COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA DEL CAMP DE TARRAGONA EN
RELACIÓ AL CANVI DE DATA DELS JOCS MEDITERRANIS
Des de Joves d’Esquerra Verda volem recordar que anteriorment ja havíem denunciat la manca
de possibilitats econòmiques de Tarragona per assumir els Jocs Mediterranis, a banda de creure
que calia donar-li una volta davant la situació que pateixen la majoria de països de la
Mediterrània.
Aquest cap de setmana semblaria confirmar-se que la proposta seria la de retardar un any el
certamen, és a dir, parlaríem de Tarragona 2018, enlloc del 2017. Aquesta proposta creiem que
és fer un xut endavant sense anar a l’arrel del problema, i és que no hi ha diners per assumir la
convocatòria. Fa uns mesos JEV del Camp de Tarragona va aprovar en el marc de l’Assemblea
Nacional de l’organització una resolució que justament denunciava les mancances econòmiques,
i la necessitat de prioritzar diferent els recursos municipals.
Davant d’aquesta situació creiem que s’han de produir canvis en les polítiques municipals, i
això passa per a que el PSC busqui una alternativa de govern d’esquerres, ja que el seu pacte
amb la dreta del PP i Unió, només es justificava per tal de garantir la viabilitat econòmica dels
Jocs, mitjançant la suposada pressió de l’Alejandro Fernández al govern central, cosa que s’ha
demostrat ineficaç del tot. Tanmateix la regidoria dels Jocs, Javier Vilamayor, hauria d’assumir
alguna responsabilitat davant del fracàs dels mateixos, ja que quan es denunciava la manca de
pressupost, ens asseguraven que tot anava segons les previsions.
Des de JEV també lamentem que des de l’organització dels Jocs s’hagi ignorat la situació actual
de la Mediterrània, la qual, lluny de representar el intercanvi de cultures, avui és el màxim
exponent d’una divisió on la nostra mar actua de fossa comuna. Una situació que s’ha de
revertir i per això era una bona oportunitat fer una retirada a temps dotant-la de contingut, creant
un espai de debat i reflexió, un punt de trobada entre les moltes ribes de la Mediterrània, enlloc
d’invertir els diners en instal·lacions esportives provisionals o que es podien quedar a mig fer,
amb tot d’esportistes que no podrien arribar a Tarragona per la situació dels seus països.
Per tot això lamentem que la proposta sigui la de traslladar la data, enlloc de renunciar
definitivament, una renúncia que creiem que hauria d’haver arribat abans, però que en qualsevol
cas no pot esperar, ja que no podem assumir els riscos que suposa el d’allargar la inauguració
dels mateixos un any, tant pel que fa a la substitució de materials de promoció, com al
manteniment d’instal·lacions esportives o la possible caiguda dels pocs patrocinadors privats
que havien donat confiança als mateixos, quan només s’havien tancat acords per la meitat dels
previstos inicialment.
Tarragona, 7 de novembre del 2016

