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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 - Final territorial de bàsquet 

Data de l’activitat 18 de maig de 2019 

Lloc de realització 
Pavelló d’Olot ~ Zona esportiva del Pla de Llacs 

Av. República Argentina, 6 – 17800 Olot (Girona) 

Descripció de l’activitat Final territorial a Girona del bàsquet escolar dels JEEC 

Categories convocades Mini (alevina) i premini (benjamina) 

Horari  De 16.00 a 20.00 h.  

Hora incorporació dels 

participants 
Mitja hora abans de disputar el primer partit. 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu de la Garrotxa 

Sr. Òscar Cabana (686161014) 

Amb el suport de Ajuntament d’Olot 

Inscripcions Abans del divendres 10 de maig, a les 15 h. 



 

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. 

 

 

 

 

 

Final mini    Final premini         

                      

Horari   Pista 1     Horari   Pista 2 Grup 1   Pista 3 Grup 2 

                        

16.00 S1 Blanes Garrotxa 1   16.00   Cornellà Garrotxa 1   Fundescam Garrotxa 2 

                        

17.00 S2 Ripoll Garrotxa 2   17.00   Garrotxa 1 Bisbal   Garrotxa 2 Blanes 

                        

18.00   3r-4t lloc PS1-PS2   18.00   Cornellà Bisbal   Fundescam Blanes 

                        

19.00   Final GS1-GS2   19.00   3r-4t lloc 2n G1-2n G2   Final 1r G1-1r G2 

                      

Els partits de la categoria mini es jugaran a quatre períodes de 10 minuts.  

Els del grup premini, a tres             
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