
 

Amb finalitats d’informar de la celebració dels Jocs Emporion, i deixar-ne constància gràfica, els 
organitzadors ens proposem realitzar un reportatge fotogràfic que es difondrà parcialment des 
del lloc web http://jocsemporion.ddgi.cat . En aquest sentit agrairem ens indiquin si en el cas 
d’algun dels participants s’ha manifestat reserva o oposició a la captació i difusió de la seva 
imatge personal. En qualsevol cas, amb posterioritat a la difusió de les fotografies, en qualsevol 
moment els representants legals dels participants podran manifestar la seva oposició a la difusió, 
oposició que seria atesa de forma immediata. 

Activitats al Ripollès 

 

Divendres, 17 de maig 

Activitat: Trobada de Gent Gran 
Lloc de realització Passeig de Mn. Lluís 

17869 Llanars 
Horari de l’activitat De les 10:30 a les 13 hores 
Descripció: Caminada entre les poblacions de Llanars i Camprodon amb 

activitats dirigides abans i després de l’activitat. 
L’activitat té un cost de 5€ que inclou un pica-pica final. 

CE responsable: Pla de l’Estany 
 

Activitat: Trobada Territorial dels Serveis de Rehabilitació 
Lloc de realització Pavelló municipal d’esports de Ripoll 

C/ Concepció Ducloux, s/n 
17500 Ripoll 

Horari de l’activitat De les 10:00 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 
CE responsable: Ripollès 

 

Xerrada: Les activitats esportives com a eina social 
Lloc de realització Casal Cívic Ripoll – La Devesa del Pla 

C/ Concepció Ducloux, s/n 
17500 Ripolll 

Horari de l’activitat: De les 19:00 a les 21 hores 
Descripció Com les activitats fisico-esportives poder servir com una eina 

per fomentar aspectes socials: integració, acceptació de 
l’altre.  
La xerrada consistirà en l’exposició de diversos projectes que 
tenen com a objectiu treballar aspectes socials. 

CE responsable: Ripollès 
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Dissabte, 18 de maig 

Activitat: Final Territorial de Futbol – 7 benjamí 
Lloc de realització Camp municipal de futbol de Ripoll 

Carretera de Barcelona, 53 
17500  Ripoll 

Horari de l’activitat De les 10 a les 14 hores 
Descripció: Final Territorial de Futbol-7, categoria benjamina. 

Els equips participants es dividiran en dos grups de 4 equips 
cadascun que jugaran una lligueta entre ells, i posteriorment 
hi haurà un encreuament final 

Categoria: Benjamina 
CE responsable: Alt Empordà 

 

Activitat: Futbol Net 
Lloc de realització Camp Municipal de futbol Sant Joan de les Abadesses 

C/ Ramon d’Urg, 13 
17860 St Joan de les Abadesses 

Horari de l’activitat De les 10 a les 14 hores 
Descripció: Activitat de la Fundació FC Barcelona que té com a objectiu 

contribuir a la integració dels nens i els joves més afectats per 
la manca de recursos econòmics, la malaltia, la desigualtat i la 
discriminació, entorn a fases: reflexió prèvia, activitat 
esportiva lúdica i tornada a la calma i reflexió final. 

Categoria: Infantil i Cadet 
CE responsable: Ripollès 

 

Activitat: Final Territorial de Futbol – 7 prebenjamí 
Lloc de realització Camp municipal de futbol de Ripoll 

Carretera de Barcelona, 53 
17500  Ripoll 

Horari de l’activitat De les 16 a les 20 hores 
Descripció: Final Territorial de Futbol-7, categoria prebenjamina. 

Els equips participants es dividiran en dos grups de 4 equips 
cadascun que jugaran una lligueta entre ells, i posteriorment hi 
haurà un encreuament final 

Categoria: Prebenjamina 
CE responsable: Alt Empordà 
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Activitat: Final Territorial de Gimnàstica Artística 
Lloc de realització Pavelló Municipal Llandrius 

Zona Esportiva 
Ctra. de Molló, s/n 
17867 Camprodon 

Horari de l’activitat De les 10 a les 19 hores 
Descripció Final Territorial amb la participació  dels/ de les millors gimnastes 

de la Lliga Territorial de Gimnàstica Artística. 
Categories: Des de prebenjamins fins a la sènior 
CE responsable: Ripollès 

  

Activitat: Trobada d’hoquei patins 
Lloc de realització Pavelló municipal d’esports de Ripoll 

C/ Concepció Ducloux, s/n 
17500 Ripolll 

Horari de l’activitat De les 16 a les 19 hores 
Descripció: Trobada d’equips d’hoquei patins que no participen en 

competicions federatives 
Categories: Escoleta i prebenjamins no federats 
CE responsable: La Selva 

 

Activitat: Trobada Territorial de Judo 
Lloc de realització Pavelló municipal d’esports de Ripoll 

C/ Concepció Ducloux, s/n 
17500 Ripolll 

Horari de l’activitat De les 10 a les 14 hores 
Descripció: Trobada de caràcter lúdic de judo destinada a les entitats gironines 
Categories: des de la prebenjamina fins a cadet 
CE responsable: La Selva 

 

Activitat: Trobada Territorial de voleibol 
Lloc de realització Centre de Tecnificació de l’Avellaneda 

Polígon dels Pintors 
17500 Ripolll 

Horari de l’activitat De les 10 a les 14 hores 
Descripció: Trobada de vòlei de caràcter lúdic adreçada a entitats i 

associacions de les comarques gironines 
Categories: Prebenjamina i benjamina 
CE responsable: Gironès 
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Activitat: Trobada Territorial de voleibol 
Lloc de realització Centre de Tecnificació de l’Avellaneda 

Polígon dels Pintors 
17500 Ripoll 

Horari de l’activitat 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. 

Categories: Alevina, infantil, cadet i juvenil 
CE responsable: Gironès 

 

 

Diumenge, 19 de maig 

 

Activitat: Futbol-7 per a persones amb discapacitat 
Lloc de realització Camp Municipal de Campdevànol 

Ctra. N-260 Qm. 121 
17530   Campdevànol 

Horari de l’activitat De les 10 a les 14 hores 
Descripció: Torneig de futbol 7 per a equips formats per persones amb 

discapacitat psíquica d’entitats/associacions de les comarques 
de Girona 

CE responsable: Pla de l’Estany 
 

Activitat: Trobada Territorial de Futbol-7 escoletes 
Lloc de realització Camp Municipal de futbol Sant Joan de les Abadesses 

C/ Ramon d’Urg, 13 
17860 St Joan de les Abadesses 

Horari de l’activitat De les 10 a les 14.30 hores 
Descripció: Trobada Territorial de Futbol-7 per a nens i nenes de la categoria 

escoleta que jugaran diferents partits sense tenir cap tipus 
d’importància el resultat d’aquests. 
És una jornada lúdico-esportiva. 

Categoria: Escoleta ( nens i nenes de 4 a 6 anys) 
CE responsable: Alt Empordà 
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Activitat: Gimnàstica Rítmica 
Lloc de realització Pavelló Municipal Mercè Guix 

Ctra. N-260 Qm. 121 
17530   Campdevànol  

Horari de l’activitat 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, duos, trios i 
quartes) i nivell obert individual organitzada pels consells 
esportius de les comarques gironines 

Categories Des de la prebenjamina fins a la sènior. 
CE responsable: Baix Empordà 

 

 

Altres activitats 
 

Divendres, 3 de maig 

Activitat: IV Gala de Valors 
Lloc de realització Auditori Palau de Congressos de Girona 

Passeig de la Devesa, 35 
17001 – Girona 

Horari de l’activitat: De les 19 a les 21.00 hores 
Descripció: Acte de reconeixement als equips i als esportistes que en les 

seves participacions a les activitats organitzades pels consells 
esportius han mostrat un major fair-play. 

CE Dinamitzador Baix Empordà 
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