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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 FASE COMARCAL DE PATINATGE ARTÍSTIC 

Data de l’activitat Diumenge 06 de juny del 2021 

Lloc de realització 

Poliesportiu Municipal 

Avinguda Catalunya s/n - Zona esportiva 

17400 Breda, Girona 

Ubicació: https://goo.gl/maps/JJb1cQfBCBTP23Si7 

Descripció de 

l’activitat 

Fase Comarcal de Patinatge Artístic dels nivells A, B i C, en les disciplines 

individual i grups xous. 

Categories 

convocades 
Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil 

Horari  De 9:00 a 15:00h 

Hora incorporació 

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

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu de la Selva 

Passeig de Sant Salvador, 25-27 | 17430 – Santa Coloma de Farners 

972 84 35 22  

www.selvaesports.cat - info@selvaesports.cat - @selvaesports 

Entitats 

col·laboradores 

Ajuntament de Breda 

Club Patí Breda 

Amb el suport de 
Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Consell Comarcal de la Selva 

Inscripcions 
Data límit d’inscripció de les participants: Fins el dia 21 de maig del 2021 

Data límit de comunicació de baixes: Fins el dia 24 de maig del 2021 

 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
https://goo.gl/maps/JJb1cQfBCBTP23Si7
http://www.selvaesports.cat/
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Entitat Nivell A Nivell B Nivell C Exhibició 

Grups 

Núm. 
Grups 

Núm. 
Pax 

CP Breda 6 7 7 4 1 11 

CP Arbúcies - 3 - - 1 5 

AC Riells i Viabrea 3 6 6 - - - 

CP Sant Josep 5 6 3 - 1 6 

TOTAL PARTICIPACIÓ 14 22 16 4 3 21 

 

HORARI INDIVIDUAL 

9:00h – 09:30h Escalfament i competició CP BREDA 1 (Jana Robles – Berta Moliner) 

9:30h – 09:55h Escalfament i competició CP BREDA 2 (Irene Navarro – Emily Manso) 

9:55h – 10:20h Escalfament i competició CP BREDA 3 (Ivet Ribas – Mariona Vila) 

10:20h – 10:45h SORTIDA PÚBLIC - NETEJA / DESINFECCIÓ ZONA PÚBLIC I ZONA ESPORTISTES – ENTRADA PÚBLIC 

10:45h – 11:15h Escalfament i competició CP ARBÚCIES i AC RIELLS i VIABREA 1 (Berta Grèbol – Iris Arredondo) 

11:45h – 12:10h Escalfament i competició AC RIELLS i VIABREA 2  (Isona Ametller –Biel Parcet) 

12:10h – 12:35h Escalfament i competició AC RIELLS i VIABREA 3 (Maria Garcia – Valentina Lacruz) 

12:35h – 12:50h SORTIDA PÚBLIC - NETEJA / DESINFECCIÓ ZONA PÚBLIC I ZONA ESPORTISTES – ENTRADA PÚBLIC 

12:50h – 13:20h Escalfament i competició CP SANT JOSEP 1 (Àngels Carbonell – Neus Ruiz) 

13:20h – 13:50h Escalfament i competició CP SANT JOSEP 2 (Queralt Pallarols – Marina Gol) 

13:50h – 14:05h SORTIDA PÚBLIC - NETEJA / DESINFECCIÓ ZONA PÚBLIC I ZONA ESPORTISTES – ENTRADA PÚBLIC 

  

HORARI GRUPS 

14:05h- 14:20h Escalfament i competició CP BREDA –  XOU 

14:20h – 14:35h Escalfament i competició CP ARBÚCIES – TRIKIMISSION - QUINTET 

14:35h – 14:50h Escalfament i competició CP SANT JOSEP – DORM, SOMIA, VIU - XOU 

14:50h FINAL DELS JOCS EMPORION  

 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
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Dorsal CAT Nivell NOM 1R COGNOM 2N COGNOM ENTITAT 

1 J A JANA ROBLES MARTINEZ CP BREDA 

2 J A REBECA NAJES BENÍTEZ CP BREDA 

3 C A ANNA  MASSAGUER GODOY CP BREDA 

4 C A CELIA ORTEGA MORENO CP BREDA 

5 C C AINOA MORAN VERGARA CP BREDA 

6 C C BERTA  FERNANDEZ SEBASTIÀ CP BREDA 

7 I B BERTA  RODRIGUEZ BUXALLEU CP BREDA 

8 I B BERTA  MOLNER VIVES CP BREDA 

9 I B IRENE NAVARRO CASAS CP BREDA 

10 I B JUDIT VIÑALS POLA CP BREDA 

11 I B LAIA  SANCHEZ AIRA CP BREDA 

12 I C HADA GARCIA CARRASCO CP BREDA 

13 I C LAIA  BARONS LOZANO CP BREDA 

14 A A LEIRE ZAMORANO   CP BREDA 

15 A B LAIA  ALORDA BARBA CP BREDA 

16 A C 
EMILY LI-

BRADA 
MANSO ANDEME CP BREDA 

17 A C IVET RIBAS BARROSO CP BREDA 

18 A C PAULA  CHAVES MONTERO CP BREDA 

19 B A ANNA  DÍAZ BUXALLEU CP BREDA 

20 B B VANIA VALIENTE MBELA CP BREDA 

20 CAGANIUS ALBA PEREZ MASSÓ CP BREDA 

21 CAGANIUS ARAN GONZALEZ VALIENTE CP BREDA 

22 CAGANIUS MARIA MAYMI ARNAU CP BREDA 

23 CAGANIUS MARIONA VILA TORRES CP BREDA 

SORTIDA PÚBLIC - NETEJA / DESINFECCIÓ ZONA PÚBLIC I ZONA ESPORTISTES – ENTRADA PÚBLIC 

 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
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Dorsal CAT Nivell NOM 1R COGNOM 2N COGNOM ENTITAT 

24 B B BERTA GRÈBOL PINTU CP ARBÚCIES 

25 B B BERTA CUMINAL SOLÉ CP ARBÚCIES 

26 B B PAULA VALVERDE MONER CP ARBÚCIES 

27 C C CARLA BAGOT DOMINGUEZ AC RIELLS I VIABREA 

28 I C AINA PAMPÍN OLIVA AC RIELLS I VIABREA 

29 I C FARNERS PASCUAL MASNOU AC RIELLS I VIABREA 

30 I B IRIS ARREDONDO MIRANDA AC RIELLS I VIABREA 

31 A C ISONA AMETLLER GARCIA AC RIELLS I VIABREA 

32 A A JUDIT PARCET GORDILLO AC RIELLS I VIABREA 

33 A B VINYET PASCUAL MASNOU AC RIELLS I VIABREA 

34 B B ALBA COTANO VALENZUELA AC RIELLS I VIABREA 

35 B A AMELIE RAMÍREZ LUNA AC RIELLS I VIABREA 

36 B B BIEL PARCET ANGUITA AC RIELLS I VIABREA 

37 B A MARIA GARCIA PLANAS AC RIELLS I VIABREA 

38 B B PAOLA GONZALEZ RUIZ AC RIELLS I VIABREA 

39 B B YAIZA CUENCA BERNABEU AC RIELLS I VIABREA 

40 PB C ALBA BLANCHÉ CLOS AC RIELLS I VIABREA 

41 PB C VALENTINA LACRUZ GONZALVO AC RIELLS I VIABREA 

SORTIDA PÚBLIC - NETEJA / DESINFECCIÓ ZONA PÚBLIC I ZONA ESPORTISTES – ENTRADA PÚBLIC 

 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
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Dorsal CAT Nivell NOM 1R COGNOM 2N COGNOM ENTITAT 

42 C A ÀNGELS CARBONELL VIDAL CP SANT JOSEP 

43 C A IRMA MASNOU COLON CP SANT JOSEP 

44 C B NEUS GROS GANDIA CP SANT JOSEP 

45 I B ESTER PÉREZ BABIÀ CP SANT JOSEP 

46 A B CARLA MORAGAS VIDAL CP SANT JOSEP 

47 A A LAIA MIRALPEIX RUIZ CP SANT JOSEP 

48 A A NEUS RUIZ COLON CP SANT JOSEP 

49 A A QUERALT QUERALT PALLAROLS CP SANT JOSEP 

50 B B ARLET MASNOU COLON CP SANT JOSEP 

51 B B VALENTINA LOZANO BONVEHÍ CP SANT JOSEP 

52 PB C ELISENDA LOZANO BONVEHÍ CP SANT JOSEP 

53 PB C JOANA GOL MASÓ CP SANT JOSEP 

54 PB C JORDI RUIZ COLON CP SANT JOSEP 

55 PB B MARINA GOL MASÓ CP SANT JOSEP 

SORTIDA PÚBLIC - NETEJA / DESINFECCIÓ ZONA PÚBLIC I ZONA ESPORTISTES – ENTRADA PÚBLIC 

 

Dorsal CAT Nivell NOM 1R COGNOM 2N COGNOM ENTITAT 

56 Xou petit sec. 
ARIADNA, BERTA, NATHALIA, AINOA, MARIONA, ALBA, ANNA, REBECA, CELIA, 

LEYRE, JORDIA 
CP BREDA 

57 C Quintet TRIKIMISSION ( ANNA, IRIS, JUDITH, LAURA, ÈLIA) CP ARBÚCIES 

58 Xou petit sec. DORM, SOMIA, VIU (CARLA, NEUS, LAIA, NOA, DUNA, ESTER) CP SANT JOSEP 

FINAL DE LA JORNADA 

  

http://jocsemporion.ddgi.cat/
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MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT COVID-19  
• La participació a qualsevol activitat implica el coneixement en detall i l’acceptació de la totalitat del protocol 
de represa de les activitats dels Jocs Emporion.  
 
• Per tal de poder participar a les diferents jornades, caldrà retornar omplerta la declaració responsable d’en-
titat conforme totes les persones inscrites han fet entrega de la declaració responsable individual a la seva 
entitat (facilitada pels Consells Esportius).  
 
• La formació de grups estables és obligació de les entitats esportives. No es podrà inscriure cap esportista 
que no estigui assignat a un grup estable per part de l’entitat.  
 
• Al dossier de cada competició, el Consell Esportiu organitzador especificarà el protocol d’ús de la instal·lació 
que acull l’esdeveniment (regulació de les mesures de seguretat: ús o no de vestidors, accés de públic restringit 
o tancat, accessos d’esportistes, sentits de circulació, etc.).  
 
• La traçabilitat es controlarà a través de les inscripcions, nominals i de grups estables, fetes al Consell Esportiu 
d’origen. Així mateix, a la celebració de cada jornada, totes les entitats hauran de presentar un document 
autentificat on hi consti la relació de persones que formen part dels grups estables participants, i hauran de 
declarar responsablement que, en els darrers 14 dies, aquestes no han tingut cap canvi en la seva declaració 
responsable.  
 
• La mascareta serà d’ús obligatori en tot moment i per a tothom, tant per si hi ha públic assistent, personal 
tècnic, personal assistent, tutors de joc i esportistes. Només quedaran exempts els esportistes i els/les tu-
tors/es de joc quan realitzin activitat física.  
 
• A cada jornada es garantirà el compliment de totes les mesures d’higiene, neteja i desinfecció pertinents 
(instal·lació de gels hidroalcohòlics, desinfecció del material...).  
 
• A cada jornada es prendrà la temperatura a tots els/les esportistes i tècnics/ques. La temperatura màxima 
per accedir a la instal·lació serà de 37,4°. Les persones que resultin amb temperatures entre 37,2° i 37,4° re-
petiran el control de temperatura 5 minuts després. En cas de continuar amb una temperatura entre 37,2° i 
37,4°, només podran accedir amb mascareta que hauran de dur posada en tot moment, també per a realitzar 
la pràctica esportiva. En aquests casos, caldrà comunicar-ho al responsable COVID de la competició amb l’ob-
jectiu de fer-ne un seguiment i/o seguir els protocols establerts.  

 
• Pel que fa als esportistes, s’establirà un sistema d’arribades i sortides dels participants per garantir el com-
pliment de les mesures de seguretat i distanciament. Els participants només podran estar a la instal·lació el 
període de temps establert per l’organització.  
 
• Cada esportista haurà de portar la seva ampolla d’aigua, ja que no es disposarà de punts d’avituallament.  
 
• Es recomana que els desplaçaments es facin de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. 
S'evitaran, sempre que sigui possible, els desplaçaments col·lectius.  

http://jocsemporion.ddgi.cat/
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ALTRES ADAPTACIONS PER LA COVID-19  
Com a mesures especials per a la contenció de la COVID-19, es prendran les següents adaptacions per les 

diferents modalitats:  

Modalitats individuals:  

a) La participació s’agruparà per entitats participants.  

b) Es reduiran els grups d’escalfament i competició a 5/6 esportistes.  

c) S’establirà una zona d’entrada i una de sortida de pista, a dos extrems diferenciats, que tothom haurà 

de respectar.  

 

Modalitats de grups:  

a) Durant l’entrenament, les Tutores de Joc no tindran visibilitat de la pista per garantir 

l’efecte sorpresa en el moment de la competició.  

b) Cada grup farà l’entrenament i la competició de manera consecutiva.  

c) S’establirà una zona d’entrada i una de sortida de pista, a dos extrems diferenciats, que tothom haurà 

de respectar.  

 

Cada entitat disposarà d’un espai senyalitzat on els participants podran, deixar les bosses... Durant la seva 

estada a la instal·lació sempre hauran de mantenir-se a aquest espai, a excepció de quan arribi el seu torn de 

participació.  

Tots els participants hauran d’accedir a la instal·lació degudament vestits, pentinats i maquillats de casa, ja que 

no es podrà garantir que es pugui disposar de vestidors.  

Amb caràcter general, i per tal d’evitar concentracions i aglomeracions de persones, es senyalitzaran els sentits 

únics de circulació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
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PROTOCOL PER AL PÚBLIC PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ  

Per poder assistir a les activitats cal registrar-se amb anterioritat. El període de registre és des del divendres 

28 de maig fins el dijous 3 de juny a l’adreça següent:  http://bit.ly/patinatge21  

L’aforament màxim permès serà de 244 persones. 

Un cop enviat el formulari, us confirmarà el vostre registre. En cas que l’aforament estigui complert us sortirà 

un missatge explicant aquest fet.  

Els menors d’edat que vinguin sols, s’hauran de registrar igualment. Si venen amb algú major d’edat, aquest 

els podrà afegir com a acompanyant.  

L’entrada al pavelló per al públic assistent serà per les portes frontals. Els esportistes tindran un altre entrada 

per darrera de la instal·lació.  

A l’arribada al pavelló haureu de donar el vostre nom i cognoms a la persona responsable de la porta per 

comprovar que us heu registrat. En cas que no us hagueu registrat, us podreu registrar al mateix moment 

sempre hi quan l’aforament no estigui complert.  

Les portes d’accés al pavelló pels espectadors s’obriran 15 minuts abans de l’inici de la jornada.  

A l’entrada de la instal·lació es prendrà la temperatura de cada persona. No es permetrà l’entrada si la 

temperatura és igual o superior a 37,5º.  

A l’entrada de la instal·lació tothom s’haurà de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.  

Els assistents com a públic hauran de romandre asseguts al seu seient, amb la mascareta posada. No està 

permès menjar ni beure dins la instal·lació.  

 

ENTRADA 
PÙBLIC 

ENTRADA 
ESPORTISTES 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
http://bit.ly/patinatge21
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