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JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat TROBADA ESPORTIVA DE LA GENT GRAN 

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

Lloc de realització 

Ribes de Ter (Pavelló de Fontajau) 

Avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, 22-24   

17007 Girona 

Descripció de 

l’activitat 

Consisteix en una caminada descobrint l'entorn natural de Ribes de 

ter. S’explicarà la tècnica correcta de la Marxa Nòrdica i els seus 

beneficis, i posteriorment es farà una caminada d’uns 4 Km de baixa 

dificultat. Es cediran bastons a aquells que vulguin utilitzar-los. Es 

recomana però, dur-ne per tal de que tothom en pugui disposar 

Categories 

convocades 
Gent gran 

Horari  De les 10.00 a les 13.00h  

Hora incorporació dels 

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

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu del Pla de l’Estany 

C/ del Noc, s/n 

17820 – Banyoles 

972 58 13 44 – consellesportiu@ceplaestany.cat      

Contacte el dia de la competició: 619 33 01 53 

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques gironines 

Entitats 

col·laboradores 
Ajuntament de Girona i Nordic Walking Girona. 

Amb el suport de 
Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Inscripcions Fins el dimarts 8 de maig de 2018 a través dels Consells Esportius 

Preu Inscripció 5€ per participant (inclou activitat, assegurança, monitor, bastons de 
marxa nòrdica, esmorzar i obsequi) 

Normativa Tècnica  No es requereix 

mailto:consellesportiu@ceplaestany.cat


 

 

 

Temporalització  Trobada Esportiva de Gent Gran 

09.30 a 10.00 h  Arribada dels autocars de totes les comarques 

10.00 a 10.30 h  Control d’inscripcions i repartiment de bastons 

10.30 a 11.40 h  Benvinguda i explicació de la jornada 

10.40 a 11,10 h Explicació dels beneficis de la Marxa Nòrdica i de la seva tècnica 

correcta a càrrec de Cristina Borràs de Nordic Walking Girona. 

11.00h  Recorregut Llarg (4 km) “Pavelló, Ribes del Ter”.   

Recorregut sense desnivell pels voltants de Ribes de Ter. On 

practicarem la tècnica correcta de la Marxa Nòrdica apresa 

anteriorment. 

12.00 a 12.15 h  Arribada al Pavelló de Fontajau 

12.20 h   Foto de grup 

12.25 a 13.00 h              Pica pica final. 

 

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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