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JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat III GALA TERRITORIAL VALORS EN ACCIÓ 

Data de l’activitat Divendres, 18 de maig de 2018 

Lloc de realització 

Auditori de Girona – Sala Xavier Montsalvatge 

Passeig de la Devesa, 35 

17001 – Girona 

Web: www.auditorigirona.org     

Descripció de l’activitat 

Gala de reconeixement a: 
o Equips que han obtingut més targetes verdes durant les lligues 

organitzades pels Consells Esportius 
o Esportistes individuals que hagin estat protagonistes d’una 

acció excepcional que destaqui per la promoció dels valors, 
l’exemplaritat, etc 

o Reconeixement especial VALORS EN ACCIÓ dirigit a tècnics, 
directius i/o entitats 

Horari De les 19.00 a les 20.30h  

Hora incorporació dels 

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

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu del Baix Empordà 

Plaça Joan Carreras i Dagas, 4 Baixos 

17110 – La Bisbal d’Empordà 

972 64 32 07 – esports@baixemporda.cat     

Contacte el dia de l’activitat: 619 53 84 33 

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques gironines 

Entitats col·laboradores Ajuntament de Girona i Espai Mira 

Amb el suport de 
Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Inscripcions Data límit presentació candidatures Premi Especial: 27 d’abril de 2018 

 
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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