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JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat 
CONFERÈNCIA 

SER OLÍMPIC - L’ESPORT MÉS ENLLÀ DE LES MEDALLES 

Data de l’activitat Dijous, 17 de maig de 2018 

Lloc de realització 

Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) 

Carrer de Francesc Macià, 65 

17190 Salt, Girona 

Tel. 972 40 51 80 

Descripció de 

l’activitat 

Dirigida als joves esportistes, famílies, i professionals de l'educació física i 

l'esport, amb l’objectiu de fomentar els valors educatius de l'esport més enllà 

dels rècords i les medalles, a més de transmetre la importància d'una pràctica 

física diversificada, formativa i allunyada de l'especialització prematura. 

Contarà amb la presència tant d’esportistes olímpics com de formadors 

reconeguts 

Categories 

convocades 
Obert a tothom 

Horari  De les 18:30 a les 20:30h 

Hora incorporació dels 

participants 
15 minuts abans de l’inici de la conferència 

Entitats organitzadores 

Càtedra d’Esports i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics 

Pg. Mas Riera, 22  

17820 – Banyoles 

972 57 64 93 – dir.ceef@udg.edu 

Consell Esportiu del Gironès 

C/ Riera de Mus, 1A 

17003 – Girona 

972 20 61 49 – administracio@cegirones.cat 

Contacte el dia de la competició: 670 090 358 

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques gironines 

Entitats 

col·laboradores 

Ajuntament de Salt, Escola Universitària de la Salut i l’Esport 

(EUSES),  Sea Otter Europe 

mailto:administracio@cegirones.cat


 

 

Amb el suport de 
Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Inscripcions 

Fins el moment d’inici de la conferència 
 
 
                                           *Inscripcions prèvies al formulari  

 
 

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. 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
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