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L’Estadi d’Atletisme està ubicat a:

Riu Siurana, s/n
43006 Tarragona
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Estadi d’Atletisme Campclar

Durant i després dels Jocs Mediterranis

Del 22 de juny a l’1 de juliol de 2018 es duran a terme a Tarragona 
i a quinze localitats més els XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 
2018.

Durant aquests dies, l’Estadi d’Atletisme acollirà les proves 
atlètiques i el tir amb arc. En aquest sentit, cal destacar que la 
Federació Internacional d’Atletisme (IAAF) ha emès el certificat 
que homologa l’estadi internacionalment. Això permet fer un 
salt qualitatiu per als entrenaments de les joves promeses de 
l’atletisme, i també significa un pas endavant per consolidar  
Tarragona com a destinació esportiva.

Les millores tècniques que han permès la certificació són:

- la recta coberta de 60 metres
- la nova torre de cronometratge electrònic i cablejat intern
- la sala mèdica
- les noves torres d’il·luminació
- les grades fixes per a més de 1.000 espectadors
- la possibilitat de disputar curses de velocitat a la contrarecta

Un cop finalitzat l'esdeveniment esportiu, les instal·lacions 
reformades i les noves quedaran per a ús ciutadà. Formarà part 
del Parc de l’Anella Mediterrània un parc per a l’oci i l’esport de 
vint-i-vuit hectàrees, és a dir, l’equivalent a vint-i-vuit camps de 
futbol; a més a més, disposarà de 3.500 arbres i d'un llac de 
12.300 metres cúbics.

La Diputació de Tarragona ha col·laborat en la millora dels equipa-
ments esportius dels 14 municipis de les nostres comarques que 
són seu dels Jocs Mediterranis.

És per això que Altafulla, Calafell, Cambrils, Constantí, el Morell, la 
Pobla de Mafumet, Reus, Salou, la Selva del Camp, Tarragona, 
Torredembarra, Valls, Vila-seca i el Vendrell gaudeixen avui d'unes 
excel·lents instal·lacions per als esportistes professionals que 
participaran en els Jocs. I una vegada finalitzi aquest esdeveni-
ment, la ciutadania es beneficiarà d'uns equipaments d'alt nivell 
que contribuiran a fomentar l'esport, el lleure i la salut.

Reforma de l’Estadi d’Atletisme

Des de l’any 1987, les instal·lacions del Patronat Municipal 
d’Esports de Tarragona a Campclar disposen d’una pista d’atletis-
me on s’entrenen la Secció d’Atletisme del Club Gimnàstic 
Tarragona i el Club Atletisme Tarragona i on s’organitzen diferents 
proves esportives.

L’any 2017, aprofitant la construcció de l’Anella Mediterrània i l’ús 
de la instal·lació com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis, l’equipa-
ment ha estat reformat per tal de millorar-ne les condicions i 
ampliar les possibilitats de competició i entrenament. Permet 
realitzar totes les proves atlètiques: curses, salts i llançaments i 
disposa d'una zona annexa per realitzar escalfaments i entrena-
ments. 

S’hi ha fet una remodelació integral que ha permès refer la pista, 
la graderia i els serveis auxiliars. En concret, s’ha remodelat 
l’edifici de vestidors i magatzem, millorat la il·luminació de l’esta-
di i construït una pista coberta d’entrenament, ubicada sota la 
tribuna principal, de 4 carrils i 60 metres de longitud.

Amb la reforma, la capacitat de l’estadi es fixa en 1.250 localitats 
(ampliables amb graderies efímeres fins a 4.000 durant els Jocs i 
altres competicions esportives).

Les obres han tingut un pressupost de més de 2,6 milions 
d’euros, aportats pel Consell Superior d’Esports i la Diputació de 
Tarragona.


