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El Baix Empordà és una comarca d’una gran riquesa natural, turística i 

esportiva. La seva situació i el bell patrimoni empordanès ens permeten 

oferir una gran quantitat d’activitats de tot tipus, ja siguin esportives, 

culturals o històriques, perquè tothom pugui trobar l’activitat que més 

l'atregui i, per mitjà d’aquesta, conèixer la nostra terra. 

La facilitat d’accés, la bellesa natural de l'entorn, el caràcter de la seva gent, 

les platges, la importància del patrimoni històric i cultural i l’ampli ventall 

d'activitats i serveis que s’hi ofereixen fan del Baix Empordà el lloc idoni per 

passar un sol dia o unes llargues vacances. Aquí podreu trobar des d'una 

església romànica perduda enmig de muntanyes poblades d’alzines sure-

res fins a una cala de difícil accés, amb una sorra daurada finíssima i un mar 

tan blau que es confon amb el cel, passant per les nits més esbojarrades i 

divertides o per l’especial i rica gastronomia del país.

El Baix Empordà és una destinació familiar que ofereix un ampli ventall de 

propostes i activitats per gaudir en família o perquè els més petits puguin 

descobrir el nostre territori. Apreciar la natura, practicar activitats esportives, 

reviure la història, conèixer la nostra gastronomia i comprendre el passat i el 

present de la nostra comarca són algunes de les experiències que trobareu 

aquí i de les quals podeu fruir durant tot l’any. Podreu gaudir d’espais na-

turals, culturals i gastronòmics, d’instal·lacions esportives i també d’espais 

per practicar activitats de turisme actiu per mitjà de senders, camins, itine-

raris i dels trams de la via verda o de la xarxa de cicloturisme del Baix 

Empordà.

La Diputació de Girona i la Representació Territorial d’Esports de la 

Generalitat de Catalunya deleguen, per quart any consecutiu, l’organit-

zació dels Jocs Emporion - finals territorials dels Jocs Esportius Esco-

lars de Catalunya als consells esportius de la demarcació de Girona. Es 

tracta d’un esdeveniment que en tan sols tres anys ha aconseguit un 

èxit de públic i de participació que creix any rere any.

Els Jocs Emporion consten de dues vessants: la competitiva i la ludicoes-

portiva, i tenen per objectiu dinamitzar i promoure la cultura de l’esport entre 

la població, i engrescar així tothom a participar-hi, ja sigui competint o bé 

prenent part en les activitats de promoció. A més, com l’any passat, en 

aquesta edició s’hi inclouen tres iniciatives perquè els Jocs guanyin en 

qualitat i dimensió. 

La primera és l’ampliació del públic destinatari, amb una oferta d’activitats 

destinada a gent gran i a persones amb discapacitat intel·lectual. D'aquesta 

manera, els Jocs es van obrint 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 - Jo sempre hi guanyo», que té per objectiu re-

conèixer les actuacions positives amb la finalitat principal de sensibilitzar i 

conscienciar els esportistes, els tècnics, les famílies, els directius i els tutors 

de joc sobre la importància d’un comportament cívic en un ambient esportiu. 

A la gala es farà un reconeixement a esportistes i equips que han destacat 

per actuacions positives que han tingut lloc dins el terreny de joc al llarg de la 

temporada 2016-2017. 

El Baix Empordà i l’esportBenvinguts als Jocs Emporion 2017 Municipis col·laboradors

La Bisbal d’Empordà

www.labisbal.cat

www.visitlabisbal.cat  

Calonge-Sant Antoni

www.calonge.cat 

esports.calonge.cat 

www.calonge-santantoni.cat 

Castell-Platja d’Aro

www.platjadaro.com  

Mont-ras

www.mont-ras.cat 

Palafrugell

www.palafrugell.cat 

www.esportspalafrugell.cat  

visitpalafrugell.cat  

Sant Feliu de Guíxols

www.guixols.cat 

visitguixols.com 

Santa Cristina d’Aro

www.santacristina.cat 

turisme.santacristina.cat  

Torroella de Montgrí-L’Estartit

www.torroella-estartit.cat 

http://www.visitestartit.com  

Consell Esportiu del Baix 

Empordà

www.baixemporda.cat/esports  

Promoció Econòmica i Turisme

www.baixemporda.cat/promocio

www.visitemporda.com  

Els ajuntaments col·laboradors dels Jocs Emporion 2017, a través de 
les seves pàgines web, fan pública la informació sobre recursos 
turístics, culturals, esportius i de tota mena que s’ofereixen al visitant 
i que, sens dubte, seran de gran utilitat.

Aquest 2017 els Jocs Emporion es duran a terme a la comarca del Baix 

Empordà, concretament als municipis de Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de 

Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni de Calonge, Mont-ras, 

Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal d’Empordà, i està previst que 

reuneixin uns 4.500 esportistes els dies 9, 12, 13 i 14 de maig. 

A més, durant els Jocs es durà a terme I'acció «Targeta verda», que premiarà 

les actituds de joc net (fair play) dins i fora del terreny de joc.  La tercera serà 

la celebració del seminari «Educació i valors olímpics», en què reconeguts 

investigadors i erudits del món esportiu i olímpic posaran en relleu l’essència 

dels valors olímpics i aportaran, a mestres, professors, estudiants i tècnics, 

recursos perquè els puguin aplicar en l’àmbit de I’educació.
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Amb el suport de:



PalafrugellMont-ras

Calonge

Sant Antoni de Calonge

Santa 
Cristina

d’Aro

Platja d’Aro

Sant Feliu de Guíxols

La Bisbal 
d’Empordà

Diumenge, 14 de maig

Dissabte, 13 de maig
Palau d’Esports i Congressos
Plaça d’Europa, s/n  17250 Platja d’Aro

Xous, trios i quartets (categoria primària i secundària)

De 09.00 a 14.00 h 

Pavelló municipal d’esports
Avinguda de les Corts Catalanes, 3  17200 Palafrugell

Prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil-júnior

De 9.00 a 15.00 h 

Camp de la Figuera
Carrer de Tramuntana, s/n  17253 Mont-ras

De 10.00 a 13.00 h 

Piscina municipal
Carrer Àngel Guimerà, 20  17200 Palafrugell

Prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil

De 10.00 a 14.00 h 

Lliga territorial de patinatge artístic

Final territorial de gimnàstica rítmica

Trobada territorial de bitlles catalanes

Lliga territorial de natació

ll Gala Territorial «Valors en Acció»

Palau d’Esports i Congressos 
Plaça d’Europa, s/n  17250 Platja d'Aro

En aquesta gala es fa un reconeixement als equips que han 
obtingut més targetes verdes durant les lligues organitzades 
pels consells esportius, a esportistes que hagin estat prota-
gonistes d'una acció que destaqui per la promoció dels valors
i l'exemplaritat i, especialment, a tècnics, directius i/o entitats.

De 19.00 a 20.30 h 

Trobada territorial de korfball

Pavelló d’esports
Carretera de Girona a Sant Feliu, km 28
17246 Santa Cristina d'Aro 

Infantil i cadet

De 10.00 a 13.00 h 

Estadi Municipal Josep Pla i Arbonés
Carrer Ample, 105-109  17200 Palafrugell

Prebenjamí - Alumnes de 1r i 2n de primària. 

De 10.00 a 13.00 h 

Trobada territ. miniolimpíades d’atletisme

Trobada territorial d’handbol

Pavelló d’esports de Calonge
C/ de les Escoles, s/n  17251 Calonge

Prebenjamí, benjamí i aleví

De 09.00 a 13.00 h 

Prebenjamí i benjamí

Categoria prebenjamí, de 9.00 a 13.30 h
Categoria benjamí, de 16.00 a 20.30 h

Final territorial de futbol 7

Camp municipal de futbol de Calonge
C/ de les Escoles, s/n  17251 Calonge

Final territorial de gimnàstica artística

Pavelló poliesportiu de Torroella de Montgrí
Ronda de Pau Casals, s/n  17257 Torroella de Montgrí

Des de prebenjamí fins a cadet-juvenil

De 9.30 a 14.30 h

Camp municipal de futbol
C/ Agustí Font, 28  17100 La Bisbal d’Empordà

És una activitat que vol donar a conèixer el programa 
«FutbolNet» de la Fundació FCB. Es faran partits amb la me-
todologia dels tres temps (el primer per posar normes, el 
segon per fer el partit en sí, i el tercer per reflexionar sobre 
si s’han complert les normes establertes). La trobada està 
oberta als participants ja inscrits i a aquells que cursin 1r, 2n i 
3r d’ESO i que estiguin interessats en participar-hi l’any vinent.

Trobada territorial de «FutbolNet»

Infantil i cadet

De 9.00 a 14.00 h Trobada multiesportiva de persones 
amb discapacitat

Pavelló d’Esports
Carretera de Girona a St Feliu, km 28 
17246 Santa Cristina d'Aro

És una trobada multiesportiva per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, en què es duran a terme diferents activitats repar-
tides en 2 recorreguts, depenent del grau d’autonomia de cada 
participant. La jornada finalitzarà amb una activitat conjunta 
en què participaran esportistes, públic i acompanyants.

De 10.30 a 13.00 h 

Divendres, 12 de maig

Zona Esportiva 
Carretera de Girona a Sant Feliu, km 28 
17246 Santa Cristina d’Aro

Es tracta d’una trobada de gent gran de les comarques 
de Girona, que consisteix en una caminada per descobrir 
l’entorn natural del municipi de Santa Cristina d'Aro. Els 
participants podran escollir entre dos recorreguts de més 
o menys distància i l’activitat finalitzarà amb un pica-pica 
adreçat a tots els participants. Aquells esportistes que ho 
desitgin poden utilitzar bastons de marxa nòrdica.

De 10.00 a 13.00 h 

Trobada esportiva de la gent gran

Pavelló municipal d’esport i pavelló firal
Avinguda Mas Clarà, 1-21  17100 La Bisbal d’Empordà

Benjamí i aleví

De 9.00 a 14.00 h 

Final territorial de bàsquet

Trobada territorial de judo

Pavelló d’Esports de Sant Antoni 
C/ de la Sardana, s/n  17252 Sant Antoni de Calonge

Prebenjamí, benjamí, aleví i infantil

Pavelló d’esports de Calonge
C/ de les Escoles, s/n  17251 Calonge

Prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet-juvenil

De 15.30 a 19.30 h 

Final territorial i trobada de vòlei

FN

Passeig marítim. Passeig marítim del President 
Josep Irla. 17220 Sant Feliu de Guíxols

Prebenjamí, benjamí i aleví

De 10.00 a 14.00 h

Trobada territorial de duatló escolar

Palau d’Esports i Congressos 
Plaça d’Europa, s/n  17250 Platja d’Aro

Prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i absoluta.

De 15.30 a 20.00 h 

Lliga territorial de hip hop

A Girona 
i Autopista AP 7

A Girona 
i Autopista AP 7

Palau Firal de Sant Antoni de Calonge
Carrer de la Sardana, s/n  17252 Sant Antoni de Calonge

El seminari, que comptarà amb ponents del món de l’edu-
cació i l’olimpisme, té l’objectiu de dotar els assistents 
d’eines i coneixements sobre educació i valors.

De 18.30 a 21.00 h 

Seminari «Educació i olimpisme: 
l’esport i els valors en edat escolar»

Dimarts, 9 de maig

Camp municipal de futbol
Ronda de Pau Casals, s/n  17257 Torroella de Mongrí

Escoleta

De 10.00 a 14.30 h

Trobada territorial de futbol 7 / Escoleta 7E

Camp municipal de futbol.  Ctra. de Girona a Sant Feliu, 
km 28. Zona esportiva. 17246 Santa Cristina d’Aro

Categoria única dividida en dos nivells: taronja i vermell

De les 9.00 a 14.00 h 

Torneig territorial de futbol 7 per a persones 
amb discapacitat

Totes les activitats de les finals territorials dels Jocs Escolars Esportius de Catalunya  
Jocs Emporion 2017 estan organitzades pels consells esportius de les comarques de 
Girona i compten amb el suport de la Diputació de Girona, la Secretaria General de l'Esport, 
la Unió de Consells Esportius de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Empordà.

De 16.00 a 19.30 h

Torroella 
de Montgrí
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