
 

 

 

  



 

 

 

 
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. 
 
 
 

JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat LLIGA TERRITORIAL DE NATACIÓ 

Data de l’activitat Diumenge 14 de maig de 2017 

Lloc de realització 

Piscina Municipal 

Carrer Àngel Guimerà, 20  

17200 – Palafrugell 

Ubicació: https://www.google.es/maps/ 

Descripció de l’activitat 

Competició de curses de natació contra cronòmetre en els estils 
d’esquena, crol, braça i papallona. Les modalitats de la competició seran 
individual masculí, individual femení, i relleus mixtes en la modalitat de 
crol. 

Categories convocades Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil 

Horari De 10.00h a 14.00h  

Hora incorporació dels 

participants 
30 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la trobada. 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu de la Cerdanya 

Plaça del Rec, 5  

17520 – Puigcerdà 

972 88 48 84 – esport@cerdanya.org    

Contacte el dia de l’activitat: 656 28 73 41  

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques de Girona 

Entitats col·laboradores Ajuntament de Palafrugell – IME Palafrugell – ColaCao – Giropoma Costa 

Brava 

Amb el suport de 

Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Unió de Consells Esportius de Catalunya 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Inscripcions Fins el dia 2 de maig de 2017 a través dels Consells Esportius 

Normativa tècnica Dos estils a escollir per cada participant. Relleus mixtes. Resta de 
condicions segons Lliga Territorial de Natació 2016-2017 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
https://www.google.es/maps/place/Institut+Municipal+d'Esports+de+Palafrugell+(IMEP)/@41.9109775,3.1626839,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ba548928ffde31:0x3f32b46ca32f66!8m2!3d41.9109735!4d3.1648726
mailto:esport@cerdanya.org


 

 

 

 
 
 
 


