
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE LES COMARQUES GIRONINES
31 DE MAIG

FUTBOL 7



 

1- INFORMACIÓ GENERAL 

 

JOCS EMPORION 
JOCS PER A NENS I NENES DE LES COMARQUES DE GIRONA  

DATA DE L’ACTIVITAT Dissabte 31 de maig de 2014 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Estadi Municipal de Vilatenim 

Avinguda Jocs Olímpics S/N 

17600 – Figueres 

CATEGORIES 

CONVOCADES 
Prebenjamí (2007-2006) 
Benjamí (2005-2004) 

COM ARRIBAR-HI 
Podeu escollir el vostre itinerari a: 

- www.viamichelin.es 

- www.mapsgoogle.es 

HORARI 09:00h a 15:00h 

HORA INCORPORACIÓ 

DELS PARTICIPANTS 
30 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la competició. 

TORNADA 

PARTICIPANTS 
Un cop acabat l’acte de clausura ( 15:00h aproximadament) 

CONSELL ESPORTIU 

ORGANITZADOR 

Consell Esportiu de l’Alt Empordà 
C/ Nou 48 
17600  Figueres 
972 52 88 22 
618 53 48 29 
a/e: consellesportiu@cealtemporda.org 
web: www.cealtemporda.org 

ENTITATS 

COL·LABORADORES 

Consells Esportius de les comarques de Girona, Ajuntament de 
Figueres, Diputació de Girona i Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya 

TERMINI PER 

NOTIFICAR 

MODIFICACIONS DELS 

PARTICIPANTS 

Fins a les 19:00 hores del dimecres 21 de maig de 2014 



 

2- NORMATIVA  

 

 

2.1. Categories convocades  

- Prebenjamí : 2007-2006 

- Benjamí : 2005-2004 

 

2.2. Condicions de participació  

Tots els participants i el personal tècnic (imprescindible que sigui major d'edat), hauran d’estar 

en possessió de la corresponent llicència esportiva dels JEEC tramitada a través del seu 

Consell Esportiu d'origen. Les llicències s'hauran de lliurar a l'organització abans de cada 

competició. 

 

Els i les esportistes hauran de participar a la categoria que els correspon pel seu any de 

naixement. Es permetrà la participació d’esportistes en una categoria immediatament superior 

prèvia presentació de l'autorització paterna al consell esportiu d’origen. 

 

En el cas d'esportistes amb patologies especials que vulguin participar en categories inferiors a 

la que els hi correspon per la seva edat, caldrà presentar el certificat mèdic acompanyat de 

l'autorització paterna al consell esportiu d’origen. 

 

2.3. Aspectes tècnics  

 

Jugadors inscrits:   

Es permetrà la inscripció màxima de 15 jugadors/es i  un mínim de 9 jugadors/es per equip.  

El màxim i mínim de jugadors/es al camp serà de 7 jugadors/es. 

 

Sistema de competició:  

El sistema de competició serà el de realització de 3 fases: 

1 - Quarts de final 

2 - Semifinal 

3 - Final 

 



 

 



 

2.4. Classificacions i guardons:   

- S’ establirà una classificació per categoria convocada 

- Es farà entrega d’un trofeu als tres primers equips classificats de cada categoria 

- Es donarà un obsequi de participació a cada esportista 

 

2.5. Altres dades d’interès  

Els consells organitzadors poden modificar discrecionalment aquesta Normativa Tècnica pel 

propi bé dels participants i del desenvolupament de les activitats dels JEEC, i seran els 

responsables de decidir sobre les qüestions organitzatives o de competició que no estiguin 

contemplades en aquesta Normativa Tècnica. 

 

2.6. Normativa tècnica  

- Terreny de joc 

S’utilitzarà un camp de 50 x 30 metres, dividit en dues parts iguals 

- Pilota 

Diàmetre: de 62 a 66 cm 

Pes: de 340 a 390 grams 

Pressió: entre 0,4 i 0,6 atmosferes  

- Durada del partit 

Dues parts de 12 minuts 

- Descansos 

No n’hi haurà 

- Inici períodes 

Servei des del mig camp de forma alternativa 

- Canvi de camp 

Els equips canviaran entre la primera i la segona part 

- Alineacions i substitucions 

Tots els jugadors han de portar la mateixa equipació, excepte el porter que haurà d’anar 

diferenciat. En el cas que dos equips coincideixin en el color i pugui crear confusions, 

l’equip que actuï com a visitant portarà un pirtall que li facilitarà la organització. 

Tots els jugadors hauran de jugar com a mínim un període sencer del partit; i es podran 

fer tantes substitucions com sigui necessari. 

Dintre del terreny de joc només es permetrà l'entrada als entrenadors i delegats dels 



 

equips que estiguin jugant i persones de l'organització. 

En els punts que no quedi clara la normativa s’aplicarà el reglament de la FCF 

(Federació Catalana de Futbol 2013-2014). 

Els equips hauran d’estar preparats abans de que comenci el seu partit, per tal d’iniciar 

puntualment els partits. 

Els equips que hagin d’abandonar el terreny de joc també cal que ho facin en ordre i 

amb certa rapidesa. 

 

2.7 Aspectes jurídic-esportius  

El fet d’inscriure’s a aquests JOCS EMPORIUM implica la total acceptació d’aquesta normativa. 

L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment aquesta normativa pel propi bé 

dels participants i del desenvolupament dels JOCS EMPORIUM. 

 

L’organització es reserva el dret d’expulsar dels JOCS EMPORIUM a tots aquells participants 

que mostrin conductes impròpies o que puguin influir de forma negativa sobre la resta 

d’assistents. 

S’estableix un període de reclamació o impugnació de 72 hores una vegada finalitzada l’activitat 

d’aquests JOCS. 

 

3. MAPA DE LA ZONA ESPORTIVA 

 

 

 

 

 

Carretera de Roses 

Z. Lúdica 



 

 

 

 
Categoria: Prebenjamina 
 
 
 
Equips participants 

1. CF Puigcerdà     Cerdanya 
2. CF Base Roses Grana 2006   Alt Empordà 
3. Atlètic Bisbalenc “A”    Baix Empordà 
4. EF Bosc de Tosca     Garrotxa 
5. FC Vilablareix     Gironès 
6. Atlètic Banyoles     Pla de l’Estany 
7. UE Maçanet      La Selva 
8. CE Abadessenc     Ripollès 

  
 
Horari dels partits 

Hora Partit Equip 1 Equip 2 

9:00 h. Quarts 1 CF Base Roses Grana 2006 - FC Vilablareix 

9:30 h. Quarts 2 Atlètic Bisbalenc - EF Bosc de Tosca 

10:00 h. Quarts 3 Atlètic Banyoles  - CE Abadessenc 

10:30 h. Quarts 4 UE Maçanet - CF Puigcerdà 

11:00 h. Semifinal C1 Perdedor Quarts 1 - Perdedor Quarts 2 

11:30 h. Semifinal 1 Guanyador Quarts 2 - Guanyadors Quarts 1 

12:00 h. Semifinal C2 Perdedor Quarts 3 - Perdedor Quarts 4 

12:30 h. Semifinal 2 Guanyador Quarts 4 - Guanyadors Quarts 3 

13:00 h. 7è – 8è lloc Perdedor Semifinal C 1 - Perdedor Semifinal C 2 

13:30 h. 5è – 6è lloc Guanyador Semifinal C 2 - Guanyadors Semifinal C 1 

14:00 h. 3r – 4t lloc Perdedor Semifinal 1 - Perdedor Semifinal 2 

14:30 h. Final  Guanyador Semifinal 2 - Guanyadors Semifinal 1 
 

4.-  HORARI DELS PARTITS   



 

 

 
Categoria: Benjamina 
 
 
Equips participants 

1. CF Puigcerdà     Cerdanya 
2. FEF Invencibles     Alt Empordà 
3. CF Peralada      Alt Empordà 
4. EF Baix Ter “A”     Baix Empordà 
5. EF Bosc de Tosca     Garrotxa 
6. FC Sarrià      Gironès 
7. AE Cornellà del Terri    Pla de l’Estany 
8. EF Ripollès      Ripollès 

  
 
Horari dels partits 
 

Hora Partit Equip 1 Equip 2 

9:00 h. Quarts 1 FEF Invencibles - AE Cornellà del Terri 

9:30 h. Quarts 2 CF Peralada - EF Bosc de Tosca 

10:00 h. Quarts 3 FC Sarrià  - EF Ripollès 

10:30 h. Quarts 4 EF Baix Ter “A” - CF Puigcerdà 

11:00 h. Semifinal C1 Perdedor Quarts 1 - Perdedor Quarts 2 

11:30 h. Semifinal 1 Guanyador Quarts 2 - Guanyadors Quarts 1 

12:00 h. Semifinal C2 Perdedor Quarts 3 - Perdedor Quarts 4 

12:30 h. Semifinal 2 Guanyador Quarts 4 - Guanyadors Quarts 3 

13:00 h. 7è – 8è lloc Perdedor Semifinal C 1 - Perdedor Semifinal C 2 

13:30 h. 5è – 6è lloc Guanyador Semifinal C 2 - Guanyadors Semifinal C 1 

14:00 h. 3r – 4t lloc Perdedor Semifinal 1 - Perdedor Semifinal 2 

14:30 h. Final  Guanyador Semifinal 2 - Guanyadors Semifinal 1 
 
 
 
 
 



 

 
 

“LA FAM NO FA VACANCES” 
Campanya d’estiu de recollida d’aliments bàsics 

 
 
“La fam no fa vacances” és una campanya de recollida d'aliments bàsics 
per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin 
ajuda alimentària durant l’estiu. La campanya es du a terme, per segon 
any consecutiu, coordinada pels quatre Bancs dels Aliments de 
Catalunya. 
La situació actual, amb un 20% de la població catalana en risc de 
pobresa i una demanda creixent d’aliments per part de les entitats, fa que 
els Bancs dels Aliments, en previsió de poder garantir l’ estoc d’aliments 
bàsics durant els mesos de vacances, facin una nova crida a la 
ciutadania per recollir aliments de primera necessitat. 
 

L’evolució del nombre de beneficiaris des de que es va iniciar la crisi 

  
La campanya, que enguany està protagonitza per El Tricicle pretén mobilitzar els ciutadans contra la fam més 
propera organitzant actes i activitats que permetin recollir aliments bàsics per omplir els magatzems de les 
entitats receptores de la xarxa dels Bancs dels Aliments, de la seva població o de poblacions properes per a 
que puguin fer-los arribar als seus beneficiaris durant l’estiu. En aquesta campanya el focus se centra en 
donar visibilitat a la tasca que les entitats d’ajuda social, receptores dels aliments distribuïts pels Bancs I que 
són els que finalment arriben a les persones ateses. En aquests moment 700 entitats formen part de la xarxa 
dels Bancs dels Aliments a Catalunya.  
 
Quins són els objectius d’aquesta campanya? 
 

1) Recollir aliments bàsics per fer-los arribar als més de 250.000 beneficiaris durant els mesos d’estiu. 
 

2) Sensibilitzar a tota la ciutadania de Catalunya sobre la realitat de la pobresa al nostre país també 
durant els mesos d’estiu, quan les donacions d’aliments s’alenteixen degut al període de vacances. 
 

3) Posar de relleu la tasca que fan les entitats d’ajuda social arreu del territori i afavorir una col·laboració 
continuada amb el Banc dels Aliments i amb la seva xarxa d’entitats durant tot l’any. Potenciar la 
creació de vincles amb altres associacions de manera local per a que aquestes entitats també 
puguin rebre ajuda quan els sorgeixin necessitats puntuals.  

 
Com és possible la campanya de recollida? 
  
“La fam no fa vacances” es du a terme gràcies a la col·laboració de tot tipus d’associacions, clubs esportius, 
empreses, escoles, esplais, centres educatius, entitats culturals i socials i grups d’arreu de Catalunya, que, 
coordinats pels Bancs dels Aliments de les quatre demarcacions, porten a terme activitats i actes amb 
l’objectiu de recollir aliments a benefici d’una entitat benèfica propera dins la xarxa dels Bancs. Els mateixos 
Bancs seran els encarregats de vincular les activitats amb les seves entitats per tal de garantir la justa 
distribució dels aliments recollits.  
 
Quan té lloc “La gana no fa vacances”? 
  
Enguany les activitats de recollida d’aliments es podran organitzar i dur a terme durant tot el mes juny de 
2014. 
  
 
 



 

 
Com es pot col·laborar?  
 
Les escoles, associacions, clubs esportius, agrupaments escolta, empreses o entitats interessats en col·laborar 
a la campanya organitzant una activitat de recollida d’aliments per una entitat propera es poden posar en 
contacte amb el Banc dels Aliments de la seva demarcació. Allà trobaran la informació sobre les de les 
entitats més properes i els consells sobre la organització d’activitats.  
 
info@lafamnofavacances.org  
Banc dels Aliments de Girona. Tel. 972 223 463  
També a través al web www.lafamnofavacances.org trobaran un formulari per a proposar iniciatives 
 
 
Quins són els aliments més adients per la donació? 
 
 Necessitem arròs, pasta, llegums secs, oli i llet. Aquests són aliments d'alt valor nutritiu, bàsics en l'alimentació 
de les persones. Cada entitat benèfica, d’acord amb l’associació o grup que l’ajuda, pot també demanar 
especialment algun tipus d’aliment que li faci més falta durant l’estiu. La campanya pretén abastir a cada 
entitat amb productes bàsics que els siguin més necessaris, i al ser una recollida i entrega a nivell local cada 
activitat es podrà adaptar a les necessitats més específiques.  
 
Com i a qui s’entregaran els aliments recollits? 
  
Totes les activitats que s’organitzin es destinaran directament a entitats benèfiques properes que pertanyin a 
la xarxa d’entitats dels Bancs dels Aliments. Aquestes entitats seran les encarregades de rebre, classificar i 
entregar els aliments als seus beneficiaris durant els mesos d’estiu.  
Un cop el Banc dels Aliments hagi vinculat l’activitat amb l’entitat més propera, serà l’associació, grup, 
escola etc.. la que es podrà posar en contacte directament amb l’entitat per a definir la manera, la data i la 
logística que sigui més adequada per la recollida i entrega dels aliments a cada entitat depenent de 
l’activitat organitzada.  
Un cop finalitzada l’activitat, s’haurà d’informar al Banc dels Aliments de la vostra demarcació la quantitat 
d’aliments recollida per tal de tenir-ne un control i garantir-ne la justa distribució.  
 
On es podran fer donacions d'aliments?  
 
Al lloc web www.lafamnofavacances.org es podran consultar les activitats i actes que es vagin confirmant 
arreu del territori per a que la població pugui saber on poder fer les seves donacions d’aliments.  
També es podran fer donacions on line d’aliments a través del web del Banc dels Aliments, a través de 
l’enllaç: http://www.bancdelsaliments.org/ca/dona_aliments/  
 
Mi grano de arena: la plataforma digital solidària Mi grano de arena, que permet fer donacions col·lectives 
on line, col·labora amb La Fam no fa vacances facilitant la creació d’un lloc web de donació específic de 
cada campanya i amb la possibilitat de que cada empresa o organització creï el seu propi repte. 
http://www.migranodearena.org/ 

 
  
 
 
 


