PLA ESTRATÈGIC DEL LLEGAT DELS JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2017

1. Introducció

Tarragona va ser escollida el 15 d’octubre de 2011 seu dels Jocs Mediterranis de l’any 2017.
Durant 10 dies, del 30 de juny al 9 de juliol de 2017, 16 municipis acolliran els Jocs
Mediterranis, una competició de caràcter poliesportiu que s’organitza en el marc del
moviment olímpic, i on participaran més de 4.000 esportistes de 24 països banyats pel mar
Mediterrani, acompanyats per més de 1.000 tècnics esportius. Més de 300 professionals
estaran implicats directament en l’organització, assistits per més de 3.000 voluntaris. Les 273
proves esportives seran seguides des de les grades per més de 150.000 espectadors i
retransmeses per televisions d’arreu del món. Més de 1.000 periodistes d’arreu del món
estaran acreditats per cobrir l’esdeveniment des de Tarragona.
Els Jocs Mediterranis Tarragona 2017 es caracteritzen per dos trets diferencials que són el fort
component territorial i el compromís del projecte amb un llegat orientat al desenvolupament
local d’aquest territori.
Els Jocs Mediterranis Tarragona 2017 són un
Jocs del territori. Dels 16 municipis seu, 14
municipis pertanyen a la província de
Tarragona ‐ Altafulla, Constantí, El Morell, La
Pobla de Mafumet, Salou, Tarragona,
Torredembarra, Vila‐seca, Cambrils, Reus, La
Selva del Camp, Valls, Calafell i El Vendrell.
Aquests 14 municipis tarragonins conformen la
zona principal d’influència de l’esdeveniment i
on es preveu que es concentri el seu impacte i
llegat.
L’aposta per acollir els Jocs Mediterranis es va plantejar com una oportunitat única de futur pel
territori; una oportunitat per aportar una sèrie de beneficis o impactes positius com a
conseqüència d’haver acollit els Jocs: el llegat dels Jocs. Un llegat, que tal i com es recull en el
dossier de candidatura, va més enllà de l’àmbit específic esportiu i esdevé socioeconòmic i de
projecció del territori.
Aquest compromís amb un llegat en el desenvolupament territorial s’ha materialitzat en la
Taula estratègica per a la dinamització econòmica i la reactivació de l’ocupació mitjançant les
oportunitats generades pel llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017, iniciativa
participativa impulsada durant l’any 2015 per l’Ajuntament de Tarragona, a través de
Tarragona Impulsa, amb la col∙laboració de la Fundació Tarragona 2017, desenvolupada en el
marc de la convocatòria 2014 de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local regulada per l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost. El projecte ha estat
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implementat pel Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
L’objectiu general de la Taula Estratègica ha estat definir, articular l’estratègia del llegat a curt i
mig termini dels Jocs del Mediterrani en el desenvolupament socioeconòmic i ocupacional del
territori a través d’un procés obert, creatiu, participatiu i de coordinació de tots els agents
implicats – seus, entitats, empreses i ciutadania – que faciliti la potenciació de les iniciatives ja
existents i la generació de noves estratègies coordinades d’actuació d’acord amb la realitat
econòmica i social.
La Taula Estratègica ha actuat, al llarg del procés de planificació estratègica dut a terme durant
l’any 2015, com a espai de reflexió i treball participatiu de més de 139 agents representats de
78 entitats del territori que han contribuït a definir i articular l’estratègia comuna del llegat
dels Jocs Mediterranis en el desenvolupament socioeconòmic i ocupacional del territori que es
recull en aquest Pla.
Una estratègia de llegat que ha de posar els Jocs Mediterranis al servei del territori, integrant
els Jocs en els projectes i les polítiques del territori per actuar com a catalitzador, aprofitant el
momentum de l’esdeveniment, i contribuir als projectes de desenvolupament local.
Aquest Pla Estratègic del Llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 marca la finalització del
procés de planificació estratègica del llegat i es converteix en el full de ruta que ha de servir al
territori de base per articular acciones i projectes estratègics de llegat en els propers anys.
El present document conté el Pla Estratègic, estructurat en set apartats, que es complementen
amb informació més detallada recollida en els annexos, que contenen:




La descripció de la metodologia aplicada durant el procés de planificació estratègica.
La visió del llegat o punt de partida per la planificació estratègica
Els resultats de la diagnosi estratègica desenvolupada, amb la identificació i descripció del
territori d’influència i dels actors claus, una anàlisi socioeconòmica del territori, i el DAFO
amb el detall de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats identificats amb la
diagnosi.
Els objectius generals, línies estratègiques, programes i projectes identificats i proposats
com a part del Pla Estratègic.
Descripció del procés d’implementació i seguiment del desplegament del Pla Estratègic a
través del Pla d’acció.
El pla de comunicació del Pla Estratègic.
El quadre de comandament del Pla Estratègic.
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