip 2017 i els Directors de seu de forma alienada als perfils professionals de futur en l'esport
PR2.1.1.3. Inclusió d'accions educadores que desenvolupin actituds innovadores i responsables en els nens i joves a través del Projecte Educatiu
PR2.1.1.4. Pla de treball experiencial amb alumnes de centres de coneixement
PR2.1.1.5. Formació dirigida a persones en situació d’atur en perfils professionals de la indústria esportiva
PG2.1.2. CAPTAR I TRANSFERIR EL CONEIXEMENT GENERAT PEL MODEL DE GESTIÓ DELS JOCS
PR2.1.2.1. Gestionar el coneixement del Jocs orientant‐lo a generar activitat econòmica i millorar la gestió territorial
PR2.1.2.2. Retenir al territori el talent de l'Equip 2017
PR2.1.2.3. Canalitzar el model de gestió dels Jocs Mediterranis com a activitat formativa o bona pràctica
PG2.2.1. POTENCIAR SECTORS RELACIONATS AMB L’ESPORT COM A MOTORS ECONÒMICS I SOCIALS
PR2.2.1.1. Crear una xarxa público‐privada vinculada al sector esport
PR2.2.1.2. Estudi sobre els sectors econòmics vinculats a l’esport
PR2.2.1.3. Programa de suport empresarial i a l'ocupació en sectors vinculats amb l’esport
PG2.2.2. POTENCIAR L'ANELLA MEDITERRÀNIA COM A MOTOR ECONÒMIC DE L’ESPORT I DINAMITZADOR DELS BARRIS DE L’ENTORN
PR2.2.2.1. Pla de dinamització econòmica del barri de Campclar en el marc dels Jocs Mediterranis
PR2.2.2.2. Potenciar l'establiment d'un centre de tecnificació esportiva a l'Anella Mediterrània
PR2.2.2.3. Allotjar i desenvolupar activitats vinculades a la indústria esportiva a l'Anella Mediterrània
PG2.2.3. PROMOURE L’ACTIVITAT ECONÒMICA ACOLLINT CONGRESSOS I FIRES INTERNACIONALS
PR2.2.3.1. Calendari de congressos i fires esportives
PR2.2.3.2. Programa d’accions amb la Mediterrània
PG3.1.1. MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LA CIUTADANIA AMB UN TERRITORI MÉS SALUDABLE I INCLUSIU
PR3.1.1.1. Coordinar accions comunicatives per promoure una pràctica esportiva saludable i responsable
PR3.1.1.2. Impulsar un Pla pilot Salut i Esport
PR3.1.1.3. Potenciar accions per a la promoció de la pràctica esportiva adreçades a la gent gran i amb discapacitats
PR3.1.1.4. Potenciar la cultura esportiva augmentant el coneixement dels esports dels Jocs en el nens i joves
PG3.2.1. CONSOLIDAR LA XARXA VOLUNTARIS 2017
PR3.2.1.1. Estudi sobre les necessitats de voluntariat al territori
PR3.2.1.2. Coordinació i gestió de la xarxa de voluntaris 2017
PG4.1.1. XARXA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS I MODEL DE GESTIÓ
PR4.1.1.1. Instal∙lacions esportives sostenibles i adaptades
PR4.1.1.2. Millora en els equipaments esportius de les escoles
PR4.1.1.3. Mapa digital d'instal∙lacions i oferta esportiva per a l'esport de base i alt rendiment
PG4.2.1. SUPORT A L’ESPORT D’ALT RENDIMENT
4.2.1.1. Calendari d'esdeveniments esportius
4.2.1.2. Programa de beques talent 2017 per donar suport a l'esport d'alt nivell al territori
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