
1 - Construirem nous equipaments esportius, 
perquè la ciutat necessita, entre d’altres, una pista 
d’atletisme, un nou pavelló i una piscina. El nostre 
objectiu és iniciar les obres d’una d’aquestes 
infraestructures durant el mandat, licitar-ne la 
segona i planificar la tercera.

2 - Donarem una solució a la Zona Esportiva 
Municipal de Riu Sec que posi en servei 
l’equipament i acabi amb el seu deteriorament.

3 - Adequarem la nau de Mafinsa per que 
esdevingui un espai plurifuncional per entitats 
esportives i culturals.

4 - Adaptarem les zones esportives per l’accés i la 
participació de persones amb diversitat funcional, 
així com potenciar l’esport inclusiu i l’esport adaptat.

5 - Defensem un model esportiu participatiu i 
integrador que aposti per la promoció de l’esport 
escolar i el de base, amb ferma col·laboració amb 
centres escolars, les Associacions de Familiars 
d’Alumnes i les entitats esportives de la ciutat.

6 - Introduirem la perspectiva de gènere en 
la planificació estratègica de l’esport, valorant 
la presència de dones en les juntes directives, 
l’existència de seccions femenines i mixtes, i la 
proporcionalitat de gènere de la massa social i de 
llicències federatives.

7 - Potenciarem les activitats fisicoesportives 
conjuntes en l’espai lliure en l’entorn familiar i per a 
gent gran.

8 - Dissenyarem i implantarem rutes saludables 
vinculades a espais públics i a l’entorn natural. 
Condicionarem espais públics per la pràctica 
esportiva lliure.

9 - Fomentarem la medicina esportiva i la salut 
pública incorporant la pràctica de l’esport a les 
polítiques de sanitat comunitària.

10 - Volem fer del Consell Municipal de l’Esport 
l’òrgan de participació ciutadana eficient per a 
què les seves decisions reverteixin en polítiques 
municipals concretes.
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