
Tanquem el cicle i el cercleSigueu benvinguts, un any més, a aquest emocionant repte 
esportiu que són els Jocs Emporion, els Jocs Esportius Esco-
lars de les Comarques Gironines: tres dies ininterromputs 
d'activitats multidisciplinars destinades a promoure la cultura 
de l'esport entre els més joves i que, alhora, pretenen conscien-
ciar el públic en general sobre la importància de la seva pràcti-
ca. L'esperit olímpic, que promou els valors del respecte i 
l'amistat, és present any rere any en l'essència dels Jocs 
Emporion, un esdeveniment que cada primavera commemora 
l'arribada de la torxa olímpica a Empúries, ara fa 27 anys.

La Diputació de Girona i la Representació Territorial d'Esports 
de la Generalitat de Catalunya deleguen, un any més, l'organit-
zació dels Jocs Emporion - Finals Territorials dels Jocs Espor-
tius Escolars de Catalunya als consells esportius de la demar-
cació de Girona. Enguany, el Consell Esportiu de la Cerdanya, 
el Consell Esportiu de la Garrotxa i el Consell Esportiu del 
Ripollès són els encarregats de recollir el testimoni i cedir-lo als 
cinc mil escolars que hi participaran. Es tracta d'un esdeveni-
ment que des de fa sis anys, cada primavera, porta l'esperit dels 
Jocs a una comarca diferent.

Els Jocs Emporion, que tindran lloc els dies 17, 18 i 19 de maig 
als municipis d'Alp, Besalú, Campdevànol, Camprodon, Lla-
nars, Olot, Puigcerdà, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses, tenen per objectiu dinamitzar i promoure la cultura 

Els Jocs tenen dues vessants: la competitiva i la ludicoesporti-
va. I, com l'any passat, en aquesta edició s'inclouen tres inicia-
tives que aporten a l'esdeveniment qualitat i dimensió. La 
primera és l'ampliació del públic destinatari, amb una oferta 
d'activitats destinades a gent gran i a persones amb discapaci-
tat intel·lectual: d'aquesta manera s'obren els Jocs a un ventall 
molt més ampli de participants; la segona és la celebració de la 
Gala Valors en Acció, que s'emmarca dins el programa «Valors 
en acció - L'esport en positiu», que té per objectiu agrupar totes 
les accions que tenen com a finalitat principal sensibilitzar i 
conscienciar els esportistes, els tècnics, les famílies, els 
directius i els tutors de joc de la importància d'un comporta-
ment cívic en un ambient esportiu; i la tercera, una xerrada 
sobre les activitats esportives com a eina per fomentar aspec-
tes socials: integració i acceptació de l’altre.

Practicat amb l'esperit olímpic, l'esport és una eina excel·lent 
per contribuir a la construcció d'un món millor, mitjançant tres 
valors fonamentals: l'excel·lència, el respecte i l'amistat. 

Amb els Jocs Emporion portem aquests valors a la pràctica, 
com a marca d'un veritable campió, tant dins com a fora del 
terreny de joc. 

Sigueu benvinguts als Jocs!

L'edició d'enguany dels Jocs Emporion arriba a les comarques 
de la Cerdanya, la Garrotxa i el Ripollès – les més occidentals– 
tancant així un cicle en el qual les activitats dels Jocs Emporion 
han passat per totes i cadascuna de les vuit comarques de 
Girona, des de la primera edició a l'Alt Empordà fins a aquesta 
sisena a la Cerdanya. 

Els consells esportius amfitrions de les proves d’aquest 2019 
desitgem que els/les esportistes i els seus acompanyants 
tingueu una bona estada a casa nostra i que a més a de 
practicar el vostre esport preferit. Aprofiteu per conèixer una 
mica més les nostres comarques, que descobriu l'entorn 
natural que envolten les seus d'aquests Jocs Emporion 2019, 
que van des de la zona volcànica de la Garrotxa, de relleu 
muntanyós, passant per les llargues valls muntanyoses del 
Ripollès, cadascuna amb la seva personalitat pròpia, fins 
arribar a la plana ceretana dels Pirineus. 

Esperem que hi torneu ja sigui per fer una passejada o per 
participar en alguna de les innombrables activitats esportives 
que s’hi organitzen aprofitant els bells paratges que ens 
envolten.

Benvinguts a les nostres comarques!

Benvinguts 
als Jocs Emporion 2019

de l'esport entre la població, i engrescar la gent a participar o a 
prendre part en les activitats de promoció obertes a tothom. 

Els Jocs arriben a la Cerdanya, 
la Garrotxa i el Ripollès 
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Dissabte, 18 de maig 

Final territorial de minibàsquet 

Lloc: Pavelló municipal d'esports d'Olot 

Av. de la República Argentina, 6.17800 Olot 

Horari: De les 16 a les 20 hores 

Descripció: Campionat entre els equips representants dels diver-

sos consells esportius de les comarques de Girona. També es farà 

un concurs de tirs lliures entre tots els participants en el campionat 

que vulguin prendre-hi part. (Benjamins i alevins)

Final territorial de futbol 7 benjamins 

Lloc: Camp municipal de futbol de Ripoll 

Ctra. de Barcelona, 53. 17500 Ripoll 

Horari: De les 10 a les 14 hores 

Descripció: Final territorial de futbol 7, categoria benjamina. 

Els equips participants en aquest torneig es dividiran en dos grups 

de quatre equips cadascun que jugaran una lligueta entre ells, i els 

dos equips guanyadors disputaran la final.

Futbol Net 

Lloc: Camp municipal de futbol Sant Joan de les Abadesses 

C. de Ramon d'Urg, 13.17860 St Joan de les Abadesses 

Horari: De les 10 a les 14 hores 

Descripció: Activitat de la Fundació FC Barcelona que té com a ob-

jectiu contribuir a la integració dels nens i els joves més afectats per 

la manca de recursos econòmics, la malaltia, la desigualtat i la 

discriminació, per mitjà de diferents fases: reflexió prèvia, activitat 

esportiva lúdica, retorn a la calma i reflexió final. (Infantils i cadets)

Final territorial de futbol 7 prebenjamins

Lloc: Camp municipal de futbol de Ripoll 

Ctra. de Barcelona, 53 . 17500 Ripoll 

Horari: De les 16 a les 20 hores 

Descripció: Final territorial de futbol 7, categoria prebenjamina. 

Els equips participants en aquest torneig es dividiran en dos grups 

de quatre equips cadascun que jugaran una lligueta entre ells, i els 

dos equips guanyadors disputaran la final.

Final territorial de gimnàstica artística 

Lloc: Pavelló municipal Llandrius / zona esportiva 

Ctra. de Molló, s/n. 17867 Camprodon 

Horari: De les 10 a les 19 hores 

Descripció: Campionat de gimnàstica artística en què participaran 

els/les millors gimnastes de la lliga territorial. 

(De prebenjamins a sèniors)

Handbol 

Lloc: Pavelló municipal de Besalú 

Pg. de Francesc Cambó, 4 . 17850 Besalú 

Horari: De les 9 a les 14 hores 

Descripció: Trobada de caràcter lúdic de les entitats o associa-

cions gironines del món de l'handbol (HandboliCat). 

(Benjamins i alevins)

Lliga territorial de hip hop 

Lloc: Pavelló municipal d'esports d'Olot 

Av. de la República Argentina, 6. 17800 Olot 

Horari: De les 14.30 a les 21.30 hores 

Descripció: Darrera jornada de la lliga territorial de hip hop orga-

nitzada per l'Agrupació Territorial de Consells Esportius de les 

comarques gironines (ATCEG). 

(De prebenjamins a sèniors / cat. absoluta)

Trobada d'hoquei patins 
Lloc: Pavelló municipal d'esports de Ripoll 
C/ de Concepció Ducloux, s/n. 17500 Ripolll 
Horari: De les 16 a les 19 hores 
Descripció: Trobada d'equips d'hoquei patins que no participen en 
competicions federatives 
(Cat. escoleta i prebenjamins no federats)

Trobada territorial de judo 
Lloc: Pavelló municipal d'esports de Ripoll 
C/ Concepció Ducloux, s/n. 17500 Ripolll 
Horari: De les 10 a les 14 hores 
Descripció: Trobada de judo, de caràcter lúdic, destinada a les enti-
tats de judo de Girona. 
(De prebenjamins a cadets)

Trobada territorial de voleibol 1
Lloc: Centre de Tecnificació de l'Avellaneda 
Polígon dels Pintors.17500 Ripolll 
Horari: De les 10 a les 14 hores 
Descripció: Trobada de voleibol, de caràcter lúdic, adreçada a 
entitats i associacions de les comarques gironines.
(Prebenjamins i benjamins)

Trobada territorial de voleibol 2
Lloc: Centre de Tecnificació de l'Avellaneda 
Polígon dels Pintors.17500 Ripoll 
Horari: De les 14 a les 20 hores 
Descripció: Fase final de la Lliga Territorial de vòlei amb els equips 
més ben classificats d'aquesta lliga organitzada per l'Agrupació 
Territorial de Consells Esportius de Girona. 
 (Alevins, infantils, cadets i juvenils)

Diumenge, 19 de maig 

Futbol 7 per a persones amb discapacitat 

Lloc: Camp municipal de Campdevànol 

Ctra. N-260, km.121.17530 Campdevànol 

Horari: De les 10 a les 14 hores 

Descripció: Torneig de futbol 7 per a equips formats per persones 

amb discapacitat psíquica d'entitats o associacions de les comar-

ques de Girona 

Trobada territorial de futbol 7 - escoletes 

Lloc: Camp municipal de futbol Sant Joan de les Abadesses 

C. de Ramon d'Urg, 13. 17860 Sant Joan de les Abadesses 

Horari: De les 10 a les 14.30 hores 

Descripció: Jornada lúdico-esportiva de Futbol 7 per a nens i nenes 

de la categoria escoleta (entre 4 i 6 anys), que jugaran diferents 

partits partits en què no es tindrà en compte el resultat.

Gimnàstica rítmica 

Lloc: Pavelló municipal Mercè Guix 

Ctra. N-260, km. 121. 17530 Campdevànol 

Horari: De les 10 a les 19 hores 

Descripció: Fase final de la lliga territorial de gimnàstica rítmica, 

nivell A (individual i conjunts), nivell B (individual, conjunts, i conjunts 

de dos, tres i quatre) i nivell obert individual, organitzada pels con-

sells esportius de les comarques gironines. 

(De prebenjamins a sèniors)

Campionat de natació 

Lloc:  Club Poliesportiu Puigcerdà 

Av. de Ramon Condomines, s/n. 17520 Puigcerdà 

Horari: De les 10 a les 15 hores 

Descripció: Competició de curses de natació cronometrades en els 

estils esquena, crol, braça i papallona. 

Es convoquen les modalitats individual masculina i femenina i relleus 

mixtos en estil crol. 

(De prebenjamins a cadets-juvenils)

Patinatge - Xous 

Lloc: Palau de congressos i esports 

C. d’Orient, 4. 17538 Alp 

Horari: De les 10 a les 15 hores 

Descripció: Competició oberta a totes les modalitats de grups de 

patinatge artístic: de tres, quatre i cinc patinadors, i xous. 

Per prendre-hi part, no cal que els grups hagin participa en la Lliga 

Territorial de Patinatge Artístic. 

(De prebenjamins a cadets-juvenils) 

Divendres, 3 de maig 

IV Gala Valors 

Lloc: Auditori Palau de Congressos de Girona 

Pg. de la Devesa, 35. 17001 Girona 

Horari: De les 19 a les 21 hores 

Descripció: Acte de reconeixement als equips i als esportistes que 

en les seves participacions a les activitats organitzades pels con-

sells esportius han destacat pel joc net.

Divendres, 17 de maig 

Trobada atlètica escolar 

Lloc: Camps del Morrot d'Olot 

Av. dels Països Catalans, s/n. 17800 Olot 

Horari: De les 10.30 a les 13 hores 

Descripció: Trobada multiesportiva adreçada a escolars de cicle 

inicial de primària amb l'objectiu de fomentar l'esport i l'activitat 

física en l'edat escolar.

Trobada de gent gran 

Lloc: Pg. de Mossèn Lluís. 17869 Llanars 

Horari: De les 10.30 a les 13 hores 

Descripció: Caminada entre les poblacions de Llanars i Campro-

don, amb activitats dirigides abans i després del recorregut. 

L'activitat té un cost de 5 � i inclou un pica-pica. 

Trobada Territorial dels Serveis de Rehabilitació Comunitària
Lloc: Pavelló municipal d'esports de Ripoll 
C. de Concepció Ducloux, s/n . 17500 Ripoll 
Horari: De les 10 a les 13 hores 
Descripció: Jornada esportiva amb diverses activitats dels Serveis 
de Rehabilitació Comunitària de les comarques de Girona.
Categories: Població adulta en general 

Xerrada: «Les activitats esportives com a eina social»

Lloc: Casal cívic Ripoll - La Devesa del Pla 

C. de Concepció Ducloux, s/n.17500 Ripolll 

Horari: De les 19.30 a les 21 hores 

Descripció: Xerrada sobre les activitats fisicoesportives, una eina 

que serveix per fomentar la integració i l'acceptació de l'altre. S'hi 

exposaran diversos projectes que tenen com a objectiu treballar 

aspectes socials.

 

 

Camps del Morrot d’Olot 
Av. dels Països Catalans, s/n. 17800 Olot 

Pavelló municipal d’esports d’Olot 
Av. de la República Argentina, 6.17800 Olot 

Passeig de Mossèn Lluís
17869 Llanars 

Pavelló municipal d’esports de Ripoll 
C. de Concepció Ducloux, s/n. 17500 Ripoll 

Casal cívic Ripoll – La Devesa del Pla 
C. de Concepció Ducloux, s/n.17500 Ripolll

Camp municipal de futbol de Ripoll 
Ctra. de Barcelona, 53  . 17500 Ripoll 

Centre de tecnificació de l’Avellaneda 
Polígon dels Pintors.17500 Ripoll

Camp municipal de futbol Sant Joan de les Abadesses 
C. de Ramon d’Urg, 13 .17860 Sant Joan de les Abadesses 

Pavelló municipal Llandrius / zona esportiva 
Ctra. de Molló, s/n. 17867 Camprodon 

Pavelló municipal de Besalú 
Pg. Francesc Cambó, 4 . 17850 Besalú 

Camp municipal de Campdevànol 
Ctra. N-260, km.121.17530 Campdevànol 

Pavelló municipal Mercè Guix 
Ctra. N-260 Km. 121. 17530 Campdevànol 

Club poliesportiu Puigcerdà 
Av. de Ramon Condomines, s/n. 17520 Puigcerdà 

Palau de congressos i esports 
C. d’Orient, 4. 17538 Alp 

Escenaris Jocs Emporion 2019
Olot, Llanars, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses

Escenaris Jocs Emporion 2019
Camprodon, Besalú, Campdevànol, Puigcerdà i Alp

Jocs Esportius Escolars de Catalunya
Finals Territorials de Girona 
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Programa d’activitats


