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JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat TROBADA TERRITORIAL FUTBOL NET 

Data de l’activitat Dissabte 19 de maig de 2018 

Lloc de realització 

Era de Cal Cigarró 

Carrer de Miquel Martí i Pol, 5 

17190 – Salt (Gironès) 

Descripció de 

l’activitat 

Festival de la Fundació FCBarcelona que té com a objectiu principal 

contribuir en valors a la integració dels nens i joves més afectats per 

la pobresa, la malaltia, la desigualtat i la discriminació, al voltant de 3 

línies estratègiques: Reflexió prèvia  Activitat esportiva-lúdica  
Tornada a la calma i reflexió final 

Categories 

convocades 
Infantil i Cadet-juvenil 

Horari  De les 16.00 a les 20.00h 

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 

Pl. del Reg, 5 

17520 – Puigcerdà 

972 884 884 – esport@cerdanya.org 

Contacte el dia de la competició: 656 287 341 

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques gironines 

Entitats 

col·laboradores 
Ajuntament de Salt i Fundació FC Barcelona 

Amb el suport de 
Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Inscripcions No hi ha inscripcions 

Normativa Tècnica  

Es basa en: 
o La metodologia dels 3 temps 
o En el treball cooperatiu per tal de promoure els valors 
o En la inclusió de tots/es a través dels jocs 
o Al rol dels educadors com a referents facilitadors 
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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. 
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