
 

 

 

  



 

 

 

JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat TORNEIG TERRITORIAL DE FUTBOL 7 

Data de l’activitat Diumenge 14 de maig de 2017 

Lloc de realització 

Camp Municipal de Futbol 

Carretera de Girona a Sant Feliu, km 28 – Zona Esportiva  
17246 – Santa Cristina d’Aro 
Ubicació: https://www.google.es/maps/ 

Descripció de l’activitat Torneig de futbol 7 d’equips formats per persones amb discapacitat psíquica d’entitats 
i/o associacions de les comarques gironines. 

Categories convocades 

Categoria única dividida en dos nivells: taronja i vermell. 

Els equips del nivell taronja estaran formats per esportistes que requereixen un 

suport constant dels tècnics en les totes les fases del joc (equival al nivell C de l’ACELL 

o al nivell 2 de la Lliga de Girona) 

Els equips de nivell vermell no tenen cap tipus de limitació. 

Tots els esportistes han d’estar en possessió del corresponent certificat de discapacitat. 

Horari De les 9.00h a 14.00h  

Hora incorporació dels 

participants 

Els equips han d’arribar amb 30 minuts d’antelació a l’hora fixada per a l’inici del seu 

primer partit. 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu del Ripollès 

C/ Progrés, 22  

17500 – Ripoll 

972 70 32 11 – consellesportiu@ceripolles.cat     

Contacte el dia de l’activitat: 625 42 26 04 

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques de Girona 

Entitats col·laboradores Ajuntament de Santa Cristina d’Aro – Obra Social La Caixa – ColaCao – Giropoma 

Costa Brava 

Amb el suport de 

Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Unió de Consells Esportius de Catalunya 

Consell Comarcal del Baix Empordà 

Inscripcions Fins el dia 2 de maig de 2017 a través dels Consells Esportius 

 
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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