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INTRODUCCIÓ 

Davant la suspensió al març del passat 2020 de les XXIV Jornades Esportives, 
just a la meitat de la seva programació amb motiu de l’aparició de la 
pandèmia i, després de transcorregut ja un any i analitzant els escenaris actuals, 
des del consell esportiu conjuntament amb la Fundació Onada i el suport de 
l’Escola SOLC, hem consensuat la possibilitat de generar unes sessions 
específiques amb l’objectiu de reactivar les jornades, que aquest any arriben al 
seu 25è aniversari. A partir del poper setembre i amb permís de l’evolució de la 
pandèmia, podrem pensar en el desenvolupament d’algunes activitats 
commemoratives d’aquesta efemèride, que ja tenim projectades i que 
informaríem oportunament amb la corresponent convocatòria. 

 

Aquesta iniciativa, tot i estar emmarcada dins de les XXV Jornades Esportives, 
té un caire excepcional amb l’objectiu col·laborar en facilitar la represa 
progressiva de l’activitat física i lúdica, prioritzant en tot moment  garantir la 
seguretat de tots els participants i col·laboradors. Per aquest motiu, a cada 
jornada només participarà un centre o escola, evitant la interrelació entre grups 
de diferent procedència. 

 

SEU 

En aquest sentit, hem dissenyat una jornada amb la participació sempre d’un 
únic centre o escola, que es desenvoluparà a la zona del “xiringuito” del Parc del 
Francolí de Tarragona, on gaudirem de la col·laboració de la Fundació Onada que 
el regenta i ens facilitarà tot el seu suport logístic, podent disposar del següent: 

-   L’espai amb servei de bar pels participants i personal acompanyant i 
organitzatiu, per poder esmorzar i dinar (que anirà a càrrec dels propis 
participants).  

-   Del WC de la seu. 

-  Es podrà disposar de la carpa, però amb un aforament limitat dins de 12 a 
15 persones. Dins la carpa no podem haver-hi més d’aquest nombre; podem 
combinar espai interior i exterior i torns del seu ús. 

-    Si alguna entitat vol accedir gratuïtament al pàrquing del parc amb la 
furgoneta no hi ha inconvenient, comunicant-lo prèviament. 
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- El personal de cada centre vetllarà pel compliment de les mesures 
preventives i de seguretat en referència a la Covid-19 per part dels seus 
alumnes o usuaris (ús de mascaretes, gel hidroalcohòlic, rentat de mans, 
distància social). En aquest sentit, també  es seguiran les instruccions o 
normes establertes per les  entitats  que organitzen i gestionen l’activitat i 
els espais utilitzats.   

Ubicació de la seu: https://www.fundacioonada.org/parcfrancoli/ 

 

EQUIP TÈCNIC 

Pel desenvolupament de la cada jornada comptarem amb l’inestimable 
col·laboració del nostre grup de voluntariat i també de diferents tècnics i 
alumnes en pràctiques del consell esportiu, que es complementaran amb el 
professorat i equip tècnic de cada escola o centre, que tenen al seu càrrec els 
seus participants. 

 

ACTIVITAT TIPUS 

A partir d’aquest plantejament de jornada tipus que us detallem, cada centre 
podrà adaptar les activitats al que consideri és adient, dins del que sigui viable: 

 

Dia d’activitat: divendres (abril-maig-juny) 

Horari aproximat:   

• 10,30 - Arribada i esmorzar al Parc del Francolí. 

• 11,00 - Grup 1.  Activitats lúdiques i esportives amb control de l’equip 
tècnic i voluntariat del CET. Zona del Parc del Francolí 

• 11,00 - Grup 2. Activitat de senderisme fins al Pont del Diable amb 
l'acompanyament del professorat o tècnics/ques del centre o escola més el 
personal tècnic/voluntariat del CET. Una segona alternativa podria ser un 
itinerari fins al barri del Serrallo vorejant el Francolí.  

• 13,15 - Dinar al parc (recordem, a càrrec de cada centre).  

• 14, 15- Ball a la carpa d'Onada (màxim 15 persones dins la carpa). 

• A partir de les 15,00h – Tornada al centre o escola.  

Els jocs al Parc del Francolí poden ser: jocs de punteria; joc paracaigudes; 
jocs de bitlles; petanca; etc.  

Aquestes activitats com la definició de tota la jornada sencera, es podrà 
consensuar amb cada entitat participant. 

https://www.fundacioonada.org/parcfrancoli/
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CALENDARI 

Una vegada definit el calendari amb els centres promotors també del 
programa (Onada i SOLC), us detallem els divendres als que podreu optar. 

DIVENDRES  CENTRE/ESCOLA TIPUS 

23.04.21 ESCOLA SOLC Escola d’Educació Especial 

30.04.21 FUNDACIÓ ESTELA 1 Centre Ocupacional 

07.05.21 ESCOLA ESTELA 1 Escola d’Educació Especial 

14.05.21 ESCOLA ESTELA 2 Escola d’Educació Especial 

21.05.21 FUNDACIÓ ONADA TGNA 1 Centre Ocupacional 

28.05.21 FUNDACIÓ ONADA TGNA 2  Centres Ocupacionals 

04.06.21 FUNDACIÓ ESTELA 2 Centre Ocupacional 
dijous 

10.06.21 FUNDACIÓ TROPOMI 1 Centre Ocupacional 

11.06.21 FUNDACIÓ TROPOMI 2 Centre Ocupacional 

18.06.21 STO SOLC Centre Ocupacional 

 

INSCRIPCIÓ 

Directament al CET, consensuant la data de celebració i programa de la jornada 
amb cada centre, que acompanyarà amb un llistat de participants, incloent 
aquelles informacions complementàries que siguin d’interès.  

Una mateixa entitat, dins de la disponibilitat logística i de calendari, podrà 
sol·licitar més d’un divendres d’activitat amb grups diferents, per tal de poder 
incorporar més participants. 

Per jornada, recomanem que el nombre màxim d’assistents per centre, entre 
alumnes, usuaris i personal, no sigui major de 35 persones. Tenint en compte 
que a la carpa l’aforament està limitat. 

 

Tal com estipulem a les Jornades Esportives, s’entén que cada centre disposa 
d’una assegurança pròpia per fer aquesta activitat fora del seu centre. 

 

La organització podrà fer fotografies i/o vídeos de les diferents activitats; 
per tant, si alguna de les persones inscrites no té cedits els drets d’imatge, 
els monitors responsables ho notificaran a la inscripció i a l’inici de l’activitat 
i tindran cura de que aquesta persona no sigui enregistrada. 

 

Per qualsevol aclariment i fer arribar les vostres inscripcions, dirigiu-vos a: 

Consell Esportiu del Tarragonès @mail: info@cetarragones.cat -  Tel.: 977 249 484 

mailto:info@cetarragones.cat

