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1. Informació general
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
CURS 2018 – 2019
FINAL NACIONAL DE GIMNÀSTICA RÍTMICA CONJUNTS
Nivell A, Nivell Obert i D/T/Q
CONSELL ESPORTIU DE L’ANOIA
Carles Riba s/n 08700 - Igualada
93 805 42 10
consellesportiu@ceanoia.cat / www.ceanoia.cat
08/06/2019
Complex Esportiu Les Comes
Carles Riba s/n
08700 – Igualada
Geolocalització: http://bit.ly/2DKwidw

CONSELL ESPORTIU
ORGANITZADOR
DATA
LLOC DE LA FINAL

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ

INSCRIPCIONS

DOCUMENTACIÓ

1. Full inscripció (annex 1)
Data màxima inscripció: 29/05/2019
2. Procediment de la inscripció: Cada Agrupació Territorial,
enviarà el full d’inscripció en suport informàtic a:
activitats@ceanoia.cat
3. Per a confirmar les inscripcions, cada entitat abonarà el
pagament corresponent de 5 € per esportista al seu
Consell Esportiu, al número de compte: ES.. .... .... ....
4. Aquest ho farà arribar al Consell Esportiu organitzador,
especificant el Consell Esportiu d’origen.
Per a participar caldrà portar degudament tramitat el carnet
d’esportista, d’entrenador/a i de delegat/da dels JEEC, segellat pel
Consell Esportiu corresponent, i presentar-lo a requeriment de
qualsevol membre de l’organització.
Les músiques dels/les gimnastes s’hauran de fer arribar en format
mp3,
juntament
amb
les
inscripcions
amb
l’eina
web(www.wetransfer) a activitats@ceanoia.cat

ASPECTES TÈCNICS
NORMATIVA /
CONVOCATÒRIA

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

SISTEMA DE PUNTUACIÓ I
CLASSIFICACIÓ

Normativa Tècnica de Gimnàstica Rítmica:
http://bit.ly/2CWkgfj
Convocatòria de la FN de GIMNÀSTICA RÍTMICA (annex 2)
Hora arribada esportistes:45 minuts abans de l’inici de la
competició corresponent.
Hora inici competició: 09:00
Horaris dels ordres de sortida de la competició:pendents
d’inscripcions
Lliurament de premis: pendent d’horaris
Un cop tinguem totes les inscripcions us farem arribar el programa
de la competició (annex 3)
Classificació paral·lela

ALTRES
ASSEGURANÇA MÈDICA

ALTRES
MÉS INFORMACIÓ

Davant de qualsevol accident que requereixi atenció mèdica, cal
informar al Responsable de la Final i/o seguir el protocol marcat
per la pròpia assegurança mèdica.
Dinar (si és el cas)
1. L’Organització disposarà de dinar (tipus pic-nic) als equips
que així ho hagin sol·licitat. Preu: 8,00€
2. Relació de restaurants per als/les acompanyants (annex 4)
Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a:
http://bit.ly/2CWkgfj

2. Ubicació de la Final
La final tindrà lloc a:

COMPLEX ESPORTIU LES COMES (Pavelló Hoquei)
C/ Carles Riba, s/n
08700 - Igualada
Google Maps: http://bit.ly/1TW1eVT
Complex Esportiu de les Comes:

Visió general del Complex Esportiu de les Comes

Pavelló Hoquei Les Comes

Com arribar-hi…
En cotxe
Barcelona – Igualada. SORTIDA 555
Autovia A2 Barcelona Lleida. Agafant aquesta sortida arribareu al polígon de
Les Comes. Seguint recte s’ha de travessar 2 rotondes, i a la 3a rotonda,
girarem a la dreta. Continuarem recte i al final del carrer ja trobarem el
poliesportiu Les Comes.
Lleida – Igualada. SORTIDA 555
Autovia A2 Lleida Barcelona. Agafant aquesta sortida arribareu al polígon de
Les Comes. Seguint recte s’ha de travessar 2 rotondes, i a la 3a rotonda,
girarem a la dreta. Continuarem recte i al final del carrer ja trobarem el
poliesportiu Les Comes.
Tarragona – Igualada
Autopista AP-7, carretera N-340 i C244
Girona – Igualada. SORTIDA 555.
Autovia A2 Barcelona Lleida. Agafant aquesta sortida arribareu al polígon de Les
Comes. Seguint recte s’ha de travessar 2 rotondes, i a la 3a rotonda, girarem a la
dreta. Continuarem recte i al final del carrer ja trobarem el poliesportiu Les
Comes.
Turismes. Disposeu de zona de

al complex esportiu.

En tren
Sortida dels trens: Pl-Espanya Barcelona. Durada:
1.20h
Ubicació de l’estació: la parada es troba a 20 minuts del Polígon Les Comes
El bus urbà passa cada 20 minuts (de dill a div; cada 30 min els dissabtes)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
http://turistren.cat/index.php/fitxa/igualada-museus/

En bus
Des de Barcelona: Surt un bus cada 30 minuts (horaris aquí) i para a Igualada en
3 punts.
L’opció Bus Express és la més ràpida, és directe i tarda 45 minuts. Per anar al
barri del Rec, és aconsellable baixar a la 2a parada, al passeig Verdaguer.
Després, a peu, s’ha de creuar la plaça de Cal Font i la Rambla fins arribar al
barri del Rec (5 minuts a peu).
Hispano Igualadina.
Lí ea e la d’a tob sos.
http://www.igualadina.com/

3. Horari de competició i funcionament general
Horari general:
- Veure document annexa.

Funcionament general:
- Confirmació gimnastes/ entrenadores a la zona acreditacions:
Esportistes/Delegats: Obligatori portar la fitxa dels JEEC UCEC
degudament tramitada.
Lliurarem una polsera identificativa per accedir a la zona de pista a
tots els entrenadors/delegats.
- Vestuaris
Trobareu el nom de l’entitat participant a la porta del vestuari.
L’organització no és fa responsable dels objectes personals deixats
al vestuari.
- Escalfament
Gimnàs (zona escalfament 1): Trobareu una zona escalfament
corporal i una zona per escalfament aparell.
Tapis previ competició (Zona escalfament 2): 3 conjunts abans de
l’actuació podran accedir a zona de moquetes del costat de la zona
de competició.
- Desfilada
Tindrem una taula al costat zona entrada pista amb els cartells de les
entitats participants; cada entitat haurà de recollir el cartell per poder
portar a la desfilada i posteriorment caldrà retornar per les properes
desfilades.
- Lliurament de guardons
Finalitzada la desfilada farem el lliurament de guardons a les tres
primeres esportistes classificades juntament amb un sobre a les
entitats participants amb la relació de diplomes.

- Altres
Al finalitzar la competició lliurarem una ampolla d’aigua a les
gimnastes participants i qüestionari de valoració de les Finals
Nacionals perquè les esportistes valorin la seva participació.
La zona d’acreditacions/punt informació estarà obert tota la
competició.

Pel bo f

c o ame t de la jo ada…

- Està prohibit menjar a la zona de pista (vestidors i zona accés pista).
- Els pares i acompanyants no poden accedir als vestuaris ni a la zona
de pista.
- Vetlleu per mantenir neta la zona de vestuaris; al llarg del dia
passaran diferents gimnastes.
Esperem que gaudiu de la jornada tot animant i felicitant les gimnastes;
elles són les protagonistes de la Final Nacional de Gimnàstica Rítmica per
Equips.
Plànol general:

4.

Ordre de sortida

- Veure el document Annex 1 .

5. P otocol d’act ac ó e cas d’acc de t
*Per aquells/es esportistes que pertanyen als consells esportius de: Agrupació
Territorial de Girona, CE Baix Camp, CE Tarragonès, Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona i CE Vallès Oc-Sabadell, hauran de posar-se en contacte amb els
seus respectius consells i demanar aquesta informació.
La resta de consells esportius hauran de seguir el següent protocol:

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS ESPORTIUS

A.- PRIMERA ASSISTÈNCIA AMB MOTIU D'UN ACCIDENT INCLÒS EN LES
COBERTURES DE LA PÒLISSA D'ACCIDENTS
Quan un esportista assegurat pateix un accident esportiu cobert en pòlissa,
requereix assistència d’ urgència, ha de trucar al telèfon 902 102 264, on li
indicarán el centre concertat d’assistència d’urgències més proper. En
aquest centre s’haurà d’identificar com a participant d’una activitat
organitzada per UCEC o un dels seus Consells Esportius adherits, mitjançant:
· El seu DNI (si en té) o el seu nom i cognoms
L’assistència d’urgència es limita a les 12 hores següents a haver-se produït
l’accident, en cas contrari haurà d’omplir el Comunicació d’accident i seguir
el protocol d’assistència ordinària no urgent.

B.- EMPLENAMENT DEL DOCUMENT DE COMUNICACIÓ D’ACCIDENT
En qualsevol cas, l’assegurat o els seus responsables emplenarà el
corresponent document de Comunicació d’accident dins de les 72 hores
següents a haver-se produït l’accident.

Aquest document de Comunicació serà facilitat pel Consell Esportiu o entitat
col·laboradora que correspongui.
Juntament amb aquest document emplenat i signat pel lesionat (o els seus
responsables) i pel representat de l’organització que dona fe dels fets, s’ha
d’adjuntar el DNI (si en té) i la documentació mèdica que el Centre Sanitari
hagi entregat al lesionat (informe mèdic, diagnòstic, etc.) i ENVIAR A
L’EMAIL: autorizaciones.ucec@fiatc.es
C.- SOL·LICITUD DE CONTINUITAT D’ASSISTÈNCIA DESPRÈS DE LA
URGÈNCIA O DE LA PRIMERA VISITA NO URGENT
Si després de una primera atenció mèdica, a criteri dels facultatius que han
atés l’assegurat, cal una nova assistència (exploracions complementàries,
rehabilitació, visites successives...), un cop emplenat i enviat el document de
Comunicació d’Accident ,junt amb l’informe mèdic, per tenir dret a continuar
el tractament mèdic caldrà fer una petició d’autorització al nº de telèfon 902
102 264 o a l’email autorizaciones.ucec@fiatc.es
Un cop rebuda l’autorització, l’assegurat podrà anar al professional o Centre
mèdic concertat amb Fiatc per rebre l’assistència prescrita.

6. Altres:
Enllaç:
https://www.escapadarural.cat/que-fer/igualada_es/on-menjar

On puc dinar?
-

A 5 minuts del Complex Esportiu de les Comes, trobem un carrer amb més de 10
restaurants on els acompanyants puguin dinar.

-

Direcció: http://bit.ly/1Xw91Pj

Mapa des del Pavelló a la zona de Restaurants

Bar - Restaurant Piscina Les Comes:
Carrer Carles Riba, 58
08700 Igualada (Barcelona)
Teléfono: 662539785

Forn Alemany:
Avinguda Europa, 1
08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 25 76
Web: http://www.fornalemany.cat/

Restaurant Aqua Igualada:
Avinguda dels Paisos Catalans, 101
08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon: 93 805 41 84
Email: info@restaurantaqua.es

Restaurant Cor Verd Igualada (vegetarià):
Avinguda dels Països Catalans, 99
08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon: (+34) 686 072 071
Web: www.corverd.cat

Restaurant La Clotxa
Avinguda Europa, 1
Igualada (Barcelona)
Telèfon: 937 68 15 14

Restaurant La Nova Vinya:
Avinguda Europa, 1
08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon: 938 03 08 05

Restaurant Pacific:
Avinguda Europa, 1
08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon: 938 03 58 73

Restaurant Es Moss
Avinguda Europa, 1
08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon: 938 06 65 96

Restaurant el Lokal
Avinguda Europa, 1
08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon: 932 69 60 25

Restaurant Bufet lliure japonès-chinès
Avinguda Europa, 1
08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon:

Què visitar?
- En aquest enllaç trobareu un seguit de propostes per poder visitar a Igualada .

Enllaç:
http://www.igualada.cat/ca/la-ciutat/informacio-turistica-1

P

t d’I fo mac ó t íst ca:
- El Punt de difusió cultural i turística d’Igualada, ubicat en el vestíbul de la Sala
és un recurs per difondre i promocionar les potencialitats de la ciutat:
arquitectura, turisme industrial, història, cultura, comerç i gastronomia, al
mateix temps que esdevé un espai d’exercici de capitalitat comarcal, en la
difusió dels valors turístics de l’Anoia.

Enllaç:
http://www.igualada.cat/ca/serveis/lleure-cultura-y-festes/puntde-difusio-cultural-i-turistica-digualada

