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1 :: INFORMACIÓ GENERAL 
 

JOCS EMPORION | PATINATGE XOUS 
JOCS PER A NENS I NENES DE LES COMARQUES DE GIRONA 

Data de l’activitat Diumenge, 07 de juny de 2015 

Lloc de realització 

Ciutat Esportiva Blanes – PISTA BLAVA 

Carrer Mas Cuní, 43 

17300 Blanes 

 

Ubicació a http://bit.ly/mapaemporionblanes 

Categories 

convocades 

Xous 

Quartets – grup 1 i grup 2 

Horari 09:00 a 14:00 

Hora incorporació 

dels participants 
30 minuts abans de l’hora prevista per l'inici de la competició. 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu del Gironès 

C/Riera de Mus, 1A | 17003 Girona 

972 206 149 

 

Contacte el dia de la competició: 670 090 336 | 664 466 348 

administracio@cegirones.cat | www.cegirones.cat 

Entitats 

organitzadores 

Consells Esportius de les comarques de Girona 

Ajuntament de Blanes 

Entitats 

col·laboradores 

Diputació de Girona 

Representació Territorial del Consell Català de l’Esport 

Informació turística http://bit.ly/jemporionturismeblanes 

 

http://bit.ly/mapaemporionblanes
administracio@cegirones.cat
www.cegirones.cat
http://bit.ly/jemporionturismeblanes


 

 

2 :: NORMATIVA TÈCNICA 

 

2.1. Categories convocades 

A la competició de Patinatge Artístic, es convoquen les següents modalitats esportives: 

 Xous 

 Quartets (grup 1 i grup 2) 

 

2.2. Condicions de participació 

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

tramitar la llicència esportiva 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 per any de 

naixement, amb les següents excepcions: 

 La participació d'esportistes en una categoria immediatament superior serà prèvia 

presentació de l'autorització paterna al comitè organitzador. 

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

inferiors a la que els hi correspon, caldrà presentar el certificat mèdic acompanyat de 

l'autorització paterna al comitè organitzador. 

 

2.3. Normativa tècnica 

Es regirà íntegrament per la Normativa Tècnica de Xous i Quartets descrita en el Dossier de 

la Lliga Territorial de Patinatge Artístic 2014 - 2015. 

 

2.4. Classificacions i guardons 

 S'establirà una classificació per a cada modalitat i grup convocat. 

 Al finalitzar la 3a jornada, es premiarà als tres primers grups classificats amb una 

medalla de classificació. 



 

 

 La classificació de la Lliga Territorial es determinarà amb la suma de les tres notes 

aconseguides en les tres jornades. Es farà entrega d'un trofeu als tres primers equips 

classificats. 

 Es lliurarà un obsequi de participació a tots els esportistes. 

 

2.5. Altres dades d’interès 

Els Consells Esportius 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. 

 

3 :: MAPA DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 :: RELACIÓ DE NOMBRE DE PARTICIPANTS I VESTIDOR ASSIGNAT 

CLUB COMARCA 
PARTICIPANTS 

VESTIDOR 
XOUS QUARTETS 

Patinatge Aro Club Baix Empordà 0 2 17 

CP Bisbalenc Baix Empordà 1 0 18 

CP Salt Gironès 1 0 19 

CES Quart-Llambilles Gironès 0 4 17 

CPA Sarrià Gironès 1 0 20 

CP Ripoll Ripollès 2 0 21 

CP Breda Selva 1 0 22 

CP Sant Josep Selva 1 0 22 

TOTAL 7 6  

 

5 :: HORARI 

 

9:30h  Entrenaments Quartets – Grup 1 

9:30h  Buscant anemones 

9:38h  Amb un llengot s’arregla tot! 

9:46h  Espera i veuràs com canvio 

9:54h  Entrenaments Quartets – Grup 2  

9:54h  Ales al vent 

10:02h  Bellesa misteriosa 

10:10h  Gaseles 

10:20h  Entrenaments Xous 

10:20h  Nyam! 

10:30h  Preparats, sht! 

10:40h  Sweet and Salty 

10:50h  En el fons del mar 

11:00h  QK 

11:10h  Buscant el príncep blau 

11:20h  El país dels somnis 



 

 

11:40h  Competició Quartets – Grup 1 i 2 

12:15h  Competició Xous 

13:00h  Desfilada esportistes i lliurament de premis 

 

6 :: ORDRE DE SORTIDA 

 

HORA SORT. ENTITAT TÍTOL GRUP DESCRIPCIÓ GRUP 

11:40h 

1 
CES Quart-

Llambilles 

Buscant 

anemones 

A vegades, per descobrir móns 

nous, s’ha de ser valent i nedar 

contracorrent... 

1 

2 
CES Quart-

Llambilles 

Amb un llengot 

s’arregla tot! 

Qui no prefereix sentir uns “quac-

quacs” alegres i divertits en lloc del 

brunzit molest d’un mosquit? Amb 

un llengot, s’arregla tot! 

1 

3 
CES Quart-

Llambilles 

Espera i veuràs 

com canvio 

No pensis que només sóc el que 

veus ara, dona’m temps i et 

demostraré la bellesa que porto 

dins… Canviaré! Seguiré sent jo, 

peró més bonic… 

1 

 

11:55h 

1 
CES Quart-

Llambilles 
Ales al vent 

Estén les ales i deixa que el vent et 

porti… 
2 

2 
Patinatge Aro 

Club 

Bellesa 

misteriosa 

En la distància, són elegants i 

suaus… D'aprop, però, podem ser 

mortals. Som joies de l'ocià, i 

només ell pot apropar-se a tal 

misteriosa bellesa. 

2 

3 
Patinatge Aro 

Club 
Gaseles 

Ràpides i àgils. Juntes seriem 

invencibles, però la por ens separa i 

llavors som presa fàcil. Què 

passaria si estiguéssim unides fins 

el final? 

2 

 



 

 

12:15h 

1 CP Breda Nyam! Ets el meu desig! - 

2 CPA Sarrià Preparats, sht! 

De moneda en moneda ells es van 

enriquint. Però tindran tanta sort 

amb l'últim botí? 

- 

3 CP Ripoll Sweet and Salty 

D'una espiga en sortiren 11 trossets 

de blat riallers que al passar pel 

microones explotaren i es 

transformaren en unes dolces, 

salades i multicolors crispetes !!! 

- 

4 CP Bisbalenc 
En el fons del 

mar 

Flotar, surar, respirar, busquem un 

objectiu, ho aconseguirem?       
- 

5 CP Salt QK 

Per molt insignificants que 

aparentment semblem, la nostra 

qualitat nocturna ens fa ser 

especials. 

- 

6 CP Ripoll 
Buscant el 

príncep blau 

Avui he somiat amb tu, m'he 

despertat i  no hi eres, només 

quedava al meu costat aquest 

granota verda! No descansaré fins 

que et trobi !!! 

- 

7 CP Sant Josep 
El país dels 

somnis 

Dins del món dels somnis podem 

viure infinites aventures, tot depèn 

de com juguis les teves cartes… 

- 
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