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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. 

JOCS EMPORION 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat Trobada d’Hoquei patins 

Data de l’activitat Dissabte, 18 de maig de 2019 

Lloc de realització 
Zona Esportiva Municipal 

C/ Concepció Ducloux, s/n 

17500     Ripoll 

Descripció de l’activitat 
Trobada d’equips de base d’hoquei patins de les entitats gironines. 
Els nens i les nenes jugaran una lligueta amistosa en la qual el més 
important és gaudir de l’hoquei. 

Categories convocades Escoleta (2013 i 2014) i prebenjamina – no federats – (2011 i 2012) 

Horari  de les 16 a les 19 hores 

Hora incorporació dels 

participants 
30 minuts abans de l’hora d’inici de l’activitat 

Organitzadors 

Consell Esportiu de la Selva 
Passeig de Sant Salvador, 25-27 
174300    Santa Coloma de Farners 
972 843 522    info@selvaesports.cat  
Contacte el dia de la competició: 647 713 362  (Josep Ma. Torres) 

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques gironines 

Entitats col·laboradores Ajuntament de Ripoll 

Hoquei Club Ripoll 

Amb el suport de Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Inscripcions 
Fins al dimarts 7 de maig mitjançant el consell esportiu d’origen de 
l’entitat. 

Tipus d’activitat Trobada no competitiva, sense classificació. 
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