
DECÀLEG DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVES A SECUNDÀRIA 2018

Aquest decàleg inclou les 10 propostes finals que han elaborat durant els mesos de març, 
abril i maig, un total de 700 joves de la ciutat.

L’eix que s’ha treballat aquest any ha estat l’ACTIVITAT FÍSICA vinculada a un estil saludable 
de vida. Les propostes s’han elaborat partint de dos eixos: Instal·lacions i programes.

EIX 1. INSTAL·LACIONS

1. Construir un gimnàs, o transformar-ne un d’existent, que sigui pensat i dissenyat 
especialment per joves. Un espai que sigui d’ús exclusiu on els i les joves se’l puguin
fer seu.

2. Instal·lar a les piscines d’estiu municipals, elements que permetin fer les piscines 
més lúdiques com ara tobogans, trampolins, passarel·les,...

3. Crear a un parc gran de la ciutat, una àrea específica on es pugui practicar diferents 
esports urbans. Concretament es tractaria de fer instal·lacions i circuits on practicar 
parkour, workout, calestenia i habilitar un rocòdrom.

4. Crear un o més d’un skateplaça a diferents punts de la ciutat i reparar l’skatepark 
existent posant més rampes i elements que els que hi ha actualment.

5. Construir una piscina municipal coberta que es pugui fer servir tot l’any i que el 
preus per poder accedir-hi sigui econòmic per la població que ho necessiti, com per 
exemple els i les joves.

EIX 2. PROGRAMES

6. Crear un conservatori de dansa a nivell del Camp de Tarragona que serveixi per 
fomentar i aprendre diferents estils de balls i dansa i a la vegada, que s’organitzin 
exhibicions i cursos de balls de carrer.

7. Crear un programa que fomenti l’esport femení. Fer-ho a través de torneigs de 
diferents disciplines esportives i afavorint una major visualització de l’esport que 
s’està realitzant.

8. Organitzar sortides, estades i acampades poliesportives adreçades a tots i totes els i 
les joves de la ciutat.

9. Organitzar una exhibició d’esports de carrer com ara skate, bike, parkour, workout 
etc. a una plaça cèntrica. Aprofitar l’activitat per també programar-hi activitats 
esportives, formatives i lúdiques.

10.  Similar a les olimpíades escolars existents, crear unes trobades esportives entre els 
diferents instituts de la ciutat. Trobades que es puguin fer durant tot el curs escolar.
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