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Noemí Llauradó assisteix a la inauguració dels
VI CSIT World Sports Games a Tortosa en el
seu primer acte públic com a presidenta de la
Diputació
La institució fa possible la millora de les infraestructures
esportives de la capital del Baix Ebre que acolliran part de la
competició
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha assistit aquest dimarts al
vespre a la inauguració dels VI CSIT World Sports Games a l?Estadi Municipal de Tortosa.
Aquest ha estat el primer acte públic de Llauradó com a màxima responsable de la institució
supramunicipal. A l?acte també hi han assistit el conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, Damià Calvet; el secretari general de l?Esport i de l?Activitat Física de
la Generalitat, Gerard Figueras; el president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya,
Jaume Domingo; el president del CSIT, Bruno Molea; l?alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, i
els alcaldes de la resta de municipis que acolliran els jocs, entre ells els diputats Adam Tomàs i
Lluís Soler.
La Diputació de Tarragona fa possible la millora de les infraestructures esportives de Tortosa
que acolliran bona part de les competicions dels VI CSIT World Sport Games, mitjançant una
aportació d?un milió d?euros. Deltebre, La Ràpita, Amposta, l?Ampolla, Salou, Roquetes i
l?Aldea són els altres municipis seu dels CSIT World Sport Games. Aquests jocs de caràcter
biennal aplegaran esportistes de més de 40 països de tot el món a les comarques de les Terres
de l?Ebre fins al proper 7 de juliol.
Amb la seva assistència a la cerimònia inaugural dels VI CSIT World Sport Games, la presidenta
de la Diputació de Tarragona ha refermat el compromís de la institució amb l?esport base i amb
els consells esportius del Camp de Tarragona i les Terres de l?Ebre. Anualment, la Diputació hi
destina prop de 350.000 euros per impulsar activitats amb l?objectiu de promoure la pràctica de
l?esport individual i en equip, així com la transmissió d?actituds i valors mitjançant l?activitat
física entre la població escolar.

